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ADVERttNCIA 

As Publicações da Comissão de Reforma do Ministério da 
Fazenda e as clientebs a que se destinam 

As publicações da Comissão d e Re forma do Ministério da Fazenda ãi
videm-se em duas categorias: 

1) Anteproj etos d e Leis. de Regulams ntos. de Regimentos e r especti
vas Exposições de Motivos. que são submetidos. em primeiro lugar. Ir apro
vação do titul.:rr da Pasta e. depois. aos escalões superiores. PreRidêIlcia da 
Repúblio:x e Congresso Nacional. conforme o caso: 

2) estudos. diplomas legislativos. ementários. manuais e' outros do
cumentos da mesma família. originàriamente destinados às autoridades c 
servidores do Ministério da Fazenda responsáv~is paio cumprimento das 
leis fiscais do Pais. 

o critério seguido na distribuição (sempre gratuita e espontânea) das 
publicações da Comissão baseia-se. obviamente. nas afinidades entre o 
respectivo tex to e a natureza das funções das entidades. autoridades e ser
vidores públicos a que cackI publicação é enviada. 

De tôdas as public1Jções. a Comissão remete exemplares à Presidên
cia da República. à Casa Civil. ao Gabinete Militar. ao Serviço Nacional 
de Informações. a todos 0 (; Ministros de Eslado. às duas Casas do Con
gresso. aos Órgãos do Poder Judiciário (Suprêmo Tribunal FederaL Supe
rior Tribunal de Recursos. Tribunal da Contas). assim como aos Governa
dores de Eslado. aos Presidsntes das Assembléias Legislativas estaduais. 
aos Secre tários de Fazenda e aos Prefeito-J das Capitais. 

Quando se trata de Anteprojetos. ou estudos de que poderão resultar 
Ant~proj etos de Lei. enviam-se exemplares a cada deputado e a caca se
nador, assim como às bibliote cas de ambas as Casas do Legis lativo. Quan
do se tra ta de textos de leis ou regulamentos fisca is. com os respectivos 
índices analiticos. a c1ienteL:x preferendal compóe-se, naturalmente. dos 
Agentes Fiscais, dos Delegados Regionais, enfim. dos representantes do 
Fisco Federal na Capital e nos Estados. 

Além disso. em todos os casos, são distribuidos exemplares às prin
cipais bibliotecas do Pais, assim como às EmbaixacLas dos paises que 
mantêm lc,lacões diplomáticas com o Brasil. A~ Associações Comerciais, 
as Federações de Indústria, a Associação Brasileira de Municlpios e os 
Sindicatos Profissionais re~ebem, igualmente. as publicações da Comissão. 
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D E>vido a sua natureza especializada e ao -elevado custo do papel e 
mão-de-obra gráfica. a tiragem d e caela publicação é d e term inada de ac8r
do com a estimativa do n úmero de ilntidad es. autoridade s e funcionários 
que . a juízo da Comiss ão. tê m interêsse em conhecer ou pelo me nos acom
panhar os seu s Ir,abalhos. 

Fora dos círcules oficiais enumerados. a Comissão tem envia:fo zuas 
publicações aos p rincipais jornais do País. às Universidades e. excepcio
nalmente. a escolas. professôres e e studant'es brasile iros e estrangeiros. 
que manif es tam interêsse em r ec ebê-las . 

li. d emanda cres cente das publicações. que já está pass ando a agres
s iva. começa. en ~retanto. a afetar a sua distribuição. dificultando à Comis 
s ão o cumprirnen:o estrito da obrigação d e docume ntar e expor. à crítica 
~as au~oridades e dos órgãos interesza dos. os es :udos. p rojetos e recomer.
dações d e s ua calo ria_ 

F icam. assomo explicada3 as razões por qu e freqü entemente a Comissão 
se vê impossibilitada de <lItend e r. no todo. ou em parte. a numerosos pe
didos de publica ções que re oeb e. 

No caso das publicações esgotad a s. cujos números e titulo aparecem 
no alto da lista. tais pedidos. além de inteiramente inúteis. apena's p rodct
z em o -efeito negativo de p erturbar os trabalhos da Comissão e onerar o 
temp:> d e seu p essoal. 
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APRESEJ'o."TAÇAO 

Acelerando-se nas últimas décadas, sobretudo a partir do fim da 
Segunda Guerra ],[undial, o pl'ogresso econômico do Brasil deixou para 
trás, a perder de vista, o sistema fiscal, que se tem mantido refratário 
,à modernização, Com efeito, o observador identifica fàcilmente, na cha
mada administração fiscal, vestígios e sobrevivências de práticas que 
I'emontam ao Primeiro Império e até ao período reinol. As leis tributá
rias brasileiras sõmente agora começam a ser atualizadas; 09 regula
mentos fiscais estão longe de ser instrumentos de trabalho aptos a guiar, 
em suas mútuas relações, o contribuinte, que deseja cumprir as respec ti_ 
vas obrigações para com o fisco, e os agentes do Ministério da Fazenda, 
que têm a responsabilidade de aplicar e fazer observar os dispositivos 
legais pertinentes, 

O sistema arrecadador, além de insuficiente quantitativa e falho 
qua litativamente, ressente-se de muitos outl'OS defeitos: instala~ões pre
cárias , comunicações incertas com os órgãos regionais e os órgãos cen
tra:s do Ministério; registros de tipo obsoleto; ausência de cadastros; pe
núria de documentação e formulários e até mesmo de textos legais em 
vlgo:. 

Em contraste, o sistema bancário brasileiro, estimulado pela indus
trialização e pela inflação, tem crescido mais do que qualquer outra ati
vidade particular. O número dos bancos aumentou consideràvelmente n es
tes últimos dez anos; suas agências continuam a proliferar nos bairros 
das grandes cidades e também nas cidades menores de todos os Estados 
do Brasil. 

Seria ocioso acentuar que os bancos são estabelecimentos especiali
zados em manipula.r e costodiar dinheiro e outros valOres. A competição 
crescente e visivel que existe entre os bancos comerciais produziu e está 
produzindo, entre outros efeitos, o de forçar o aperfeiçoamento continuo 
dos respectivos serviços. E' inegável que os bancos brasileiros têm pro
curado oferecer mais e melhores serviços, introduzir técnicas refinadas 
nas relações com a. clientela, reduzir as etapas burocráticas de contrôle 
interno, numa pala.vra, proporcionar ao público facilidades efetivamente 
atraentes, inclusive instalações confortáveis. não raro ar1lstica5, 

Registre-se, ainda, o fato de haver a atividade bancária deixado de 
ser apanágio do investidor particular. Segundo se tem propalado nestes 
últimos tempos, os bancos oficiais apresentam indices de crescimento de 
inusitado vigor. Isso demonstra que os próprios governos estão fazendo 
emprêgo. cada vez mais intenso, dos modemos métodos bancários de ma
nipulação e distribuição de valôres. 

A Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, da Fundação Ge
túlio Vargas, foi estabelecida para es tudar e analisar os procedimentos 
fiscais e sugerir modificações tendentes a melhorá-los. Compete-lhe for
mular propostas (!ue tragam, ao mesmo tempo. diminuição do temuo 
g-asto nas operações, redução dos custos respectivos, simplificação dos 
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formulários e eliminação de tõdas as etapas inúteis. Cumpre que, na _o 
transações entre o fisco e os contribuintes, haja um mlnimo de fricção e 
um máximo de entendimento, reduzindo-se, por essa forma , a delinqüên
cia fiscal e a cobrança da divida ativa. 

Dentre os procedimentos suscetiveis de produzir alguns dos resulta
dos acima enumerados, ou mesmo todos êles, a Comissão de Reforma. 
do Ministério da Fazenda não poderia negligenciar a. utilização da rêde 
bancária oficial e particular, tanto para desembolsar, quanto para rece
ber dinheiros púbhcos. A primeira experiência de utilização da rêde 
bancária particular em larga escala foi feita com resultados excelentes. 
no Estado da Guanabara, em cujo território ainda se encontra o maior 
número de servidores da União. Consistiu a experiência em descentra-· 
lizar o pagamento dos vencimentos do pessoal ativo da União. A partir' 
de janeiro de 1965, os pagamentos dos servidores públicos federais domi
ciliados neste Estado passaram a ser feitos pela rêde bancária oficial 
e particular, mobilizando-se, assim, as instalações, o pessoal e as facili- · 
dades de 280 agências bancárias. 

A experiência, já agora implantada e acreditada perante a clientela. 
a que serve diretamente, trouxe, em conseqüência, entre outros resulta
dos benéficos, o descongestionamento dos recintos oficiais, especialmente 
do saguão do Ministério da Fazenda, que se tornava intransitável nos. 
\Jrimelros dias de cada mês, dificultando inclusive o acesso, aos guichês 
recebedores, das partes interessadas; o hábito da conta bancária que, 
conquanto já bastante generalizado, somente agora se estendeu a todos 
os servidores públicos federais; o aumento da segurança na proteção dos 
dinheiros públicos, lima vez que, com o nôvo sistema, o transporte de. 
numerário de uns a outros pontos de pagamento é muito m enos fre
qüente; o refôrço dos encaixes bancários, pois é sabido que entre o de
pósito e os saques sempre decorrem algumas semanas ou pelo menos al
guns dias, durante os quais o saldo permanece em poder dos bancos. Se 
o propósito dêste prefácio fôsse indicar tôdas as vantagens do sistema e· 
não apenas documentar a conveniência da utilização da rêde bancária 
particular pelo Tesouro Público, muitas outras poderiam ser enumera
das aqui. 

A presente publicação encerra documentos que tornam a utilização. 
da rêde bancária particular extensiva à arrecadação dos tributos devidos. 
ao Govêrno da Uruão. A partir de l o de janeiro de 1966, a União passará 
a utilizar, em caráter permanente, e cada vez mais amplamente, até 
abranger todo o território nacional, a rêde bancária particular para re
cebe,' os tributos que lhe são devidos. O contribuinte brasileiro poderá 
pagar impostos à agência bancária de sua preferência, no bairro de sua . 
preferência, segundo seus hábitos e conveniências, sem os incômodos das 
filas infindáveis, que se formam atualmente em f rente aos guichês ar-o 
recadadore!:. 

A União conta a t ualmente, no Estado da Guanabara, com apenas 5 · 
a<;ências <le an-ecadação, tôdas mal equipadas e sublotadas. A partir de ' 
1" ele j une:ro de 1966, porém, rassará a contar com cêrca de 300 agên
cias bancárias, montadas capridlOsamente e totalmente equipadas para 
receber dinheiro, passar recibo, dar quitação etc. Ademais dos resultados 
desejáveis que trará imediatamente, em têrmos de eficiência na arreca
dação, pela multiplicação cos postos arrecadadores e pelo emprêgo de' 
pessoa l especializado o nôvo sistema propor cionará uma economia con
siderável. Graças a isso, o IVIinistério da Fazenda, sem aumentar o nú
mero de exatores, sem arcar com os ônus da construção de exatorias ou 
de alugar ed:ficios para instalá-Ias, e mediante readaptação do pessoal 
excedente, poderá reforçar outros setores como o do contrõle da arre- · 
cadação, a montagem e administração do cadastro de contribuintes etc. etc .. 
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Trata-se, pois, de uma das providências mais oportunas e de uma das 
'inovações mais judiciosas, que a Comissão de Reforma do Ministério da 
Fazenda poderia propor e implantar, no desempenho de seus encargos. 

Destina-se esta publicação 2. divulgar. em benefício de todos os in
teressados, os instrumentos pro~{)stos pela Comissão e aceitos p elo Mi
nistéIio da Fazenda para a implantação da alTecadação de tributos pela 
rêde bancátia. Destina-se, ainda, a fac ilitar o treinamento, em São Paulo 
·e no Rio, de numerosos funcionários de bancos. Embora especializados 
no manuseio de dinheiro, necessitam êles de conhecer certas normas, bem 
como de saber utilizar os novos formulários e modelos adotados, tal como 
'fazem os exatores públicos . 

Edições futuras incluirão as lições da expeIiência, de modo que o 
sistema irá incorporando os benefícios de sua própria prática e em 
pouco tempo terá atingido alto grau de regularidade e eficiência, com 
IH'oveito inegável para o fisco, para os contribuintes e, sem dúvida, para 
<> sistema bancário do Pais. 
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PORTARIA N.o 265, DE 4 DE AGóSTO DE 1965, COM AS 
ALTERAÇõES DA DE N.o 385, DE 26 DE OUTUBRO DE 

1965, DO SENHOR MINISTRO DA FAZENDA 

O MINISTRO DE ESTADO DOS NEGóCIOS DA FA
ZENDA, no uso de suas atribuições e 

CONSIDERANDO: 

que, nos têrmos do disposto no artigo 17, da Lei n.O 4.503, 
de 30/ 11/ 1964, foi autorizada a arrecadação de receitas fe
derais por intermédio de estabelecimentos bancários oficiais 
e privados; 

que, para facilitar aos contribuintes o cumprimento de 
suas obrigações fiscais, é indispensável colocar-se à sua dis
posição extensa rêde arrecadadora; 

que a utilização da rêde bancária nacional, na arrecada
ção de receitas da União, permitirá atingir êsse objetivo sem 
despesas adicionais de investimento e custeio; 

R E S O L V E aprovar as seguintes instruções regulado
ras da arrecadação de receitas federais através de estabele
cimentos bancários: 

1 . DOS REQUISITOS ESSENClAIS DOS ESTABELECIMENTOS 
BANCARIOS 

I - Poderão arrecadar receitas federais, em nome e por 
conta do Tesouro Nacional, além do Banco do Brasil S.A., os 
Bancos que preencherem as condições estabelecidas pelo Banco 
Central da República do Brasil. 
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2. DA RESPONSABILIDADE DOS ESTABELE(",7' .. LNTOS 
BANCARIOS 

II - Os estabelecimentos bancários autorizados a arreca
dar receitas federais deverão: 

a) receber as importâncias consignadas, pelos contribuin
tes, nas guias de recolhimento, e as constantes das notificações, 
no . c~so do impôsto de renda lançado, observadas as instruções 
relativas a cada tributo; 

b) no Estado da Guanabara, na Capital do Estado de 
São Paulo e nas localidades onde os estabelecimentos bancários 
forem dotados de máquinas apropriadas, dar recibo em tôdas 
as vias da guia de recolhimento ou partes do "recibo", sendo 
nas duas primeiras mediante autenticação mecânica, que iden
tifique o Banco, a máquina utilizada, o número de operação, 
a data e a quantia recebida e nas demais com a aposição da 
rubrica do funcionário responsável pela quitação, além do ca
rimbo do estabelecimento bancário, do qual deverão constar a 
data do recebimento e o nome daquele funcionário, além dos 
dizeres: "Recebi a importância acima. Duas vias foram au
tenticadas meeânicamente"; 

c) nas demais localidades, dar recibo em tôdas as vias 
da guia de recolhimento ou partes do "recibo", mediante apo
sição de · carimbo do estabelecimento bancário, com data do 
recebimento e nome do funcionário responsável pela quitação, 
além da rubrica· dêste; 

d) reter, como documento contábil, a última via das guias 
de recolhimento ou o cupão destacável a isso expressamente 
destinado; 

e) entregar ao contribuinte uma via das guias de re
colhimento ou a parte destacável dos recibos de impôsto lan
çado, quitadas na forma das letras "b" e "c"; 

f) reter, temporàriamente, as demais vias dos documen
tos de receita ; 
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g) lançar os recebimentos em conta corrente intitulada 
"Recebimentos por Conta do Tesouro Nacional", a qual com
portará subcontas para cada tipo de tributo; 

h) relacionar, diàriamente, em modêlo a ser aprovado 
pela autoridade competente, depois de lançados, as guias de 
recolhimento, notificações e outros documentos de receita, de 
acôrdo com a seqüência de lançamentos nas subcontas "Re
cebimentos por Conta do Tesouro Nacional", observando as 
instruções do Departamento de Arrecadação; 

i) recolher, até o último dia útil de cada semana, por 
meio de "Boletim de Receita", em quatro vias, em espécie, ou 
em cheque ou ordem contra fundos disponíveis na praça, ao 
Banco do Brasil S.A., a crédito da conta "Receita da União ", 
os recebimentos efetuados na semana anterior, contra recibo 
nas quatro vias dêsse Boletim; 

j) responsabilizar-se pela liquidação dos cheques dados 
pelos contribuintes em pagamento de tributos, quando não ob
servarem o disposto na Circular n.O 1, de 31 de janeiro de 
1964, do Diretor-Geral da Fazenda Nacional, acrescentando-se 
aos tributos relacionados no item 1.0 dessa Circular o impôsto 
do sêlo devido por contribuintes sujeitos ao livro de registro; 

I) remeter ao órgão local do Departamento de Arreca
dação, no mesmo prazo da letra "i", duas vias do "Boletim de 
Receita", acompanhadas de igual número de vias do extrato 
da conta corrente "Recebimentos por Conta do Tesouro Na
cional" e, no prazo que o órgão competente fixar, não super ior 
àquele, as vias e partes dos documentos de receita a isso es
pecificamente destinados; em caso de não haver recebimentos 
em determinada semana deverão encaminhar um "Boletim de 
Receita" negativo, em que declarem a inexistência de arreca
dação. 

IH - Os estabelecimentos bancários visarão, mediante 
aplicação de carimbo especial, as guias de recolhimen~ quin
zenal ou mensal dos impostos de consumo e do sêlo, que apre-
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sentem saldo credor ou não consignem qualquer importância 
a recolher. Dar-se-á, inclusive, a êstes documentos o tratamen
to determinado na letra "1" do item anterior. 

IV - Os estabelecimentos bancários somente procederão 
ao recolhimento dos impostos de consumo e do sêlo, à vista da 
guia de recolhimento,- devidamente quitada ou visada, do pe
ríodo imediatamente anterior, salvo quando se tratar de re
colhimento inicial ou quando o contribuinte provar que se acha 
sob ação fí~cal, e só receberão as cotas do impôsto de renda, 
em face da notificação de lançamento referente ao período ou 
da prova de pagamento da prestação precedente. 

v - Para arrecadar receitas federais, nenhum Banco 
poderá exigir dos contribuintes o cumprimento de qualquer for
malidade não prevista na presente Portaria ou nas leis e re
gulamentos . 

VI - As agências do Banco do Erasil S. A. que arreca
darem receitas da União, diretamente dos contribuintes, pro
<cederão na conf.ormidade do disposto nesta Portaria, devendo 
'o ·'Boletim de Receita" consignar a data em que os recebimen
tos da semana anterior foram creditados à conta "Receita da 
União". 

3, Dl\. ADl'lllESÃO DOS BANCOS NO SISTEl\1A 

VII - A fim de habilitar-se a arrecadar receitag federais, 
deverá o Banco interessado apresentar ao Diretor do Depar
tamento de Arrecadação: 

a) documento emitido pelo Banco Central da República 
do Brasil, indicando que o Banco preenche as condições do 
item I; 

b) relação de seus estabelecimentos (sede, sucursais, fi
liais e agências) com indicação de endereços; 

c) expressa declaração do representante legal do Banco, 
de que a entidade se dispõe a arrecadar receitas federais, com 
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()bservância das disposições contidas na presente Portaria e 
nas instruções complementares do Departamento de Arreca
dação. 

VIII - Os Bancos apresentarão os documentos referidos 
no item precedente ao Diretor do Departamento de Arrecada
ção, diretamente ou por intermédio das Delegacias Regionais ou 
Seccionais do referido Departamento, sendo que o Banco do 
Brasil S. A., admitido automàticamente no sistema, deverá 
apresentar, tão-somente, o documento previsto na letra "b" 
do item anterior. 

IX - No prazo de quinze dias, contado do recebimento 
dos documentos enumerados no item VII ou da data em que 
forem satisfeitas eventuais exigências relativas à mesma do
eumentação, o Diretor do Departamento de Arrecadação ex
pedirá portaria, admitindo o Banco ao sistema de arrecadação 
pela rêde bancária nacional. A portaria indicará a relação 
dos estabelecimentos do Banco (sede, sucursais, filiais e agên
cias) , com os respectivos endereços, separadamente por Es
tado. 

X - O Diretor do Departamento de Arrecadação enca
minhará às suas Delegacias Regionais ou Seccionais cópia de 
tôdas as portarias expedidas na forma do item precedente. 

4. DA EXCL USAO DOS BANCOS DO SISTEMA 

XI - O Diretor do Departamento de Arrecadação excluirá 
do sistema os estabelecimentos bancários que excederem, pela 
segunda vez, o prazo de recolhimento estabelecido na alínea" i" 
do item II, ou que, depois de notificados, deixarem de cumprir, 
salvo comprovada fôrça maior, qualquer das normas desta 
Portaria. 

XII - No caso do item anterior, compete ao Delegado 
Regional ou Seccional do Departamento de Arrecadação, com 
jurisdição no município em que estiver localizado o estabeleci
mento bancário infrator, suspender a autorização, "ad-referen
dum" do Diretor do Departamento de Arrecadação. 
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5. DAS RENDAS ARRECADA VEIS PELO BANt' OS 

XIII - Serão obrigatOriamente recolhidos às agências do 
Banco do Brasil S. A., diretamente à conta "Receita da União": 

a) Impôsto do Sêlo devido pelos estabelecimentos ban
cários, sociedades de crédito e investimento e companhias de 
seguro e capitalização; 

b) Impôsto Único sôbre Combustíveis e Lubrificantes de 
produção nacional; 

c) Impôsto único sôbre Energia Elétrica; 

d) Impôsto Único sôbre Minerais do País, devido pelas 
sociedades de economia mista; 

e) Impôsto de Renda retido na fonte pelos órgãos da 
administração pública federal, estadual e municipal, direta 
ou descentralizada, sôbre rendimentos do trabalho assalariado, 
quando recolhido no prazo regulamentar. 

XIV - Com vinculação do contribuinte ao estabelecimen
to bancário autorizado, de sua livre escolha, e obedecidas as 
instruções que forem expedidas, serão recolhidos obrigatoria
mente, e tão-só a êsse estabelecimento: 

a) Impôsto de Consumo do recolhimento mensal ou quin
zenal; 

b) Impôsto do Sêlo devido pelos contribuintes sujeitos a 
livro de registro, salvo no caso da letra "a" do item pre
cedente; 

c) Impôsto de Renda lançado das pessoas jurídicas, quan
do recolhido dentro dos prazos regulamentares; 

d) Impôsto de Renda retido na fonte peJas pessoas ju
rídicas, sôbre rendimento do trabalho assalariado, quando re
colhido dentro do prazo regulamentar, salvo no caso da letra 
"e" do item anterior. 
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xv - Poderão ser recolhidos à r epartição arrecador~ 
ou a qualquer estabelecimento bancário autorizado, indepen
dentemente de vinculação do contribuinte : 

a) Impôsto de Renda lançado das pessoas físicas, quando
recolhido dentro dos prazos regulamentares; 

b) Taxa de Serviços Federais. 

XVI - Os Bancos que dispuserem de máquinas de es-
tampar com contador inviolável poderão, se o desejarem, arre
cadar o impôsto do sêlo sôbre notas pl'omissórias e letras de
câmbio, desde que autorizados pejo Departamento de Rendas.. 
Internas, nos têrmos do regulamento do mencionado tributo .. 

6 . DA D1PLANTAÇAO DO S ISTEí\IA 

XVII - A implantação do sistema far-se-á pelos Delega.
dos Regionais ou Seccionais do Departamento de Arrecadação :: 

a) no Distrito Federal, no E stado da Guanabara e na.. 
Capital do Estado de São Paulo, imediatamente após o r ecebi-o 
mento das cópias de portarias referidas no item X ; 

b) nas capitais dos demais Estados e nos municípios do
interior, gradativamente, após o recol,himento das cópias d~ 
portarias r eferidas no item X, de acôrdo com o programa pre- · 
viamente aprovado pelo diretor do Departamento de Arre-
cadação. 

XVIII - Para cada município incluído no sistema de
arrecadação pela rêde bancária nacional, o Delegado Regional 
ou Seccional do Departamento de Arrecadação baixará ato,. 
que deverá ser publicado na imprensa e do. qual constará: 

a) r elação dos estabelecimentos bancários, localizados: 
no município, que estão autorizados a arrecadar receitas fe
derais; 



b) especificação das receitas cujo recolhimento, obriga
t ória ou facultativamente, se fará por intermédio dos Bancos; 

c) indicação das repartições fazendárias a que deverão 
ser remetidos, pelos estabelecimentos bancários, os d-::cumen
-tos enumerados na alínea "r' do item lI. 

XIX - Os Bancos autorizados comunicarão aos Delega
dos Regionais' ou Seccionais do Departamento de Arrecada
ção a denominação e enderêço dos estabelecimentos (sucursais, 
filiais e agências) que instalarem depois de haverem sido admi
-tidos ao sistema, a fim de que aquelas autoridades procedam 
A expedição de ato complementar, na forma do item precedente. 

7 . D AS OBRIGAÇõES DOS CONTRmUINTES 

XX - O contribuinte dos tributos discriminados no item 
XIV, letras "a", "b", "c" e "d", indicará ao órgão do Depar
tamento de Arrecadação, de sua jurisdição, juntamente com o 
primeiro recolhimento que efetuar, o estabelecimento bancário 
de sua preferência em que fará o recolhimento daqueles tri
butos. 

XXI - Na hipótese do item anterior, é facultada ao con
t ribuinte substituir o estabelecimento indicado, desde que co
munique ao órgão competente o nome e a localização do nôvo 
<ootabelecimento bancário autorizado, com antecedência de, pelo 
menos, sessenta dias do mês a partir do qual terá vigência a 
.substituição. 

8. DO OONTRõLE DA ARP-ECADAÇAO 

XXII - O Departamento de Arrecadação manterá o con
ty'ôle permanente da arrecadação efetuada pelos estabelecimen:
-t os bancários autorizados, os quais prestarão aos funcionários 
encarregados os esclarecimentos que forem solicitados, fran
queando-lhes os documentos, livros e papéis relativos à arre
cadação. 
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XXIII - O Departamento de Arrecadação coordenará 
com os Departamentos de Rendas Internas e do Impôsto de 
Renda e com a Diretoria das Rendas Aduaneiras as providên
cias necessárias ao confronto dos documentos de receita em 
poder dOi! contribuintes com os que acompanham o respectivo 
balancete de receita. 

9 . DAS DISPOSIÇõES GERAIS 

XXIV - Nenhuma remuneração será devida aos Bancos, 
pelo Tesouro Nacional ou pelos contribuintes, a título de re
tribuição pelos serviços regulados nesta Portaria. 

XXV - Na arrecadação, fora do prazo r~gulamentar, dos 
tributos especificados nos itens XIII, letras "a", "b", "c" e 
"d", XIV, letras "a" e "b", e XV, letra "b", entende-se que os 
estabelecimentos bancários são autorizados a receber não só os 
tributos, como os acréscimos acaso devidos, inclusive multa de 
mora e correção m<Jnetária. 

XXVI - Mediante prévio entendimento com os estabe
lecime.ntos bancários autorizados de cada localidade e com os 
Diretores dos Departamentos do Impôsto de Renda e das Rendas 
Internas e da Diretoria das Rendas Aduaneiras, o Diretor do 
Departamento de Arrecadação poderá cometer à rêde bancária 
a arrecadação de tôdas as rendas da União. 

XXVII - Os depósitos em favor da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendên
cia do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) 
continuarão a ser feitos no Banco do Nordeste do Brasil S. A. 
e no Banco da Amazônia S. A ., ou entidades bancárias por 
êles indicadas. 

XXVIII - Nos primeiros três meses da implantação do 
sistema, em cada localidade, as repartições arrecadadoras locais 
continuarão a receber dos contribuintes que, porventura, as 
procurarem, os tributos discriminados nos itens XIII e XIV, 
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devendo, entretanto, serem os mesmos instruídos por aquelas 
repartições, no sentido de passarem a efetuar os recolhimen
tos, conforme o caso, nas agências do Banco do Brasil S _ A, ou 
no estabelecimento bancário autorizado de sua preferência, 

XXIX - O Departamento de Arrecadação determinará 
tôdas as providências pal'a que o sistema seja implantado no 
Distrito Federal, na Guanabara e na Capital do, Estado de São 
Paulo em 1.0 de janeiro de 1966. 

XXX - A Contadoria Geral da República expedirá as 
instruções contábeis, que se tornarem necessárias ao registro, 
classificação e contrôle das operações de que trata esta Por· 
taria, 

XXXI - A partir da implantação do sistema determina
do na Portaria n,O GB-265, de 4 de agôsto de 1965, em cada 
localidade, são revogadas as Portarias nO', GB-431, de 6 de 
dezembro de 1963, GB-195, de 29 de maio de 1964, GB-395, de 
11 de novembro de 1964 e GB-409, de 24 de n~>vembro de 1964, 
e as demais disposições em contrário, inclusive as autorizações 
anteriormente ooncedidas ao Banco do Brasil ,8. A. e à Caixa 
Econômica Federal do Rio de Janeiro; ·para arrecadar tributos 
federais. 
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~ NSTRUÇÃO DE SERV1'ÇO N' 9 

de B de novembro de 1965 



INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.o 9, DE 8 DE 
NOVEMBRO DE 1965. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADA
çÃO, 00 uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta 
da Portaria n.O 265, de 4 de agôsto de 1965, alterada pela de 
n.O GB-385, de 26 de outubro de 1965, do Senhor Ministro da. 
Fazenda, 

RESOLVE 

baixar as seguintes instruções para a arrecadação de rendas 
federais através de estabelecimentos bancários: 

I. DlTRODUÇAO 

I - A expressão "BANCO", quando usada na Portaria 
Minister ial n.o 265/65 e nesta Instrução de Serviço, refere-se· 
à sociedade, abrangendo tôda sua organização, enquanto a de
nominação "ESTABELECIMENTO BANCÁRIO" indica cada 
um dos departamentos do Banco, considerado isoladamente, 
seja matriz, agência, sucursal ou filial. 

2 . DA ADMISSAO DOS BANCOS :-iO SI STEMA DE Al-:
RECADAÇAO 

II - Para admissão dos Bancos no sistema de arrecada 
ção de rendas federais serão observadas as seguintes normas: 

a) o Banco requererá sua admissão no mstema ao De
partamento de Arrecadação, nos têrmos do modêlo n.o 4, anexo, 
diretamente ou por intermédio da Delegacia Regional ou Seccio-· 
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mal com jurisdição no local de sua sede, declarando ter co
.nhecimento das prescrições contidas na Portaria Ministerial 
n.O 265/65, alterada pela de n.O GB-385/ 65, e nesta Instrução 
-de Serviço, e juntará relação de seus estabelecimentos (sede, 
.sucursais, filiais e agências)' com os respectivos endereços, 
.além de comprovante fornecido pelo Banco Central da Re
pública do Brasil relativamente ao preenchimento das condi
·ções que por êle forem estabelecidas para essa finalidade; 

b) as Delegacias Regionais ou Seccionais dêste Departa
.mento verificarão se a documentação está perfeita, formulan
-do, desde logo, qualquer exigência necessária à sua comple
mentação; 

c) estando completa a documentação, ou satisfeitas even
""tuais exigências, as Delegacias Regionais ou Seccionais re
~meterão o processo ao órgão central dêste Departamento, pela 
·via mais rápida; 

d) a Divisão Técnica dêste Departamento examinará o 
processo e preparará a portaria de admissão do Banco no ais
-tema, para ser assinada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
tContado do recebimento da documentação, salvo a necessidade 
-de nova diligência; 

e) a portaria relacionará os estabelecimentos do Banco 
(sede, sucursais, filiais e agências), com os respectivos ende
xeços, separadamente por Estado e em ordem alfabética dos 
.municípios, ressalvando, entretanto, que a implantação do ser
-viço em cada localidade dependerá de ato expresso do Delegado 
Regional ou Seccional dêste Departamento, depois de aprova
.ção de seu Diretor; 

f) a Divisão de Administração dêste Departamento pro
-videnciará a imediata publicação da portaria no " Diário Ofi
··cial" da União e encaminhará cópia da mesma a cada uma 
-das Delegacias Regionais ou Seccionais dêste Departamento, 
reproduzindo, entretanto, para cada estado somente a relação 
-dos estabelecimentos bancários autorizados de seu território; 
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g) a portaria de admissão será entregue ao Banco inte
ressado diretamente ou na Delegacia Regional ou Seccional em 
que o pedido .foi apresentado; 

h) qualquer alteração na rêde de estabelecimento do 
Banco (criação, extinção ou mudança de enderêço), deverá ser 
eomunicada, com antecedência de 15 dias, à repartição local 
e regional e ao órgão central dêste Departamento; 

i) a Divisão Técnica dêste Departamento organizará fi
chário dos estabelecimentos bancários autorizados a efetuar a 
arrecadação das receitas federais, grupand<H>S por estados e 
municípios; 

j) as Delegacias Regionais ou Seccionais e os órgãos 
locais dêste Departamento manterão idêntico fichário, em re
lação aos municípios de sua jurisdição. 

3. DA EXCLUSAO DOS ESTABELECIMENTOS BA..lIlCARIOS 

UI - Na falta de cumprimento do disposto na Portaria 
M inisterial TI.O 265/ 65, alterada pela de n .O GB-38ó/65, desta 
Instrução de Serviço, o bservar-se.á o seguinte: 

a) os órgãos locais dêste Departamento, encarregados de 
·controlar a arrecadação pela rêde bancária, ao verificarem que 
um estabelecimento autorizado, pela segunda vez, excedeu o 
prazo de recolhimento da receita ao Banco do Brasil S. A. ou 
infringiu disposição desta Instrução de Serviço, representará 
imediatamente contra o mesmo ao respectivo Delegado Re
gional ou Seccional dêste Departamento, abrindo ao faltoso 
o prazo de dez dias para defesa; 

b) não sendo justificada a falta ou deixando o faltoso 
·de apresentar defesa , o chefe do órgão local dêste Departa
mento suspenderá a autorização concedida, distribuirá os con
tribuintes vinculados ao estabelecimento suspenso por outros 
autorizados da localidade, aos quais cientificará por escrito, 
e comunicará o ocorrido, no mesmo dia, ao Delegado Regional 

<>u Seccicnal dêste Departamento, a que estiver jurisdicionado; 
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c) em seguida, a suspensão preventiva será submetida à 
aprovação do órgão central dêste Departamento, que decidirá 
em definitivo, após ouvir a administração do Banco a que per
tencer o estabelecimento suspenso; 

d) caso seja rcstabelecida a autorização, os contribuintes 
vincu~ados ao estabelecimento serão cientificados de que nêle 
voltarão a efetuar os seus recolhimentos; 

e) indeferido o recurso, a autorização será cancelada, 
cientificando-se imediatamente o Banco Central da República 
do Brasil; 

f) na hipótese da letra anterior, a Delegacia Regional 
ou Seccional dêste Departamento fixará o prazo em que os 
contribuintes vinculados deverão fazer opção por outro estabe
lecimento bancário autorizado; 

g) quando na localidade só houver um estabelecimento 
bancário e êste fôr suspenso ou tiver cancelada a autol' ~zação, 

os contribuintes a êle vinculados farão os recolhimentos na re
partição arrecadadora de sua jurisdição; 

h) no caso da primeira inobservância do prazo de re
colhimento da Receita ou das normas ccntidas nesta Instru
ção de Serviço, por qualquer estabelecimento bancário, o órgão 
dêste Departametno a que eetiver jurisdicionado procederá na 
forma prevista na letra "a" anterior. para efeito de ser feita 
a necessária advertência, pelo Delegado Regional ou Seccional, 
que comunicará o fato ao órgão central dêste Departamento; 

i) o órgão central dêste Departamento comunicará à 
administração do Banco, para sua ciência e devidas providên
das, as faltas cometidas por qualquer um de seus estabele
cimentos; 

j) poderá ser excluído, também, ° estabelecimento cuja 
participação no sistema, a juízo do órgão central dêste De
partamento, seja considerada sem interêsse para o serviço de 
descentralização da arrecadação, em face do diminuto número 
de opções de contribuintes em seu favor. 
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4. DOS TRmUTOS QUE DEVEM SER RECOLHIDOS OBRIGA
TôRIAltlENTE AO BANCO DO BRASIL S.A. 

IV - Serão recolhidos obrigatoriamente às agências d.o 
Banco do Brasil S.A.: 

(l) Impôsto do Sêlo devido pelos estabelecimentos ban
cários, sociedades de crédito e investimento e companhias de 
seguro e capitalização; 

b) Impôsto Único sôbre Combustíveis e Lubrificantes de 
produção nacional; 

c ) Impôsto Único sôbre Energia Elétrica; 

d) Impôsto Único sôbre Minerais d,o País, devido pelas 
sociedades de economia mista; 

e) Impôsto de Renda retido na fonte pelos órgãos da 
administração pública federal, estadual e municipal, direta 
ou descentralizada, sôbre rendimento do trabalho assalariado, 
quando recolhido dentro do prazo regulamentar. 

v - Inexistindo, na localidade, agência do Banco do 
Brasil S. A., <JS tributos referidos no item anterior serão re
colhidos à repartição arrecadadora da jurisdição. 

VI - O Banco do Brasil S .A. creditará, diàriamente, 
à conta "Receita da União", a arrecadação dos tributos rela
cionados no item IV. 

5. DA VINCULAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO ESTABELECI
l\IENTO BAi"VCARIO DE SUA PREFER~VCIA 

VII - No ato da etetivação do pnmeiro r ecolhimento, 
o contribuinte entregará ao c3tabelecimento bancário autori
zado, de sua preferência, a ficha modêlo n.o 1, devidamente 
preenchida em três (3) vias, a qual determinará sua vincula
ção a êsse estabelecimento para o recolhimento obrigatório 
de todos os tributos abaixo discriminados: 
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a) Impôsto de Consumo, de recolhimento mensal ou quin
zenal; 

b) Impôsto do Sêlo devido pelos contribuintes sujeitos a 
livro de registro, exceto o discriminado na letra "a", do 
item IV; 

c) Impôsto de Renda, lançado, das pessoas jurídicas; 

d) Impôsto de Renda, retid.o na fonte pelas pessoas ju
ll'Ídicas, sôbre rendimento do trabalho assalariado, salvo no 
.caso da letra "e" do item IV" quando recolhido dentro do 
prazo regulamentar. 

VIU - O contribuinte, que pretender alterar a sua vin· 
culação, deverá entregar ao nôvo estabelecimento bancário 
escolhido outra ficha modêlo 1, preenchida em três vias, e ai 
passará a recolher seus tributos sessenta dias após. 

IX - As duas fichas modêlo 1, de côres branca e amarela, 
serão remetidas, pelo estabelecimento bancário, ao órgão local 
do Departamento de Arrecadação, no dia imediato ao seu re
cebimento. A de côr azul permane ~erá em poder do estabele
cimento bancário, para seu uso. O órgão local dêste Departa
mento organi.zará duas coleções dessas fichas, uma em ordem 
alfabética de contribuintes e outra, observando a mesma ordem, 
separadamente por estabelecimento bancário. 

x - As fichas de opção dos contribuintes poderão ser 
fornecidas pelos estabelecimentos bancários autorizados a ar
recadar rendas federais, observado rigorosamente o modêlo 
n.o 1, anexo. 

6. DAS NORMAS RELATIVAS A ARRECADAÇAO DO :ll',IPOS
TO DE CONSUMO 

XI - Na arrecadação do Impôsto de Consumo, deverão 
-ser observadas as seguintes normas: 

a) somente será arrecadado por estabelecimento ban
cário <o impôsto quinzenal ou mensal a que estão obrigados os 



· fabricantes ou importadores e arrematantes e as filiais ou de-
pósitos de vendas de fabricantes, importadores ou arrematan
tes, e os demais estabelecimentos equiparados a fabricantes; 

b) o impôsto é recolhido mensalmente, com base no mo
vimento do mês vencido, até o último dia da primeira quinzena 
do mês seguinte, exceto para os fabricantes de produtos clas
sificados na posição 24 .02 da Tabela do Regulamento do Im
pôsto de Consumo (fumo, charutos, cigarros e cigarrilhas) , 
que estão sujeitos a recolhimento quinzenal, com base no mo
vimento da quinzena anterior, o qual deverá ser efetivado até 
o último dia da quinzena subseqüente; 

c) será prorrogado para o primeiro dia úti l imediato () 
vencimento do prazo cujo t érmino ocorrer em domingo, fe
r iado nacional ou local, ponto facultativo, ou data em que, por 
qua:quer motivo, não funcionarem as repartições públicas fe
derais ou os estabelecimentos bancários locais, devendo essa 
circunstânc:a ser esclarecida na guia, em tôdas as suas vias, 
permitido o uso de carimbo ; 

d) o recolhimento do impôsto de consumo é efetuado por 
gu·a preenchida sob exclusiva responsabilidade do contribuinte, 
conforme modelos aprovados pelo Regulamento do Impôsto de 
Consumo (Decreto n.o 56.791, de 26/ 8/1965), sendo o de n.o 1 

para os produtos nacionais saídos de estabelecimento produtor 
(fabricante), o de n.o 2 para os produtos nacionais saídos de 
f iliais e outros estabelecimentos revendedores, e o de n.o 3 
para os produtos estrangeiros saídos de estabelecimento imo 
portador ou arrematante ; 

e) o impôsto deverá corresponder obrigatàriamente à 
quinz.ena ou mês subseqüente ao último recolhimento efetuado, 
conforme se trate de contribuinte quinzenal ou mensal, devendo 
ser exigida a apresentação da guia comprovando quitação re
lativa ao período anterior; 

f) será dispensada a apresentação da guia do período 
anterior, quando o contribuinte estiver sob ação fiscal, fato 
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que será comprovado por dec~aração escrita, datada e assinada 
pe~o Agente Fiscal de Rendas Internas que estiver procedendo 
à apuração f iscal, ou da r epartição do Departamento de Rendas 
Internas por onde estiver correndo o r espectivo processo, 
ou, ainda, do órgão do Depar tamento de Ar recadação, desde 
que não haj a, na localidade, órgão do Departamento de Rendas 
Internas ; 

g ) a declaração a que se r efere a letra anterior t erá va
lidade para fim de recolhimento, até 48 (quarenta e oito) horas, 
depois de formulada; 

h ) ressalvada a hipótese de ação fiscal , prevista na letra 
"f " precedent e, o contribuinte poderá l"ecolher, de uma só vez, 
o impôsto atrasado, desde que inclua a correção monetária e 
a multa de mora devidas, utilizando para cada quinzena ou 
mês, um requerimento-gu ia modêlo 6, do Regulamento do Im
pôsto de Consumo aprovado pelo Decreto n.o 56.791, de 26 de 
agôsto de 1965, e apresentando a comprovação do último re
colhimento efetuado; 

i) o contr ibuinte é obrigado a indicar na guia de recolhi
mento o número de sua inscrição no Cadastro Geral de Con
tribuintes, instituído pela Lei n.O 4.503, de 30 de novembro de 
1964, apresentando o respectivo comprovante por 'ocasião do 
primeiro recolhimento, para efeito de conferência; 

j) enquanto não entrar em execução ° serviço previsto 
na letra anterior, ° contribuinte indicará na gUla de recolhi
mento, no lugar destinado ao número da inscrição, o número 
de sua Patente de Registro, a ser apresentada por ocasiã.o do 
primeir o recolhimento, para efeito de conferência ; 

l ) nos recolhimentos poster iores, o número da Patente 
de Registro ou da inscrição no Cadastro Geral de Contribuin tes 
será conferido com o constante da guia relativa ao per íouo 
anterior; 

m ) a guia de recolhimento do impôsto, seja quinzenal 
ou mensal, ou ainda quando corresponda a período fora do 



prazo regulamentar, será preenchida em quatro vias, das quais 
a primeira será devolvida ao contribuinte, como recibo, e as 
demais serão enviadas ao órgão do Departamento de Arrecada
ção, que fôr indicado na forma da letra "c" do item XLI; 

11,) quando, em determinada quinzena ou mês, não houver 
impôsto a recolher, ou existir saldo credor, o contribuinte apre
sentará, no prazo normal de recolhimento, uma guia negativa 
ou de saldo credor, também em quatro vias, das quais a pri
meira lhe será devolvida como recibo e as demais terão a 
mesma destinação prevista na letra precedente. 

7. DAS N ORM: S RELATIVilS A ARRECADAÇÃO DO DIPOS
TO DE RENDA 

XII - Na arrecadação do impôsto de renda serão obser
vadas as seguintes normas: 

a) o impôsto de r enda lançado das pessoas físicas poderá 
ser recolhido à repartição arrecadadora da jurisdição ou a qual
quer estabelecimento bancário autorizado, independentemente 
de vincu.ação ; 

b) o impôsto de r enda lançado das pessoas jurídicas c 
o impôsto de renda descontado pelas pessoas jurídicas sôbre 
rendimento de trabalho assalariado serão recolhidos obr:ga
tôriamcnte ao estabelecimento bancário autorizado de preferên
cia do contribuinte, com a v·neu .ação prevista no item VII, 
excetuado o caso previsto no item IV, letra " e" ; 

c) os tributos r elacionados na letra precedente soment e 
serão recebidos pelos estabeledmentos bancários autorizados, 
quando recolhidcs dentro dos prazos regulamentares, devendo, 
em caso contrário, o contribuÍ!ite ser instruído para se dirigir 
à repartição arrecadadora de sua jurisdição; 

d) os prazos para recolhimento, nos casos previstos na 
letra anterior, são os seguintes : 1) impôsto das pessoas ~urídi
cas lançado no ato da entrega da declar ação : a cota única ou a 
l.a c<lta deverá ser paga até o dia marcado no "Recibo de en-
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buinte, como recibo, e as demais serão enviadas ao órgão d·o 
Departamento de Arrecadação que fôr indicado na forma da 
letra "c" do item XLI; 

n) os depósitos em favor da Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendência 
,do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) 
continuarão a ser feitos, respectivamente, no Banco do Nor
deste do Brasil S . A . e no Banco da Amazônia S. A., ou en
tidades bancárias por êles indicadas. 

8. DAS NORMAS RELATIVAS A ARRECADAÇÃO DO IMPOS
TO DO SUO 

XIII - Na arrecadação do impôsto do sêlo serão obsena
-das as seguintes normas : 

a) somente será recolhido a estabelecimento bancário 
autorizado o impôsto devido pelos contribuintes. sujeitos ao 
livro de registro, previsto no Regulamento do Impôsto do Sêlo, 
aprovado pelo Decreto n.O 55.852, de 22 de março de 1965, 
excetuado o das sociedades de economia mista, dos estabeleci
mentos bancários, das sociedades de crédito e investimento e 
das companhias de seguro e capitalização, que, na forma do 
item IV, letra "a", deverá ser recolhido exclusivamente às 
agências do Banco do Brasil S. A. ; 

b) o impôsto será recolhido qu inzenalmente, até o oitavo 
dia seguinte ao término de cada quinzena, por gu ia preenchida 
sob inteira responsabilidade do contribuinte, conforme modêlo 
in.o 8 do Regulamento do Impôsto do Sêlo, aprovado pe o De
creto n.o 55.852, de 22 de março de 1965; 

c) será prorrogado para o prime~ro dia útil imediato o 
vencimento do prazo cujo término ocorrer em domingo, feriado 
nacional ou local, ponto facultativo, ou data em que, por qual
quer motivo, não funcionarem as repartições públicas federais 
ou os estabelecimentos bancários locais, devendo essa circuns
tância ser esclarecida na guia, em tôdas as suas vias, per
mitido o uso de carimbo; 
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d) o recolhimento corresponderã obrigatoriamente à 
quinzena subseqüente ao último recolhimento efetuado, deven
do sempre ser exigida a apresentação da guia comprovando 
quitação relativa à quinzena anterior; 

e) será dispensada a apresentação do comprovante de 
recolhimento do período anterior, quando o contribuinte estiver 
sob ação fiscal, fato que será comprovado por declara.ção es
crita, datada e assinada, do Agente Fiscal de Rendas Internas 
que estiver procedendo à apuração fiscal, ou da repartição do 
Departamento de Rendas Internas por onde estiver correndo 
o respectivo processo, ou, ainda, do órgão do Departamento de 
Arrecadação, desde que não exista na.' localidade, órgão do 
Departamento de Rendas Internas; 

f) a declaração a que se refere a letra anterior terá 
validade, para fim de recolhimento, até 48 (quarenta e oito) 
horas depois de formulada; 

g) ressalvada a hipótese de ação fiscal, prevista na letra 
"e" precedente, o contribuinte poderá recolher, de uma só vez, 
util izando uma guia para cada quinzena, os impostos em atraso, 
acrescidos da correção monetária e da multa de mora devidas, 
apresentando sempre a prova do ú ltimo recolhimento; 

h) o contribuinte é obrigado a indicar na guia de re
-colhimento o número de sua inscrição no Cadastro Geral de 
Contr ibuintes, instituído pela Lei n.D 4 . 503, de 30 de novembro 
de 1964, apresentando o respectivo comprovante por ocasião 
do primeiro recolhimento, para efeito de conferência ; 

i) enquanto não entrar em execução o Serviço previsto 
na letra anterior, o contribuinte indicará na guia de recolhi
mento, n o lugar da inscrição, o número de sua Patente de Re
gistro, devendo esta ser apresentada por ocasião do primeiro 
recolhimento, para efeito de conferência; 

j) nos recolhimentos posteriores, o número da Patente 
de R egistro ou da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 
-será conferido com o constante da guia relativa ao período 
.anterior; 
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l) o contribuinte que não fôr obrigado a Patente de Re
gistro, nos têrmos da legislação do impôsto de consumo, ficará 
dispensado da indicação de número de inscrição, até que lhe 
seja fornecido o número do Cadastro Geral de Cont ribuintes; 

m ) a guia de r ecolhimento quinzenal do impôsto será! 
preenchida em quatro vias, das quais a primeira ser á entregue 
ao contribuinte, como recibo, e as demais serão enviadas ao 
órgão do Departamento de Arrecadação que f ôr indicado na 
formu da letra " c" do item XLI ; 

n ) quando, na quinzena, não houver impôsto a recolher, 
o contribuinte apresentará, dentro do prazo regulamentar, guia 
negat iva, também em quatro vias, das quais a primeira lhe 
será devolvida como recibo, e as demais terão fi mesma des
t inação prevista na letra precedente ; 

o) os estabelecimentos bancários que dispuserem de má
quina de estampar com contador inviolável poderão arrecadar 
o impôsto do sêlo sôbr e notas promissór ias e letras de câmbio, 
desde que autorizados pelo Departamento de Rendas Internas, 
nos têrmos do regulamento do mencionado tributo. 

9. D}\S 1'>,
T ORl\IAS RELATn-AS A ARRBCADAÇÁO DA TAXA 

D E SERVIÇOS FEDERAIS 

XIV - Na arrecadação' da Taxa de Serviços Federais 
serão observadas as seguintes normas : 

a) a taxa de serviços federais é r ecolhida antes da pres
tação do serviço ou da ocorrência do fato ger ador da incidên
cia, por guia, preenchida sob inteira responsabilidade do con
tribuinte, conforme modêlo n.o 1, anexo ao respectivo Regu
lamento (Decreto TI .O 56.288, de 17 de maio de 1965); 

b) qua quer pessca, natural ou jurídica, poderá recolher 
a taxa de serviços federais às repartições fazcndári~s compe
t entes ou a qualquer estabelecimento bancário autorizado, in
dependentemeRte de vinculação, não sendo necessária a indica
ção, na guia de recolhimento, de número de inscrição ou de 
patente de registro ; 
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c) o recolhimento da taxa de serviços federais, poste
riormente à prestação do serviço ou à ocorrência do fato gera
dor da incidência da taxa, será efetuado, com inclusão da cor
reção monetária, se fôr o caso, e da multa de mora sôbre o 
valor a recolher, por meio da guia modêlo n.o 2, anexo ao res
pectivo Regulamento (Decreto D.o 56.288, de 17 de maio 
de 1965) ; 

d) a guia de recolhimento será preenchida em quatro 
vias, das quais a primeira será entregue ao contribuinte, como 
recibo, e as demais serão enviadas ao órgão do Departamento 
de Arrecadação que fôr indicado na forma da letra "c" do 
item XLI; 

e) será facultado ao contribuinte emitir mais uma via 
da guia de recolhimento, a qual lhe será devolvida, devidamen
te quitada, juntamente com a primeira. 

10. DO PAGAMENTO POR CHEQUE 

XV - Os estabelecimentos bancários serão responsáveis 
pela liquidação dos cheques dados pelos contribuintes em pa
gamento de tributos, quando não observarem as disposições 
da Circular n.o 1, de 31 de janeiro de 1964, do Diretor-Geral 
da Fazenda Nacional, nos têrmos seguintes : 

a) somente poderão ser aceitos oheques, nos casos de re
colhimento do impôsto de renda, impôsto de consumo, quin
zenal ou mensal, e impôsto do sêlo quinzenal sacados contra 
banco ou casa bancária (sede, sucursal, filial ou agência) exis
t ente no lugar do pagamento, à ordem da repartição arrecada
dora, os quais deverão conter, além da assinatura do emitente, 
o seu nome e enderêço, em letra legível; 

b) o cheque será emitido pelo próprio contribuinte, não 
sendo admitido, em hipótese alguma, o pagamento mediante 
cheque de emissão de terceiros; 

c) o cheque. deverá corresponder exatamente ao valor do 
débito, exigindo-se um cheque para cada guia de recolhimento 
ou r ecibo; 
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d) o cheque ficará vinculado ao r espectivo pagamento, 
devendo constar do documento da quitação a seguinte declara
ção a ser preenchida pelo contribuinte, datilografados ou ca-
rimbados seus dizeres invariáveis: "Pago pelo c-heque n.o .. . . 
. . . . . - - ... ... Série __ .... _ ........ , contra o Banco . .... . 
.. .. - ..... . .... ... . " ., ..... , no valor de Cr$ . .......... . 
( ... . .. ...... ......... .. .... ...... ). No caso de não ser 
honrado o cheque, o débito será automàticamente restabelecido, 
dando-se início aos processos fiscal e criminal que no caso 
couberem" ; 

e) recusado o cheque, () débito será automàticamente 
restabelecido, ficando sem efeito a quitação dada no documento 
de receita, caso em que a repartição fazendária competente 
promoverá a cobrança da dívida, que ficará sujeita a acrés
cimos e multas, na forma da legislação em vigor ; 

f) no' caso da letra anterior, o valor do cheque será 
estornado na conta "Recebimentos por Conta do Tesouro Na
cional " ; 

g) dentro de 24 (vinte e quatro) horas da r ecusa do 
cheque, o estabelecimento bancário dará conhecimento do fato 
ao contribuinte e promoverá as medidas necessárias ao resta. 
belecimento do débito, med;ante comunicação ac "l'gií'l local 
do Departamento de Arrecadação; 

h) se a recusa do cheque ocorrer por fa~ta de fundos, a 
repartição f iscal competente procederá na forma determinada 
no Regulamento do Impôsto do Sêlo, aprovado pelo Decreto 
n.o 55.852, de 22 de março de 1965; 

i) recusado o cheque por falta de fundos, o contrih11inte 
que o houver emitido ficará proibido de recolher impôsto por 
meio de cheque. 

XVI - Para efeito de liquidação dos cheques em'tidos 
em pagamento de tributos, os estabdecimentos bancários ficarn 
constituídos em mandatários do órgão local do Departam ento 
de Arrecadação, à ordem do qual os cheques foram emitidos. 
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11. DAS OBRIGAÇõES DO ESTABELECIMENTO BANCARIQ. 
NO ATO DO RECEBIl\:IENTO DE TRffiUTOS 

XVII - No ato de arrecadar os tributos e a taxa de ser
viços federais referidos nesta Instrução de Serviço, o estabe
lecimento bancário deverá : 

a) verificar : 1) quando se tratar de impôsto de renda, 
se está sendo utilizado o "Recibo" enviado pela repartição lan
çadora ou a guia de r ecolhimento própria, e neste último caso, 
se o número de inscrição foi corretamente indicado; sc está 
sendo feita prova de pagamento da prestação anterior, quando 
fôr o caso ; e se o recolhimento está sendo efetuado dentro do 
prazo estabelecido, ficando esclarecido que, na hipótese negativa, 
o tributo não será recebido e o contribuinte será instruído para 
se dirigir à repartição arrecadadora de sua jurisdição; 2) quan
do se t ratar dos demais tributos - se foi utilizado o modêlo 
próprio de guia de recolhimento e o número de vias exigido, se 
foi indicado corretamente o número de inscrição, quando fôr
o caso, e se está sendo apresent ado o compr<:l vante r eferente
ao recolhimento anterior; 

b) no Estado da Guanabara, na Capital do Estado de 
São Paulo e nas localidades onde os estabelecimentos bancários 
forem dotados d~ lHJ.quinas apropriadas, passar recibo em tôdas 
as vias da guia de recolhimento ou partes do "Recibo" , sendo
nas duas primeir as mediante autenticação mecânica, que iden
tifique o Banco, a máquina utilizada, o número da operação, a 
data e a quantia r ecebida e, nas demais, com a aposição da ru
brica do funcionário r esponsável pela quitação, além de ca
rimbo do estabelecimento bancário, do qual deverão constar 
a data e o nome daquele funcionário, além dos dizeres : "Recebi 
a importância acima. Duas vias foram autenticadas meeâni
camente " ; 

c) nas, demais localidades, passar recibo em tôdas as 
vias da guia de recolhimento ou partes do "Recibo", mediante 
aposição de carimbo do estabelecimento bancário, com data e 
neme do funcionário responsável pela quitação, além da rubrica 
dêste ; 
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d) devolver ao contribuinte, juntamente com os outros 
documentos apresentados, a primeira via da guia de recolhi
mento ou a parte do "Recibo" a isso expressamente destinada; 

e) reter, provisoriamente, as demais vias da guia de re
·colhimento ou partes do "Recibo". 

12. DA RELAÇÃO DIARIA DOS TRffiUTOS ARRECADADOS 

XVIII - O estabelecimento bancário organizará, em cinco 
'vias, uma re1ação diária da arrecadação efetuada, de acôrdo 
com o modêlo n.O 2, anexo, observando as instruções dêle cons
tantes e mais as seguintes: 

a) a cada tributo (impôsto de consumo, impôsto de r enda 
e impôsto do sêlo e taxa de serviços federais) corresponderã 
uma r elação diária, cuja numeração anual, em ordem crescente, 
,será precedida da dezena do ano e dos prefixos : "Ie" - para 
o impôsto de consumo; "IR" - para. o impôsto de renda; "IS" 
- para o impôsto do sêlo, e "TX" - para a taxa de serviços 
federais; 

b) as relações serão tota lizadas por "fôlha ", não sendo 
'permitido o uso de "saldos e transporte"; 

c) as fôlhas complementares que forem utilizadas terão 
,o m esmo número atribuído à primeira, seguido de seriação in
,dicativa alfabética ou numérica, figurando na última fôlha um 
resumo do montante de cad'a uma delas e o total geral ; 

d) tôdas as vias da r elação, a lém dos dizeres indicados 
no modêlo n.o 2, serão datadas e autenticadas pelo estabeleci
m ento bancário; 

e) a segunda, a terceira e a quarta vias das guias de re· 
.colhimento do impôsto de consumo, do impôsto do sêlo, da 
taxa de serviços federais , do impôsto de renda descontado na 
fonte sôbre rendimento do trabalho assalariado e do impôsto 
de renda das pessoas jurídicas lançado no ato da entrega da 
declaração serão grampeadas, respectivamente, à primeira, à 
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segunda e à terceira vias da relação a que corres penderem, na 
<>rdem em que estiverem r elacionadas; e as dua·s partes do 
"Recibo" do impôsto de renda das pessoas físicas e das pessoas 
jurídicas lançado posteriormente à entrega da declaração serão 
grampeadas, na mesma ordem, às primeiras e segundas vias da 
mesma relação. 

XIX - Tôdas as cinco vias de cada relação, acompanha
das das três primeiras dos documentos que lhe forem grampea
dos, na forma da letra "e" do item anterior, serão encaminha
das ao órgão do Departamento de Arrecadação, que fôr in
dicado nos têrmos do disposto na letra "c", do item XLI, obe
decidos os prazos e instruções por êle estabelecidos. 

XX - No ato de receber do estabelecimento bancário as 
re~ações e documentos a elas correspondentes, o órgão local do 
Departamento de Arrecadação fornecerá comprovante, que po
derá ser o recibo no protocolo utilizado. 

XXI - O órgão do Departamento de Arrecadação con
frontará as relações com os documentos correspondentes, de
darará sua exatidão em tôdas as vias, e restituirá a quarta ao 
estabelecimento bancário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
de sua entrega. 

XXII - Verificada a existência de erros, na conferência 
rrevista no item anterior, o assunto será objeto de processo 
rara as necessárias retificações. 

XXIII - O estabelecimento bancário arquivará em pasta 
especial a via da r elação conferida que lhe fôr restituída pelo 
órgão do Departamento de Arrecadação, a qual servirá para 
sua comprovação e para os efeitos do item XXII, da Portaria 
Ministerial n .o 265/ 65. 

XXIV - Quando houver vários estabelecimentos autoriza 
dos de um Banco, num mesmo município, o encaminhamento 
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das relações ao órgão do Departamento de Arrecadação poderá 
ser feito através de uma agência centralizadora da localidade. 

xxv - O, estabelecimento bancário, nos dias em que 
não houver arrecadação, deverá encaminhar ao órgão do De
partamento de Arrecadação idênticas relações, para fins de 
contrôle, com a seguinte inscrição, em diagonal: "KÃO HOUVE 
RECOLHIMENTO". 

13 . DA ESCRITURAÇAO DOS RECEBIl\lE~TOS E DOS EXTRA
TOS DA RESPECTIVA CONTA 

XXVI - Os fatos contábeis decorrentes da arrecadação 
de tributos e seu recolhimento ao Banco do Brasil S. A. serão 
registrados em cada estabelecimento bancário, em conta in· 
titulada "RECEBIMENTOS POR CONTA DO TESOURO NA
CIONAL", podendo também ser designada "TESOURO NA· 
CIONAL - CONTA DE RECEBIMENTOS". 

XVII - Os lançamentos da arrecadação serão feitos dià
riamente, em partida global, cujo histórico determinará com 
precisão o montante arrecadado,· por espécie de tributo, em 
subcontas "Impôsto de Consumo", "Impôsto de Renda", "Im
pôsto do Sêlo" e "Taxa de Serviços Federais", reportando-se 
cada lançamento à respectiva relação diária referida no item 
XVIII. 

XXVIII - Nessa mesma conta serão feitos' os acertos 
resultantes dos cheques p<>rventura não honrados ou devolvidos. 

XXIX - Até o quinto dia útil de cada mês, será encami
nhado, pelos estabelecimentos bancários, ao órgão local dêste 
Departamento e à Contadoria Seccional da Contadoria Geral 
da República junto às Delegacias Regionais e Seccionais do 
Departamento de Arrecadação extrato da conta "RECEBI. 
MENTOS POR CONTA DO TESOURO NACIONAL", r elativo 
ao mês anterior. 
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14. DO BOLETIM DE RECEITA E DO RECOLHIMENTO. AO 
BANCO DO BRASa S. A . 

xxx - O estabelecimento bancário autorizado preen
cherá, semanalmente, o "Boletim de Receita", em cinco vias, 
conforme modêlo n.O 3, anexo. 

XXXI - Até o último dia útil de cada semana, o esta
belecimento bancário autorizado recolherá ao Banco do Erasil 
S.A. o total arrecadado na semana anterior, utilizando o "Bo
letim de Receita" referido no item precedente. 

XXXII - O recolhimento ao Eanco do Brasil S . A. de
verá ser feito em moeda, cheque ou ordem contra fundos dis
poníveis na praça. 

XXXIII - O recolhim~nto será creditado pelo Eanco do 
Brasil S.A. na conta "RECEITA DA UNIÃO". 

XXXIV - Cada estabelecimento bancário (sede, sucur
sal, filial ou agência) deverá efetuar o recolhimento de seu 
próprio movimento de arrecadação, não sendo permitida a cen
tralização, mesmo nas localidades onde o Banco tenha mais 
de um estabelecimento. 

XXXV - No ato do recolhimento, o estabelecimento ban
cário receberá do Banco do Brasil S. A., em devolução, quatro 
vias do "Boletim de Receita", devidamente quitadas. 

XXXVI - O estabelecimento bancário conservará em seu 
poder, como prova do recolhimento, uma das vias quitadas, 
arquivando-a junto com as cópias das relações diárias da 
arrecadação. 

XXXVII - As três vias restantes de cada boletim serão 
encaminhadas, no mesmo dia ou no dia útil imediato, ao órgão 
do Departamento de Arrecadação que fôr indicado na forma 
da letra "c" do item XLI, o qual, por sua vez, enviará uma 
delas à Delegação da Contadoria Geral da República a que 
estiver vinculado. 
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XXXVIII - No caso de não haver arrecadação em uma 
semana, o estabelecimento bancário remeterá um "Boletim de 
Receita" negativo, com a declaração seguinte em diagonal: 
"NÃO HOUVE ARRECADAÇÃO", observando o mesmo núme
ro de vias e prazo previsto no item XXXI; 

XXXIX . - Nas localidades servidas por mais de uma 
agência do Banco do Brasil S. A., o recolhimento da Receita 
poderá ser efetuado a qualquer uma delas. Onde não houver 
agência do Banco do Brasil S. A., o recolhimento será efetuado 
à agência dêsse Banco da praça bancária a que pertencer o es
tabelecimento autorizado. 

15. DA 1l\-1PLANTAÇAO DO SISTEMA 

XL - A implantação do sistema far-se-á pelos Delegados 
Regionais ou Seccionais dêste Departamento: 

a) no Distrito Federal, no Estado da Guanabara e na 
capital do Estado de São Paulo, imediatamente após o rece
bimento das cópias de portarias referidas no item 11, letra" f" ; 

b) nas capitais dos demais Estados e nos municípios do 
interior, gradativamente, após o recebimento das cópias de 
portarias r eferidas no item li, letra "/", de acôrdo com o pro
grama previamente aprovado pelo órgão central dêste De
partamento. 

XLI - Para cada município incluído no sistema de arre
cadação pela rêde bancária nacional, o Delegado Regional ou 
Seccional dêste Departamento baixará ato, que deverá ser di
vulgado por edital afixado no órgão local dêste Departamento 
e nos estabelecimentos bancários autorizados e, se possível, pela 
imprensa, e do qual constarão: 

a) a relação dos estabelecimentos bancários, localizados 
no município, que estão autorizados a arrecadar rendas fe
derais ; 
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b) a especificação das rendas cujo recolhimento, obri
gatória ou facultativamente, se fará por intermédio dos bancos ; 

c) a indicação dos prazos e das repar~ições fazendárias 
a que deverão ser remetidos, pelos estabelecimentos bancários, 
os documentos relativos à arrecadação dos tributos e ao recolhi
mento da receita ao Banco do Brasil S. A . 

XLII - Os Delegados Regionais e Seccionais expedirão 
atos complementares, sempre que receberem as comunicações 
previstas na letra" h" do item IL 

16 _ DISPOSlçoES FlN" AIS 1!~ TRANSITóRIAS 

XLIII - A fim de integrarem a primeira relação de es
tabelecimentos bancários a ser publicada para conhecimellto e 
escolha dos contribuintes, na implantação do sistema no Dis
trito Federal, no Estado da Guanabara e na Capital do Estado 
de São Paulo, os Bancos deverão requerer sua admissão até 
15 dias após a publicação desta Instrução de Serviço. 

XLIV - Excetua-se da exigência do item anterior o Banco 
do Brasil S.A., admitido automàticamente no sistema, incum
bindo-lhe, apenas, remeter a êste Departamento no prazo ali 
fixado, relação completa, por unidade da Federação, de seus 
estabelecimentos. 

XLV - Os Bancos que requererem sua admissão depois 
daquela data, somente virão a participar do sistema, nos mu
nicípios em que o serviço já estiver implantado, nos casos de 
pedidos de transferência feitos pelos contribuintes. ' 

XLVI - As agências do Banco do Brasil S. A. que arre
cadarem rendas da União, discriminadas nos itens XIV e XV, 
da Portaria Ministerial n.O GB-265, de 4 de agôsto de 1965, 
alterada pela de n.O GB-385 de 26 de outubro de 1965, procede
rão na conformidade do disposto nesta Instrução de Serviço, 
devendo ° "Boletim de Receita" consignar a data em que os 
recebimentos da semana anterior foram creditados à conta 
"Receita da União". 
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XLVII - O destino das vias dos documentos de r eceita, 
das relações diárias da arrecadaçã<J e dos boletins de receita 
será determinado no ato a ser expedido por ocasião da im
plantação do sistema em cada localidade, na forma do item 
XLI, letra "c", mediante entendimento prévio do Delegado 
Regional ou Seccional dêste Departamento com os órgãos dos 
Departamentos de Rendas Internas e do Impôsto de Renda e 
da Contadoria Geral da Repúbl ica, para atender às necessida
des ·do serviço a cargo de cada um dêles. 

XLVIII - Da mesma forma indicada no item anterior 
se procederá para a determinação dos prazos que, em cada 
localidade, os estabelecimentos bancários deverão observar na 
remessa das r elações diárias da arrecada.ção, acompanhadas 
dos respectivos documentos de receita. 

XLIX - Mediante prévio entendimento com os estabe
lecimentos bancários autorizados de cada localidade e com os 
Diretor~s dos Departamentos do Impôsto de Renda e de Rendas 
Internas e da Diretoria das Renda:, Aduaneiras, o Diretor do 
Departamento de Arrecadação poderá cometer à rêde ban
cária a arrecadação de tôdas as rendas da União. 

L - Nos primeiros três meses da implantação do sistema, 
em cada localidade, as repartições arrecadadoras dêste De
pártamento continuarão a recebe ~· dos contribuintes que, por
ventura, as procurarem, os trib ,tos discriminados nos itens 
IV e VII desta Instrução de Servi ,:0, devendo, entretanto, serem 
os mesmos instruídos por aquelas repartições, no sentido de 
passarem a efetuar os recolhimentos, conforme o caso, nas 
agências do Banco do Brasil S. A. ou no estabelecimento ban
cário autorizado de sua preferência. 

LI - Para arrecadar r endas f ederais, nenhum estabele
cimento bancário poderá exigir dos contribuintes o cumprimen
to de qualquer formalidade não prevista nesta Instrução de 
Serviço ou nas leis e r egulamentos. 
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LU - Nenhuma remuneração será devida aos estabele
cimentos bancários, pelo Tesouro Nacional ou pelos contribuin
tes, a título de retribuição pelos serviços r egulados nesta Ins
trução de Serviço. 

LUI - O recolhimento do impôsto de renda, fora do prazo 
regulamentar, deverá ser efetuado obrigatôriamnete à repar
tição arrecadadora da jurisdição do contribuinte, não podendo 
ser feito a estabelecimento bancário autorizado. 

LIV - As dúvidas sôbre a aplicação das normas cons
tantes desta Instrução de Serviço serão resolvidas por êste 
Departamento, dentro da esfera de competência de seu órgão 
central e das repartições que lhe são subordinadas. 

LV - São aprovados os seguintes modelos anexos a esta 
Instrução de Serviço: 

Modêlo n.o 1 - Ficha de indicação de estabelecimento 
bancário em que o contribuinte fará o 
recolhimento de seus tributos; 

Modêlo n.o 2 Relação diária da arrecadação; 

Modêlo n.o 3 Boletim de Receita; 

Modêlo n.o 4 - Requerimento do Banco pedindo sua ad
missão ao sistema. 

Lauro de Alencar Castello B?"anco 
Diretor 
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:\Iodêlo o' }, 

NOME: 

ENDER~ÇO: 

Categoria: o o o o o o o o o o o o o o o o o o Seção Fiscal: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

declara, para os efeitos da Im:tru~ão de Serviço n <? o o o o o 0/ 65 do 

Departamento de Arrecadação, que fará os recolhimentos de seus 

t.oibutos devidos à Fazenda Nacional. pela Agên cia o o o o o o o o o o o o o o 

do Banco o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Endel'êço : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. O" o O' o' o o o ........ . o o o. o o o o o o 

o . o . o o o . o o o o o o o ..... o o o . o o O ' •• • de . o o o o o o o o de 19 o . 

Ao 

órgão local do Departamento de Arrecadação, 

NOTA: R,lu ficha dewl'á ser illll)l'CSSU ou !Ihlilogrnfnda em ~'lIlo l olin8. D O ' 

hlnlonho 4 ;( 6, cnl três vias, sendo ;1 prinlciru t'nl cÔr bronca, ..

segunda amarelA c a trl'cl'irn azul. 

411. 



Modêlo n' 2 

BANCO 

Agência P.elação n9 ...... . 

A 
(Nome da repartição) 

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE .. . ................. . . . . . .. . 

Creditamo:; na cont a (,Rt:cebimentos por Conta do T CEouro Na
c ional» o valor liquido dos recebimentos abaixo relacionados. 

Código do BallCu 

e de Agência 

RECEBIMENTO Número da 
operação 

da máqui!'la 
a utentica

dora 

1:\0 de 
, ordem , 

Data 
Quinzena, 
mês ou 

cota 

N ° de 
incrição do 

contri
b uinte 

Seção 
Fiscal 

Total 
recebido 

Cr$ 

.................. , . ....... de .............. de ..... . 

Assinatura 

(Para uso da repartição) 

~OTAS: 1. 
2 . 
3. 

4. 

s . 

Recebemos e conferimos . 

. .. . . ... de ... . .. . de . ...... de . . .... . 

Assinatura 

Preencha eda relação à mAquino, em cinco vins. 
Preen cha uma nlação paro cada impôsto. 
Quando, nos casos de recibo. ou guia. do impOs to de renda lançado 
nüo constar o nCunaro de inscrição, indique o número da gula ou da 
n otificação. 
Não havendo, n. guia, número de jnscri~ão, Ind i qtl~, no vcrso dtstn 
relação, o nome e o endcr(!ço do contrlbtllnte, dispensada essa Indica
ção n o CaSO d a "Taxa de Serviços Federais". 
A indicação da soção fiscal é exigida sômcnte n a re lação d os Impos
tos de cunsumo e do sêlo, podendo ser om itida quand u n ão constar 
da guia de reco lhimento. 



lUodêlo D' 3 

:MINISTIlRIO DA FAZENDA NQ . • . .. . .... .. 

.Boletim de Receita Via 

(Denominação do Estabelecimento) 

(Rua, número, bairro, Município e Unidade da Federação) 

recolhe ao Banco do Brasil, S.A., Agência de . ..... . ....... .. ... . 

à conta «RECEITA DA UNIÃO" a quantia de Cr$ . . .. .......... . 

( . ............ ..... . .. ....... .... . ..... ..... .. . ... . ... ... .. . ) 
(~or extenso) 

"proveniente da arrecadação das rendas da União, abaixo discrimi-

nadas, no perlodo de . . . . . . . . . . a ... . . . . . .. de . . . . . . .. de 19" . .. 

DISCRIMINAÇAO IMPORTANCIA Cr$ 

I I I I lo Impôsto de Consumo I I I .......... 
I I I I 

2. Impôsto de Renda I I I . .. ......... 

I I I I 
3 . Impôsto do Sêlo ~ ............. I 

I I I I 
4. Taxa de Serviços Federais . . ... I I I 

I I I I , 
TOTAL . . .. . .. ........ .. . I I I I 

I I I j 

............. .. .... "' .. . . .. de ............ de 19 ... . 

Banco 

Quitação 
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i\'Iodêlo n~ f -

ILMO. SR . DIRE70R DO DEPAP..TAlvrENTO DE ARRECADAÇÃO' 

o BANCO ............... .. . .. . ........... . ...... . ... .. . . , 

sediado em . . ... . . . ..... . . .... .. . . , à rua . . .... . ..... . . . ..... . 

no .. ...... , autorizado a 1'uncionar pela Calta Patente no .. , , , , . .•. 

pretendendo arrecadar rendas federais, por seus departamentos em 

funcionam-ento ou que vierem a ftmcionar DO Pais, requer a V, S" 

sua admissão no sisteMa, nos t êl'mos da Portaria Ministerial nO' 

265, de 4 de agôsto de 1965 alterada pela de n O GB-385, de 26 de 

outubro de 1965, e das Instruções Complementares constantes da . 

Instrução de Serviço DO " •• • •. , . •• de . ... .. .. .. , . , .... , , " dêsse-

Departamento, das quais tem pleno conhecimento e cujas dispo-

siçôes se e<>mpromete a observar :ntegralmente. 

Para os devidos fins, junta 11 documentação exigida . 

Nestes têrmos, 

P . Deferimento . 

. . .. . , .,., .. . . . . .. . , . ... ...... de ... . . . .... , . ,. de 19 ... _ 

AlIBXOS: a) documento emJ tido pelo !.lanco Central da R epúhlica do Brasil 
afirmando que o Bonco PJ'ecn ch e os condições estahelecidas 
por nquêle órgão ; 

b ) rcht~ÚO dOi esta belecimentos do rcquerente c rrspcctl\'os en· 
dereços, 
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CIRCULAR N! 62, de 

13 de jljllho de 19b5 



CIRCULAR N~ 62, de 

13 de julho de 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e c{)nsiderando a necessidade de atualizar as nor
mas existentes sôbre o processo de estampag~m mecânica e 
de estabelecer outros critérios em razão da nova legislação 
sôbre a matéria, resolve baixar as segl:lintes instruções: 

I - DOS USUARIOS 

Aos contribuintes do Impôsto do Sêlo, inclusive as socie
dades de economia mista, obrigados ao pagamento do tributo 
por meio de lançamento no livro Registro do Impôsto do Sêlo, 
de acôrdo com O disposto nos artigos 44 e 46 do regulament.'J 
baixado com o Decreto n.O 55.852, de 22 de mar'ço de 1965, 
e aos contribuintes da Taxa de Serviços Federais, nos têrmos 
do artigo 5.° do regulamento aprovado pelo Decreto n.O ... 
56.288, de 17 de maio de 1965, será permitido o uso de má. 
quinas de estampar no pagamento dos mencionados tributos, 
desd-e que atendam às normas previstas naqueles regulamen
tos e às medidas de egurança e contrôle contidas nesta Cir
cular. 

2. Os atuais usuarlOS de máquinas de estampar o Im
pôsto do Sê lo que não estiverem obrigados ao Registro do Im
pôsto do Sêlo, nos têrmos do artigo 28 do regulamento dêsse 
tributo, poderão manter em uso o processo de estampagem 
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mecânica, desde que adotem simultâneamente o livro de regis
tro, mediante comunicação à Delegacia Regional de Rendas 
Internas. 

II - DA AUTORIZAÇãO PARA USAR e PROCESSO DE 
ESTAl\iP AGEM l\'IE<i1ANICA 

3. A cada contribuinte a que fôr deferido o processo 
de estampagem mecânic!1 será expedida uma Carta de Auto
rização, de acôrdo com o modêlo nP 2. 

4. Expedida a Carta de Autorização, será entregue a 
máquina ao adquirente, mediante exibição da nota fiscal do 
importador e ordem expressa dêste para que se faça a entrega. 

5. Se a máquina encontrar-se guardada em poder do 
importador, na forma do item 25 desta circular, a entrega 
será feita à vista de ordem escrita do Delegado Regional de 
Rendas Internas em cuja, região se encontrei o usuário da 
máquina. 

6. As Cartas de Autorização serão transcritas em livro 
especial, terão, em cada repartição que as expedir, numera
ção própria, e serão mandadas publicar no Diário Oficial da 
União. 

7. O requerimento para concessão de uso da máquina 
de estampar será dirigido ao Delegado Regional de Rendas In
ternas da região onde se achar estabelecido o requerente, por 
intermédio da Inspetoria Fiscal local. 

8. O Inspetor Fiscal ouvirá a fiscalização, que promo
verá as diligências que julgar oportunas, e em seguida pro
ferirá o seu parecer, antes de submeter o processo a despa
cho do Delegado Regional. 

9. A autorização para usar o processo de estampagem 
mecânica será da competência da Delegacia Regional de Ren-
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das Internas, que a concederá a requerimento da firma ou 
sociedade interessada (mod. n.o 1). 

10. O Delegado Regional de Rendas Internas encami
nhará o processo, depois de concedida a autorização, a exa
me e homologação do Departamento de Rendas Internas. 

11. A autorização concedida para o processo de estam
pagem mecânica terá caráter precário, tornando-se insubsis
tente sempre que a máquina perder os requisitos de seguran
ça e contrôle ou apresentar sinais de violação em seu meca
nismo, caso em que a máquina será apreendida, mediante têr
mo, e conduzida para o órgão Regional dêste Departamento, 
como elemento de prova para a instauração dos respectivos 
processos fiscal e criminal. 

12. Considerar-se-á insubsistente a autorização conce
dida para uso da máquina de estampar nos seguintes casos: 

a) violação dos dispositivos de segurança da máquina; 

b) recusa à fiscalização ou embaraço à sua ação; 

c) falência ou liquidação da firma ou sociedade titu
lar da permissão; 

d) quando o titular da autorização, por qualquer mo
tivo, deixar de usar o livro Registro do Impôsto do Sêlo, nos 
casos em que a máquina se destinar aos atos sujeitos a êsse 
tributo; 

e) quando, a clTitério do órgão regional dêste Departa
mento, a autorização concedida não mais convenha aos inte
rêsses da Fazenda Nacional. 

13. Quando ocorrer baixa de aut c: rização por solicita
ção do interessado ou por qualquer dos motivos enumerados 
no item anterior, a Delegacia Regional de Rendas Internas 
promoverá a retirada da estampa, cuja guarda ficará a seu 
cargo. 



14. A Seção Técnica de Tributação dêste Departamen
to publicará, anualmente, no mês de janeiro, l'elação atuali
zada dos usuários de máquinas de estampar em todo o ter
ritódo nacional. 

IH - DA EST,~'IPAGIDI MECA .. '·WA li: D.\. 
E SGnITl:RAÇ,\o DO ThIPó: 'TO 

15 . O processo de estampagem mecânica, excetuados os 
casos dos arts . 32 e 33 do Regulamento do Impôsto do Sêlo 
e o do impôsto arrecadado nos estabelecimentos bancários, 
será limitado aos atos em que o pagamento do tributo couber 
aos respectivos usuários das máquinas. 

16 . N os instrumentos sujeitos ao Impôsto e à Taxa do 
Sêlo, na forma da Lei 4.505, de 30.11.64 e emitidos em mais 
de uma via, a estampagem será feita sempre na primeira via, 
devendo constar das demais, datada e assinada pelo usuário, 
a seguinte declaração: 

" O Impôsto do Sêlo, no valor de Cr$ .............. , foi 
pago nesta data, pelo processo de estampagem mecânica. Má-
quina marca: ... . ........ n.O de fabricação : .......... . . 
N.o de matrícula: ... ... .. ... ......... n.O de ordem da es-
tampa: . . ... . ......... " 

17. As máquinas destinadas à estampagem do Impôsto 
do Sêlo serão usadas como elemento acessório do livro Re
gistro do Impôsto do Sêlo. 

18 . Na escrituração do Registro do Impôsto do Sêlo, 
cada lançamento eOl"responderá a um ato estampado. No 
caso de atos praticados em série e compreendidos num mes
mo inciso da Tabela anexa ao regulamento dêsse tdbuto, será 
permitido registrá-los num único lançamento diário, pelo total 
de impôsto estampado. 

19. Na segunda coluna do livro Registro do Impôsto do 
Sêlo, destinada ao número de ordem do lançamento, será ins-
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crito, ao invés dêste, o número de ordem da estampa, ou do 
primeiro e último número do dia, no caso de lançamento 
global. 

20. O que mantiverem livros auxiliares do Registro 
do Impôsto do Sêlo poderão adotar uma máquina para cada 
livro, feita a centralização da escrita na forma prevista no 
ar t igo 64 do regulamento dêsse tributo. 

21. Na estampagem, será usada exclu ivamente tinta 
vermelha indelével. 

IV - D A BIPORTAÇAO E DA GL"ARD.'\. D.~" l'<{AQ{Jl~AS 

22. As máquinas de estampar serão importadas segun
do os modelos aprovadús por êste Departamento e mediante 
prévia autorização expedida, em cada caso, pelo seu órgão 
central. 

23. A aut@rização a que se refere o item anterior será 
concedida exclusivamente aos representantes autorizados dos 
fabricantes, em requerimento em que êstes indicarão, além 
da marca, modêlo e demais características, a quantidade de 
máquinas que desejam importar, os respectivos números de 
matrícula e o põrto de desembarque. 

24. As máquinas, uma vez desembaraçadas, serão ime
diata e diretamente conduzidas à Delegacia Regional de Re1l
das Internas, que as mantel'á em depósito, sob sua guarda e 
responsabilidade, para liberação direta aos usuários, na me
dida em que forem sen€lo expedidas as re pectivas Cartas 
de Autorização. 

25, Excepcionalmente, quando nãú dispuser de condi
ções para receber as máquinas em depósito, a Delegacia Re
giona l poderá cenfiar a sua guarda, mediante a necessá. 
rias cautelas, a outra repartição pública federal ou aos pró-
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prios importadores, retendo, porém, em qualquer caso, as es
tampas que acompanham as máquinas, para liberação na for
ma do item anterior. 

v - DAS CAltACTERtSTWAS DAS MA.QUINAS 

26. As máquinas deverão ser equipadas com acumula
dor de carga, mecanismo de bloqu-eio, somador dos valôres 
estampados e numerador de estampa (contador de opera
ções), todos invioláveis, e demais dispositivos, de segurança 
e contrôle indispensáveis ao resguardo do seu perfeito fun 
eionamento. 

27. As máquinas importadas de um mesmo fabricante 
terão uma numeração de matrícula crescente e consecutiva, 
além do número de fabricação. 

28. As estampas, cujos modelos serão previamente 
aprovados por êste Departamento, conterão obrigatõriamente 
os seguintes elementos: a expressão "Tesouro NaciDnal", a 
designação do tributo (Impôsto do Sêlo ou Taxa de Serviços 
Federais), o número de matrícula da máquina, o nÍlmero de 
ordem da estampa (ascendente), o nome do usuário e, quando 
houver, o seu número de inscrição no Cadastro Geral de Con
tribuintes. N 0 caso da Taxa de Serviços Federais, figurará 
ainda na estampa o item da Tabela do respectivo regulamento 
em que se classificarem 08 atos ou papéis tributados, sendo li
mitado o uso da máquina à estampagem dêsses papéis. 

29. As máquinas cuja importação fôr autorizada deve
rão apresentar os r espectivos totalizadores (acumuladores) 
sem qualquer registro (em zero). 

30. Aos dispositivos invioláveis das máquinas de es
tampar só t erão acesso os técnicos dos fabricantes ou de seus 
vendedores autorizados, nos casos de consêrto ou limpeza, 
mediante autorização expressa da Delegacia Regional de Ren
das Internas, constante do modêlo n.o 4. 
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VI - DA CARGA 

31. As máquinas de estampar serão carregadas na De
legacia Regional de Rendas Internas: 

a) independentemente de prévio recolhimento do tribu
to, quando se tratar do Impôsto do Sêlo, mediante apresenta
ção da guia modêlo n.o 5; 

b) cONtra prévio recolhimento do tributo, pela guia mo
dêlo n.O 6, no caso da Taxa. de Serviços Federais. 

32 Na' ~ipótese prevista na' letra b do item anterior, 
o recolhimento será feito ao órgão arrecadador local, caben
do ao usuário apresentar as vias quitadas da guia à Delega
cia Regional de Rendas Internas, à qual incumbe carregar a 
máquina, no valor do recolhimento. 

33. As máquinas de estampar poderão receber carga 
por ajuste mecânico de seu contador ou por introdução, de 
cartão apropriado, fabricado de preferência pela Casa da 
Moeda, e fornecido pela Delegacia Regional de Rendas In
ternas. 

34. Os cartões de carga utilizados deverão ser devolvi
dos, até o penúltimo, quando da aquisição de novos cartões. 

35. As cargas só serão concedidas depois de verificada 
a absoluta concordância dos elementos escriturados na cader
neta a que se refere o item 38, e na guia modêlo 5 ou 6 e, 
ainda, dos valôres acumulados nas máquinas, nos casos em 
que estas devam ser apresentadas à repartição. 

36. Depois de receber a carga na Delegacia Regional, 
será a máquina novamente feehada pelo funcionário encar
regado dêsse serviço, na presença do usuário ou de seu re
presentante. 

37. A máquina será fechada por meio de sinete de 
chumbo, que tornará invioláveis os seus dispositivos de segu
rança. 
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38 . Os usuários deverão possuir, para cada máquina, 
uma caderneta em que serão lançadas as cargas e as baixa ~ 
diárias, aquelas pelo funcionário que carregar a máquina e 
estas pelo próprio usuário. 

39. Os usuários arqtiivarão em pasta especial e em 
ordem cronológica as vias das guias modêlo 5 ou 6, que lhes 
pertencerem, para que sejam exibidas a qualquer momento 
à fiscalização. 

40 . As Delegacias Regionais de Rendas Intemas lan
çarão DO livro Registro de Cargas (mod. n.o 3) tôdas as cargas 
dadas nas máquinas de estampar, quer diretamente por fun
cionário autorizado, quer por meio de cartão. 

VII - DO CADASTRO DOS US{;,\RIOS E D ,!. H:S{'ALIZ,\Ç'.l O 

41. A Seção Técnica de Tributação deste Departamento 
manterá um fichário para cada Região, no qual será acom
panhado o movimento de cada máquina de estampar, segun
do as comunicações recebidas das Inspetorias Fiscais, devendo 
a Seção representar sempre que a fiscalização trimestral não 
fôr executada no prazo estabelecido nesta Circular. 

42. As Delegacias Regionais de Rendas Internas man
terão também fichários das máquinas de estampar em uso na 
área de sua jurisdição, devendo as Inspetorias Fiscais pro
mover permanente e rigorosa fiscalização sôbre os estabe. 
lecimentos dos usuários e, em particular , sôbre o funciona
mento das máquinas. 

43 . As Inspetorias Fiscais darão clencia aos Agentes 
Fiscais de Rendas Internas dos nomes e endereços dos contri
buintes autorizados a usar máquinas de estampar existentes 
nas respectivas seções ou circunscrições, para que os visitem 
pelo menos uma vez em cada trimestre. 

44. Dentro dos primeiros quinze dias de cada trimes
tre civil, o agente fisca l da seção, onde se achar o contribuin-
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te autorizado a usar máquina de estampar, visita rá o esta
belecimento e procederá à sua fiscalização com vistas ao con
trôle do uso da máquina, lavrando têrmo, em que consignará, 
além de outros elementos que julgar necessários, a seguinte~ 

informações: 

a) o va10r constante do totalizadol' (acumulador); 

b) se o contad-or e totalizador não apresentam vestígios 
de violação ; 

c) se a firma ou sociedade que está usando a máquina 
é a mesma autorizada, e se a máquina se acha no m esmo 
local mencionado na autorização. 

45 . A fiscalização de que tratam os itens 43 e 44 poderá 
ser exercida por agente fiscal especialmente designado para 
êsse serviço, pelo Delegado Regional de Rendas Internas. 

46 . A fiscalização poderá, mediante têrmo, interditar o 
uso da máquina, desde que se verifiquem irregularidades no 
seu funcionamento, imperfeição da estampa ou outro fato que 
cause ou possa causar prejuízo à, Fazenda, Nacional, sendo 
a inda lícitas, neste caso. a apreensão da máquina e a sua re
tenção pela autoridade enquanto durar a interdição. 

47. A fiscalização exercerá ainda rigorosa verificação 
dos papéis estampados, devendo quando ocorrer dúvida sôbre 
a autenticidade da estampa, apreender o documento e promo
ver diligência no estabelecimento do usuário da máquina. 

vm - DA TltANSFERl1:~CU, DO rSL"AlUO 

48 . É admitida a transferência das máquinas d e estam
par de um para outro contribuinte, mediante expedição de 
Carta de Autorização ao nôvo usuário, nos casos de sucessão, 
fusão, incorporação e traspasse de estabelecimento, e ainda 
quando, a critério do órgão regional dêste Departamento, a 
transferência não seja contrária a os interêsses da Fazenda 
Nacional. 
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49. Deferida a transferência da máquina" nos têrmOB 

do item anterior, o órgão regional dêste Departamento au
torizará a substituição da estampa, que se fará na presença 
de funcionário especialmente designado, par~ êsse fim, e co
municará o fato' aos órgãos central e local dêste Departa
mento. 

50. A transferência da máquina de estampar acarreta 
o encerramento do Registro do Impôsto do Sêlo do cedente, 
devendo o nôvo usuário adotar livro próprio, atendido o que 
dispõem os itens 17 a 20 desta Circular. 

51. O usuário da máquina de estampar poderá requerer 
a sua transferência para outro uso oficial, em cujo caso apre
sentará com o pedido a autorização do órgão que superinten
derá o nôvo uso. 

52. Concedida a transferência para uso diferente do 
da Lei do Sêlo, deverá 'a máqu~na ser apresentada à Delegacia 
Regional de Rendas Internas para recolhimento das estampas, 
ficando cancelado o saldo d{) impôsto acaso existente. 

IX - DAS DISPOSIÇ4)ES FIN.AIS E TRANSITóRIAS 

53. As máquinas não poderão ser retiradas do estabe
lecimento do usuário, para qualquer fim ou sob qualquer 
pretexto, inclusive para consêrto ou limpeza em oficinas, sem 
prévio e expresso consentimento da Delegacia Regional de 
Rendas Internas. Não se inclui nesta proibição a saída da 
máquina para a repartição arrecadadora, quando se destine 
a receber a carga, desde que esteja acompanhada da guia 
modêl<> 5 ou 6, conforme o caso. 

54. As máquinas que se encontrarem fora de uso por 
mais de seis meses, e as que não estiverem adaptadas às 
norma8 desta Circular, serão recolhidas à Delegacia Regional 
de Rendas Internas, com as cautelas devidas. 
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55. As máquinas atualmente em uso poderão sofrer as 
adaptações necessárias à estampagem do valor do tributo sem 
fração de cruzeiro, devendo a alteração, neste caso, ser feita 
pelos representantes autorizados, mediante as mesmas cautelas 
estabelecidas para o consêrto ou limpeza da máquina. 

56. Os usuários de máquinas de estampar o Impôsto do 
Sêlo deverão adaptar-se às normas instituídas nesta Circular, 
até 31 de julho de 1965. 

57. No caso de máquina que ainda apresente carga do 
impôsto, o usuário poderá utilizá-la até 31 de julho de 1965; 
se, nessa data, ainda houver saldo de carga, deverá o usuário 
requerer uma verificação do saldo à Delegacia Regional de 
Rendas Internas. Da verificação lavrar-se-á têrmo em duas 
vias, das quais a primeira instruirá o processo originário do 
requerimento e a outra ficará em poder do usuário. 

58. Verificada a hipótese do item anterior, o usuário 
terá direito à restituição. do valor do saldo, apresentado e 
confirmado no têrmo de ocorrência, devendo a segunda via 
do têrmo, no caso de restituição, instruir o respectivo pedido. 

59. Procedimento igual ao dos itens 57 e 58 será adotado 
quando o usuário da máquina requerer baixa da autorização 
ou ficar impedido de usar a máquina por qualquer motivo que 
não o comprometa nem importe ou possa importar em prejuízo 
para a Fazenda Nacional. 

Walter Norberto Klein 
Diretor Substituto 
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CtRCULAR N~ '14, de 

10 de novembro de 1965 



CIRCULAR N! 11<4, de 

10 de novembro de t 965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN. 
TERNAS, 00 MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no item XVI dA. Por
taria Ministerial n.O 265, de 4 de agôste de 1965, alterada pela 
de n.O GB-385, de 26 de outubro de 1965, 

RESOLVE 

I - Atendendo a requerimento de banco integrante do 
s istema de arrecadação de rendas federais, o Departamento de 
Rendas Internas poderá expedir Carta de Autorização para 
que estabelecimentos do requerente possam arrecadar dos con
tribuintes, pelo processo de estampagem mecânica, o impôsto 
do sêlo incidente sôbre notas promissórias e letras de câmbio. 

II - À autorização a que se refere o item anterior apli
cam-se as normas cabiveis da parte II, da Circular n.O DRI 62, 
de 13 de julho de 1965, além do disposto no item seguint~ 
desta Circular. 

UI - O Banco dirigirá ao delegado de rendas internas 
com jurisdição no local de funcionamento dos estabelecimen
tos habilitandos, requerimento individuado para cada um dêsses 
estabelecimentos, segundo os têrm08 do modêlo n.o 1, da Cir-
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cuIar 0.° DRI 6~, de 13 de julho de 1965, adaptado à hipótese 
t' acrescido do seguinte: 

o requerente sabe que a máquina acima. descnl,; 
se destina a arrecadar dos contribuintes, exclusivarnen
t a o impõsto do sêlo devido pOI' notas promis~6rias e 
letras de câmbio.» 

IV - A inobservância dessa exclusividade acarretará o 
cancelamento ex.-ofticio da autorização, sem prejuízo de qual
quer outra sanção cabível. 

v - A utilização das máquinas de estam pagem mecânica, 
para o fim previsto nesta Circular, subordina-se às normas e 
modelos estabelecidos na referida Circular n.O DRI 62, de 
13/ 7/ 65, com' as modificações expressas e as 'ressalvas im
pllcitamente contidas no presente texto. 

VI - Os estabelecimentos autorizados deverão observar, 
além das instruções estabelecidas pelo Departamento de Ar
recadação do Ministério da Fazenda, relativas ao recebimento, 
contrôle e recolhimento do tributo arrecadado pelo processo 
referido n esta Circular, o seguinte: 

a) a arrecadação do impôsto far -se-á independentemente 
de guia, mediante a simples apresentação no guichê da nota 
promissória ou letra de câmbio ; 

b) a máquina estampará, em cada nota promissória ou 
letra de câmbio, pelo menos, o nome do estabelecimento ban
cário arrecadador, valor do impôsto pago, número de ordem 
e dato do recebimento; 

c) o estabelecimento bancário emitirá, diàriamente, em 
4 (quab-o) vias, uma guia global do registro da carga utilizada 
(modêlo anexo); 

d) o estabelecimento bancário transcreverá, no final da 
:relação diária que elaborar referente à arrecadação do impôsto 



do sêlo, em item à parte, os seguintes elementos da guia l" eferi
da na letra anterior: 

1 N.O de títulos taxados. 

2 Valor da carga registrada na máquina no início 
do expediente diário. 

3 - Valor da carga registrada na máquina no fim 
do expediente diário. 

4 - Montante do impôsto a recolher, arrecadado 
no dia. 

Publique-se e cumpra·se. 

Júlio Barbie1'"it 
DiretO'r 

6'1 



... ......... VIA 
GlPA OlARIA DE REGISTRO DA CARGA UTiLI1ADA 
EM MAQUINAS DE ESTAMPAR IMPOSTO DO S(LO 

COf'fT" I 'UlkT~) 

ZONA 00 COltqE;o , ___ _ SEÇ,lO FI$C .... ___ _ 

N.O _ _ _ _ _ _____ _ 

" '* ) 

~ L-~-L~_~-4_~ 
1 

\. NATUREZA. 04 08R1GA.ÇAO ___ __ _ 2. A linta . __ ln d3lY 

S MOVIMENTO 00 DiA _ __ 1 ___ /1 \1 __ _ 

A im por\l ncia do imp6sto I!II recol her COf\3ttf'ta de. ta wu1a cor r&2pvnd~ ;) C3fO. O .. 

iC)\Jal "s'o". utili z a da na mAquina eM ostampar a b al .<o M:pe~f l c ada . 

4 . MJJ'lCA E "'O DE LO : ____ _ 

~ . N .· DE .AB R ICAÇAO , ___ __ _ (5 ... .. DE MAõRiCtJl..A : _________ _ 

CARTA DE AUTO~IZAç.lO N ~ ______ • DE __ C. _ _ _ ___ _ óe 19_ 

ExrEDlOA POIt : ___ _ _ ___ ___ _ _ ____ _________ _ 

DE MONSTRAT IVO DO NÚMERO DE OOOJMENTOS TAXAOOll E 

00 CONTROLE DA CARe.A UTl LlZADA 

7. N úm er o de documen tos taxado. : 

e. Carga da máqvina 1\0 in i cio do dia A Cr$ 

g . Carga da ""'quina no f im do d i ... " . e Cr$ 

10. Carga u h lizada no dia ' impOsto a recolh er ( A - li ) , 

C cr$1 i ' ..... Oifl ."" U''''''.0 1 

_ __________ • __ de _______ _ d. 1Il __ 



ANEXOS 
(modelos) 



NOTA EXPLICA TIV A 

Os modelos de guiCLS de recolhimento e demais 
documento's referidos na Instrução n.0 9, de 8 de no
vembro de 1965, do Diretor do Depa1"tamento de 
Arrecadação, são publicados a seguir, para conhe
cimento dos interessado8. 

De conformidade com a legislação própria de 
cada tributo, tais modiNos poderão Se1" adaptados ou 
alte'rados, segundo as conveniências aponta.da.s pela 
p1'ópria prática. A divulgação que ora se faz t em 
por fim descrever e iLunrar o sistema de arreca.dcL
ção de t7"Íbutos pela rêde bancária. Os Bancos ~ 
dema~ partes interessadas serão prontamente infor
m.ados sôbre as' altera,çõe.s que forem introduzidas 
em (Jualq1fer dos modelos constantes dêstes Anexos. 



MODELOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO 
DO IMPOSTO DE CONSUMO 

(MelUlal ou Qui=enal) 

• Guia d. Recolhimenlo do Imp6sto de Consumo -
Produtos Nacionais (modêlo I do Regulamenlo apr0-

vado pelo Decreto n' 56.791. de 26 de aq&slo de 1965). 

• Guia de Recolhimento do Imp6sto de Consumo -
Produtos Saido8 de Filiais e Outros Estabelecimen· 
los (modêlo 2 do Regulamento aprovado pelo De
creto n' 56.791. de 2S de ag6sto de 1965). 

• Guia de Recolhimento do Impôsto de Consumo -
Produtos Estrangeiros Saldos do Estabelecimento Im· 
portador ou Arrematante (modêlo 3 do Regulamento 
aprovado pelo Decreto n' 56.791. de 26 de ag6s1o 
de 1965). 

• Guia de Recolhimento do lmp6sto de Consumo -
Requerimento-Guia (modêlo 6 do Regulams n lo apro' 
vado pe!, Decreto n' 56.791. de 26 de lIg69to de 1965). 



~Ufla 7En 10 i) A F"ZE .... OA ... _ ..... VIA 
Glr.A ::;E I!ECOUfiMI:lITO DO IMPOSTO DE CCli~MO 

pnOi)~"os NACIONAIS 

.,.....,.-.--,.-.""""\ 

( 1" ... " C.~ltibuJll:") 

... ...... , ...... -. _-( .ó.tl.';;.'u;;;.;.-~ .• ; -; ~ ...... _-.-.................... -.. -..... ----- -
Quinzena : I .' O 2.' O Ano: 19 

OEMOSTRATI VO SINTnlCO DA ESCR]TA FISCAL 

,\ \ ' I S I 1.0 DE 
t," ' ~~~I(",Ct.' ~ 0' V,. I.O a 

""" .. In",," .. ,C 'S ) 

Somll __ er'S 

PRO DUTOS 
I. , OA TO PA 00 f C ri) 

o-Pttuo 1Est6m. d o CridJll;t 

1 " (lu .. 4e Cll.p! tel O 
(Ar\. lJ!I ... &.l 0.,.. • • • ,. 

2 • Iit-.~ .. ...,. 
, ....... otdde. .. r---., 
;',;.!', ~~.~I Lo ___ -' 

S A· OA DF: PROD U TOS TRIBUTADOS 
(~" ,"(I( "~ .. , 

" IC ~ ~ QI":,,i'IT10ADF.: 
rOlJ\"h Ine,1I) 

Soma ..... 

O f: B IT O 

1~1'u AlIk' •.... 01 ___ _ _ 

.. ~-_. 

TOTAL __ 
. <>,-----
. <>, 

VAL O R. llt t'OSTO 
I Dtlll:rO I tCr l' (c.s) 

• . NOJM,. , ... 1 .. 

~~a.tII."""" 
.. ~,n.,na •• 
.. _ .. 11M. .~ ,--'-_--, 

.. -- .. I .. -.... ....... '----' 

C R B D I T O _ULTACO DO .OIDOO 

Do ... rteo6t .. tnt.r .. CtI, _ ___ _ 

.,.. .. M4. . .. _ CI-l'-___ _ 

TO'r.u. ._ . _.'. __ Cri Cr$ . Cr$ 

l I 

I~PORTANcIA A RECOLHER (R •• llhado d.vedor) : ••. . ê ... · •• w.iy·······_ .. ··_···· ersLc ··· ...... · ..... _ ...... _._ .. -I 
OBSERvAÇOE&._ ............... . 

d • .. _._ .... ___ .... _ ... __ .... _ .. __ .. _ • ... d. 19._ ... 

N O T A $ : 
I _ A 1'111. 1Iorn. ~eft(Nd. ot. .ame,.. ,1. "i ........ 
:I _ O prUAC:Il.I.rlleDto ... \.h ... ri r~lQ t:A IIlllt&Mo. e- ,..lcAA. w l " •• t.WocJICI, onaJr,rm. o 1IUOo. 

:I _ M eoI_ "'CrioIIlI. " • -t:.;ó,.o do CNd.1u.M cldet48..,. liftt'ocllf .... ~ ....... 'JHln~ paI ." .1l ~'&1aIo .. ao. 1I,"~ ~I •• 11 • 11, N' .. 
pecaJ~.lt • 

• _ 11. eQJuu> "Nt.lu. 4~ PrclllufOl T tibll t.;Jo.'" " n pI'IM.ftdIIÔ. ('1Io11l .. d •• ,. da ~tIr":fta r.nu . rul'lutl» " ti,," moodUo 11-
1 _ th ~IJI~lflIoe li. N WU t'"""",. _ra • lCIe'IIlI:I . t('J.!l-,,,.,,..1 ,, para • "':" . """''1'10 - C,....wt • • • F_riM Ao ......... " , r ll ti, • • MeNO "'I' "t..n .. 



",ncIS'r t lhO DA "AIIt"rlDA 

QUlA DE ftECOLHIMEN TO DO IMPOSTO DE COMSUMO 
PftODU'T Oi!t SAltXlS DE "L T,Af8' t. 0lIT~ EST A9t: LtCl M !:WT'OS ( 

'v"""" .1 "b,,'Ç:~\~: : ~ ; : : 
) ': .. , 

-----------" ..... iõõ16=---.. ...... õi.õ:OAli .... ilõõIlnõTI---------- : ;:: : 
1 • 

l'O 2~O 

to,.. ... 00 (;OI"'llO __ _ 

wll ' ________ _ 
OlJ'H%.RNA . • ... 0 '1 __ 

c •• '-_ __ -' 

' '''l'CllrAHe''' " ItfCOU<W:II ·--------.",_=--..., • • " •••• ::-.:-:o:-:.- ----- I ___________________________________ v.~==========~ 
(7II8.E_VIIQC.e..a l~ .... ...- _ ,_ ... ..-c. _ _ . . a~ .. ~t • • ..... ~'IjICI_ 110' . 1' 1 t6 J __ 

----- -----. _ ... --------_ . ,,--
(xa;;u;;;4 _ e:; ... ...,..., .. , 



:-.'O'.rA : 

1 - AfI g \üa s serão preenchidas no número d e vias exigidas. 

'l - A coluna «Demonstrativo SintétiCO» deverá ser preenchida com os 
valôres apurados, por mês ou quinzena, pela S<Jlll& das cohmas (3) 
e (5) do livro modelo 20, em cada posição e Inciso. 

3 - O «Demonstrativo Sintético Por Capitulos» será organizado à. vista 
do illemonstrativo Sintético», fazendo-se a fusão dos vaJôres por 
capitulos e recolhida a soma da coluna «Saldo s Recolher». Os 
saldos credc.res, por capitulos, semo transportados para a coluna 
«Crédito - Saldo Anterior» do «Demonstrativo Slntétleo Por Ca
pít\llos» do mês 00 quinzal& seguinte. 



GUIA DE RECOLH1MENOQ 00 IMPOSTO DE CONSUMO 
PfiODUTOS ESTRANGEIROS SAlDOS DO E STABELECIMENTO 
1 .... ?OR1'ADOR OU ARRE M ATANTE 

~t. ____________ __ 

IC".O<TOI 
~"o.o ... 0 
M. ~"'C "O 

(O-- ) 

tDt e lTo I 

Oh 000 
p~ ... 1QoL ,."., 

[ 
N.O 00000 
_ ._.VIA 

a ... ....... c,. 

) 

l 

c>,Il====zJ 
~~---------------------------------------------------------

_________________ , __ • ___________ do ., __ 



Ih4IlaK" 

IlIN IITt.aIO DA 'AZ EIU'A 

BECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE CONSUMO 
BEQUEBIMDlTO-GUIA 

---------:-( N:;:_=-"':-:(loatr[bl,li~~.·· _·_--_·· _ --_····"· __ ····-------- - -- ·, 

................ _ ... ___ .. _ . __ ........................... _ •. N.· ... _ ... ___ ................ _. 
t ....... : ... Al'aa1da. Prae .. etc.) 

...... _ .. __ ._&;;;;-, ---
( lluIelglo) I i j i ! 

I ! i I ; ; 
; ; 

ZoDa do COrTeJo : ______ . Seçlo FUc&1 : .................... _ ........... __ 

I i i 1 I 
! --- ·-.. - --.... ·----(õ;&;.;~.;;;;;;~·;·i--··----· .. ·_··_·······_·-· .. · -

DlPÓSTO OE CONSUllO OEVIDO BOBRB PROOUTOS OB ....... _ .................. __ . _ ______ oo CONTRIBUINTE. 
( Pabrie. 011 Cot"teJo 1 

MAlS' A MULTA CORRESPONDBNTE. CONFORME OISCRIMtNAÇ.J.O A SEGUIR : 

IMPORTÂNCIA A RECOLHER : 

I. IMPOSTO •••••••••• • ••••••••• • ••• .• •• .•• •• ••••.•• • ••..••.••.. • •• •• A crS._ ... _ ................ __ ...... _ ... _ .. _ 

2. CORREÇÃO MONETÁRIA DO IIlPOSTO (IA" Indlco de correçlo mODelAria)· A~ ... B Crs .. _ .............. __ ....•. _ ......................... . 

3. TOTAL I A + B) .• •••• • •• . ••• •• •.• . • .. ... CrS ... __ ......... __ ._ ..•.• __ .......... C 

4. MULTA (Art. 1%5 do Reg. do Im~1o de COD.lumo) CC x .............. %) .. . ... O CrS ..... --.... -· .. - .. - ... 

6. TOTAL GERAL (A + B +0)=--___ . __ .. _ ........... .. _ ........... __ . __ ._ .. ... ..... .. . 
f Por t.t .... o , 

_ ._ .. ___ .... ___________ ........ _ _ ... _._ ..... _ ..... _ .. _ .. __ ......• E crlL.1 ===" ;;':" ",'''",' ''';:':'''",''''",'';;:'''':;':'-:':- :':''c.:;'''CJ 

OBSERVAÇOES: •.•. 

_______ ... ___ .. _ ...... _ . .. ..... . _ ...... de ... __ ........................ .......... _ ..... _ ...... de IG._ ..... . 

( A_utura do ('''lIolri'M/.h~ ) 

OUITAÇAO PEL O ORGÂO ARIECADADOI 

N o r ... s; 

s - t.."f rec;.uert lDuIO-I'!lI. la1'h'prntle d. d .. :patho • deu:'" at'r apte.enttd o dlr!tCU)(:tCt • tUClurl. r1a pau tf'tojhlc:.tr:; lo dI. IlIIpol1&.ld a C::~ia.ract.... ao' 
Inll!l ro. ru poD ... blllda4e C:o c"olnbullllt .. 

t _ o.vert Nr h ilo um requerlmtnto-gala p,,, cada tN. ou qll ~lluu d:I .Iruo. 



... t» .... . ~ ... 

PAItA 'IIODUTOS NACION AIS SAlDOS DO ESTABELECIMEN TO INDUSTRIAL 

1Ie. : .. _ .. _ ............... _ .. __ .• _ Quinzena : I.' O 2.' O Aco : 19 ..• _ ... I I I 
I "Ao 1:11 I 

AQUJSI CAo DE PRODUTOS 
tL.'."'C",'. '1 l CH. 
r..ka. , .... o 

SAlDA 

(U~~~~': .... ' ... ....... ...... 

Som.~_ 

VA LO. 1M POST O 'AO o f Cr I ) 

lC,,) 
Crtdllo r..16n.o ~~ CHdllo 

Bom ...... CrI 
DE PKO OU TOS TRIBUTADOS 

QOJJrf'ftDADa 
VALOR I .. VOITO 

(DtBI TO) ( Cr'. (C I $ ) 

1 • CtMM o. H.pml O 
(An.U' •• .. Le.}. ··· , · 

I . Xl,",'" to'.l ~I 

q uilowatt. d. OO-'1ia. 
.s. flrod., .. pr6pri1 .w 
". IotrHI ...... e!ehn· ~ __ --. 

11111101 C4Muald.... ali I 
pe,~ . .. ........ L... _ _ -' 

CONTA CORRENTE 00 'MPOSTO 

DgRIT O CRf:DITO I P.S81'I. r'\OO DE\' f.DQJl I' 
L-o f' E;HOOO 

PARA PRODUTOS SAlDOS DE IMPORTADORES. FILIAIS E OUTROS ESTA~EL[C'MENTOS 00 CONTRIBUINTE 

uu""c., Jo !!-:::J.!.": lohlTO) C R r. ,. I T o r, I ("t o" ", 
riU:". ,u i 

. , I .UII..ucf. 
?UA ulo .. &aM. l>f.r 

t(,. ' OI:" -... I_I .. .Df"N,-:::l"" tUI) _toerlo, 1H'J"1'C'60 Tot.1 
H I II 

DEMONSTRATIVO SI~TCTICO "OR c AP!n1l.Ofi ! 
li A I. U o I Cr ' I -1 

DEMONSTRATIVO SIN1'f:T1CO 

~~-r--~-;~--+--+--~----~--4--1 
1 

I----l---l----+---...Jt--f---+---+-----+-----+----~.--! 
r----t-t--+----1~__t____+_-+--_+____I_-. j 
~~=t~~~~~-+__+--I 
r-~~--~--i~~_+--+_--~--.-4---~--1 
~~~--~--~r+-~~_r----r---i---~: f I 
r---r-~----4_--~I--~--~--~------+_----+----- ---

Soma .. .. CrS 



MODELOS DE GUIAS DE RECOIJIIMENTO QUINZENAL DO IMPOSTO DO 
Sm.O. DE CONTRmUINTES SUJEITOS AO LIVRO DE REGISTRO 

• Guia de Recolhimento do Impôsto do Sêlo - Con
tribuinte Obrigado ao Livro de Registro (modêlo 8 
do Regulamento 'aprovado pelo Decreto n' 55.852. de 
22 de março de 1965). 

• Guia de Recolhimento do Imp8sto do SAio - Re
querimento-Guia (modêlo 10 do Regulamento apro
vado pelo Decreto n' 55.852. de 22 de março de 1965). 



MODtLO N.o B (TAM 33 x 22) 

MINISTt:RIO DA FAZENDA 

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DO SaO 

(Contribuinte Obrigado ao Li.,ro da Registro) 

... ........ Vl A 

I I I 
do Estab. 

Ni •• ro d. Inscrição 

...................................................... ···· ···· ·· · N;;.;;.··do · t;;;;i;ibü·,;;i~···· · · ·· ·· ·· .... ······· ........................................ . 

-estabelecido no .... ...... ... ................. .... ....... .. .. ... .. .......................................... . N .? .. .. ................... .. .. ...... .. .. . 
Endereço, Rua, A"enlda, Praça, etc. 

_ .. · .... · .... ·é~i;;~· · · .. ··· .. ····· ·· .. · .. · .. · · M~~·i~i~ió· .. · .... ··.. ..·ü~id·~d~ .. d~· f·~·d~;~~~ · .. UJ 

V> 

Zona do Corre io...... .. ........ .. .. .. ............. Seção Fiscol............ ......... ....... .... ... =:J 

O 
-< _ ...... · .... ...... .. ···· .. .... · .. · .... ·· .... · ·Ó;~ij~ .. A;;~~·~d~d~; .... · .. .. ··... ... .......... .. ............ .. .... z 

1mpôsto lançado na quinzena: 1.a O 2.0 O Mês ............ Ano 19 .......... .. 

I 
I 

DEMONSTRATIVO SINTtTICO DOS LANçAM~nOS NO REGISTRO DO IMPÔSTO DO Sí:LO 

I ALINEAS 
IncIsos - -.,----;---::-,,- - .,.-- .,-!'1-:---:.,:...:::...c..c--

v
,..::-:----,--.,-:Y:"', - -:---y:-'7,::-, --'--:-y:::n:"', -

IMPORTÂNCIA A RECOLHER 
I - LANÇADA NO LlVW 

1. Impôsto ••.•.......•.••••••••............•.•.•.•••....•• A CrS .. ................ .. ....... .. .... .. 

.2. Multo (Art. 69 do Reg. do Impôsto do Sâlo) .....•.....•... .... B CrS .................................. . 
iI ... d!ECOLHIMENTO fORA DO PRAZO 

3. Correção monetória do impôsto [(A X Indlce de correç30 monetária). A) C 

·4. Correção monetória do multo ((8 X Indlce de (orreçao monetária) . B] .. D 

5. TOTAL (A+C) ••• •..•.•..•.•••.••• . CrL .......................... ..... ..E 

CrS ........ .. ... ..... ..... ........ .. .. 

CrS .. .. ............. .. .. .. .. .. ....... . 

ó. Multo (Art. 69 do Reg. do Impôsto do Sêlo) (E x .................. CJIJ) .•. . F CrS ................. ................ _ 

7. TOTAL GERAL (A + B + C + D + F): .. . .................. ..... ..... .. .. ............ .. 

:Õ·b~~~~~~~·~~;·.·.·:.·:.· .. :: ....... ·.·.·.·.· .......................................................... :::::::: ::::::::::::~:::::::~:::::::::::::~.~ ... ~~~.~::: : ::::::::::::::::::~ ::~::::::! 
........ ..... ..... .. ........................ .......................... , ........... de .... .. .............. ....... ..... ............... de 19 . .... _ ... .. 

· .. ·· .. ···· .. ·· .... ··· .. ······ ······ · .. ··· .. · .. .. ';;~i~ai'ü;~·do··c;;~t·;lb;;i~t.······ .. ··· .. ·· .. ····· ··· .. ·· ...... ·· .. · .. · .. ··· _· 

QUITAÇÃO PELO ÓRGÃO ARRECADADOR 

J 
NOTA: I:ste modilo seró usado também pelos contribu intes não registrados, caso em que I 

não se preencherão os espaços reser.,ados 00 número de in scrição e seção fiscal. 



MODt.LO N.o 10 (T NA. 33 x 22) . VIA 
MI NI S T~ R IO DA fAZENDA 

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IM PÓSTO DO StLO 
Requerimento - Guia Número d. Inlcr l ç:ào 

. .... ....... ... ... .... .............. N'~';"'~" d;;' C'c; ;;;; i b'~i~'i~'" 

. .. N .o . 

Bolrro Município Unidade do f ederaçõo 
w 

'" 
Zona do Correio ... ........ ........ .......... ... . Seção Fiscal ~I .< .t-+-+-++-+-f 

z reco lhe o ... . . . ... ...... . , -.. . . . . . . .. ... ~ .. Orgé.~ .. ~. ,~ ~ c.~d~do, .... 0. 0 • •• • • •• ••• • • 

o Impôsto do Sê lo aba ixo clas~. i f i codo , e o mul to que fhe foi exig ido no Pro cesso N.o . 
e sta com reduçã o de 20% , nos têrmos do art ig o 10 4 do Reg ulame nto do Im pôsto do Sélo. 

C ARACTER íSTICA DO PROCESSO, 

PerIodo da apuracão do impõslo: de .. 

folt o toto l O 
d. re colhimento o menos 

Reco lhimen to 

a 119 

O miué o no 0 3 fa nç am e nto 

CLA SSIFI CAÇÃ O DO IM PÓSTO 

: 
:> 

o ,,, 
Z 

IIIIII U 
I A l N E A S 

'nelso. ----;--,---:-1:-1 --.-- I:::U:----r-----:-,yc:--,.---::y-:----,r---:y:-:,:----:r--:-Y::-:II:---r-...,.Y:-:-II:-'-

3 

• 
6 

TOT Al 

1. ! r:1P Ô~ ' O 

2. Mu l!a .. 

.. .. .... ::: .: .......... .... .. /~'Ij;;: V~' '/7;; ' .. ::: .. . :.' . 
.... .. .. .. . ... . .. //./ / V //~ I .. . .. .. . 

.. .. .. .... .. .. ... . / /~ .. .. . .. .. 
.. ....... 1 v . ........... . 

/ I / / , / / //1/./ I . .. ... / . ' . . ' . . ' . /. 
/ / I I 

IMPORT ÃNC!A A RECOLHER 
A C r$ 

C rS . . .... B 
3. Re dJçõo do multo (2oq{;) CrS ____ ...... _ _____ C C rS 

4 l OTAL A RECOLHCR (A + C ): 

C r$ I-I _ __ _ 

O bservaç ões . 

. de . de 19 

PA RA USO DA REPARTiÇÃO FI SCAL 

O s vcJ6re s s ~pro conlerem COm os e xi gido s no praceSle. C lossi liql; e ·se o crédilo no c :> nto 
DEPÓS ITOS DE DIVERS/',S O RIG ENS/DEPOSITOS PAR A RECURSOS I I I I 

Repar tlçõo . .. . ... .. ...... Não u.o 

de . d e 19 

QUIT AÇÃO PELO ORGAO A RRECADADOR 

NOTA: ~ste madélo ser ó usado ta mb ém pelos c o ntri bu intes nã o regis tra d os, coso em Que 
nã o se p reenche rã o os espa ços reservados 0 0 número de in scriçã o e se çã o liscol. 



MODELOS DE NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO 
E DE GUIAS E RECIBOS DE RECOLHIMENTO 

E PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA 

• Guia de Pagamento do Impasto de Renda das Pes
soas Juridicas. Lançado no Ato da Declaração. 

• Recibo de Entrega da Declaração e Notificação de 
Lançamento no Ato do Impasto de Renda. 

• Guio de Recolhimento do Imp6sto de Renda Des· 
contado na Fonte. 

• Notificação de Lançamento e Recibo de Cobrança 
do Imp6sto de Renda de Pessoa Fisica e Pessoa Ju' 
ridioa. Lançado após a Entrega de Declaração. 



MI H I ::;TtRI O D A FA ZE NDA 

DEPARTAMENTO 0 0 IMPÓSTO DE REN DA 

GUIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO LANCADO 
• 

PESS O A JURI DICA r Exmlclo l -1- Venelm~n lo da Quota --I r InserlçAo no I . n~nda l 
:------ --- Firma. Denom l1l8çllo ou RezAo Social --- -----; 

Enderêço : Rua · Número· Bair ro ou lAca llclDde . RaLado 

1 __ 1_-
l.oul Oa'a 

""I •• tur. d" ~o.t rJbul. t t OI .. . ,tU u,tr U t nt.af. 

r--- '- - àula do P .. ,ementO 

À_ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ ... ___ __ _ 
A Q'iDdl OIDc' rt l ou O'Ql o Ara :csd • • o 

Lt:1l _______ _ _ _ 

Loc.1 

DA,. , . ,QUOTA DO IMPO STO DE IIENDA DO EXEIIClc lO 

INDICA DO. CONFORME DISCRIMINAÇÁO A SEGUIR: 

[l IMPosTO 

Suololal ..... .... .... .... .. ....... .. .. .. .. .. .. ...... .... .. .... . ' - I PAGAMENTO FORA DO PIUO: 
_I ___ Multe de ... ....... % (mctod.) ........ ...... .. ...... ...... ...... .. .... .. .. . . 

r I Mult. d •.........• % (mltt4dc) ............ .. ...... ................. .. .. .. .. .. ..... .. 

I I Multe d. M or. (1% 0 0 me. ) .. .. 

TOTAL A PAGAi 

, ..... " " .. ,,, •••• ,..... , ..... " .. ,.. ,cl.' .. . , ... " ..... , .... _"" .. ,. ,. ,,,' ,. T .. _.,,, .. , . .. , ., """] ' • 
" ... " .. , .. , .. " .. ''''''''''. , ........ , ,,," ,,, ............ ~ AVISO IMPORTA NTI! : -

(0) VIDE INSTRUÇ OU I~ O VERSO 



INSTRUÇÕES 
J _ Esta "GUIA DE PAGAMENTO DE IMPOST,O LANCApO" deve ser pr'e,encbida pelo contribui~te 

a mãquina, aem emeodll8 ou rasurll5. em " (quatro) Via s, e servirá para o recolhimento da9 ,quotas do Im· 
p09to de renda da9 penou jurídicas, lançado no ato da ~nt~ega dI! dec!aração de rendimentos, Será 
preenchida urna .guia» para cada quota do impOsto, com a IOdlcaçao do numero de ordem d a quota, no 
lugar próprio. 

11 - Sómente poderá ser efetualio pagamento .em agência bancária quando observado o prazo mar· 
cado, devendo o contribuinte mencionar, no lu:ar próprio, aquela agência ou o órgão arrecadador em que 
é feito o pagamento. 

Hl- Quando O atraso na entrega da d~c1araçAo nlio ultrapausr 10 dias, do pralo fixado na escala 
(para a entrega), o contnouinte poderá pagar o impOsto em qcotafó mensais, devendo ser recolbido rom 8 
primeira quota a multa de mora de 1 %. sõb re o total do impÕsto. Se o at raso exceder a 10 dias, o impOsto 
deverá ser recolhido de uma só vez, na totalidade, den tro de 20 dias da apresentação da declaração, acreS· 
cido da multa de mora de 1 %, por mês (ou fração) de atra&O. 

IV - Nos casos de pagamento fora do prazo marcado, o contribuinte fica sujeito à correçAo mODe-
tAria do débito, além das multas abaixo : 

8) Õ %, quando o atraso no pagamento não fôr superior a 30 dias; 
b) 10 %, quando o atraso no pagamento não exceder 8 180 dias; 
c) 10 ~ para cada 6 meses , ou fração, se o atraso ultrapassar de 180 dias; 
d) 1 % ao m!s, de mora, a!partir do 2.° m!s de atraso, nos caSOS acima. 

V - A multa de 5 % ou 10 % t1etras li, b e C, do item IV) será desrlob rllda em duas metadu, pala 
fin' de classirlcação, nos lugares próprios. 

V[ _ No ato do pagamento do impOsto apreseate sempre, com esta .guia., o crccibo de entrega de 
declaração e " otificação de laaçamento-. 



MINISTÉRIO DA F AZENDA 
DEPARTAMENTO 0 0 IMPÔSTO DE RENDA 

mCloo Df OORfGA DE DEClARACIO E IOWICACAO DE lAHCAYENIO 

PESSOA J U RíD ICA 

_ ÓRGÃO L.ANÇADOR _ ___ FORMA _ S ÉRIE_ 

1 CODIFICAÇÃO 

RAMO DE ATIVIDAOr;: TIPO 

[''''O'''OJ [O"A ~ .. ~"O J [~'O~" O NO' " ' OAJ ,------ -- CAPITAL REGI STRAOO 

,.. ______ fiRMA. PENOll4INAÇÃO ou RAZÃO SOC:1A1. ,....---- VEN CIMENTOS VALORBS - CR$ 
I.A quota ou quota IÍnlc. 

Em .......... .. / .. .... ...... / .... . _ .. .. . 

C 
I:.HDa,w90 f "UA - HVM&I\O - . A'R"g. g"" "'CiHõõAJ.lgAg~ - C.TAOO ~ ..... ........ . . ... .. . . . . . . . $I~1nt.. .m 

Igual dI. do s mel e s 
lub.oqüent... C. da um. da ..... .. ........ .. .... .. .. .... .. .......... ........... . 

CO.RANÇA AMIGÁVEL. 30 DIAS DO VENCIMENTO TOTAL DO DÉIITO L--____ ~ ________________________ ~ 

r.====:::;-------- LUCROS TRIBUTÁVEIS - CRI - TAXAS _ _ ____________ IMPÔSTO DEVIDO - CR$_ 

~===:::I Do ano baso ............... ...................................... .. . 

] Dislribuidos ....... .. .. ....... ..... ....... ... ..... ..... .. .. .... .. .... .. 

Ic:AI'IlMIIO DA REPARTIÇAol 

A."NATURA DO • .ERVIDOR 

............ .. .... % 

........... .. ... .. % 
I 

lunorAL 

L-___ ""I Mino •• DESCONfO 'A~r. ANfla.ADO 

SUnO r A!. 

I 
Mil •• MUl.TA Dl MOU 11% AO MÊS' 

'-___ .....l. roa DEtL f OU DO PIlAZOI 

TOTAL A 'AOM. 

.. ... .......................... .. ...... ............... 

...... j ... ... ....... . ... • ... · u ........ · ...... .. .. •••• 

.. .. ..... .. ......................................... ... 

\*1 VIDE IN STRUIf'? E8 N O V"RS9 



, INSTRUÇÕES 
f _ @ste "REÇIBO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO E NOTIFICAÇÃO 00 LANÇAMENTO" devo ser preenchido pelo declarante 

(pessoa jurídica), a máquina, sem emendas ou rasuras. om três vias. incJ u""vo com a discriminação do lolal li pagar, venClmenlo da I.A quota. 
quantidade e vaiares das quotas. 

2 _ O prazo para enlrega da declaraç30 e o dia do vencimenlo da J.A quota. ou quota única, deverio obedecer à escala fixada 
pela repartição lançadora, vencendo·se as demais quotas em igual dia dos meses subseqüenles. 

3 - Quando a entrega da declaração ocorrer após 10 (dez) dias do prato fixado na escala, além da multa de mora, ser6 recolhido 
O Impósto da uma só vez, na totalidade • 

.4 - Na fixação do total do impôsto será 'desprezada a fração de 1.000. As frações resultantes da divisão em qu~tas~. quando 
~nrerlores a essa quantia, serão acrescentadas à última quota. A multa de mora pelo atraso na entrega da declaração será cobrada com a primeira quota. 

S - O impôslo será recolhido em uma única quota, quando inferior a Cr$ 84.000; se fôr superior a essa quantia, será recolh ido 
em quotas · mensa is, nunca inferiores à Cr$ 42 .000; até o miÍximo de lO, 9 oU B. se a declaração fôr apresentada em janeiro, fevereiro ou marco 
a maio, respectivamente. segundo a escala estabelecida. 

6 - O não pagamento de uma (luota atá O vencimento da imediala, implicará no vencimento total da dívida, ficando o contribuinte 
sujeito às multas e à correção monetária do débito, pelo pagamento fora do prazo, 

7 - A indicação de rendimento tribut6vel inferior ao consignado nos documentos que instruem a declaração, importará na 
cobrança da diferença de impôsto com a multa de 30%, ressalvados os casos de procedimentos "ex.orricio", 

(*l 8 - No caso de investimento na área da SUDENE oU na da SPVEA, a deducão correspondente deverá ser indicada no espaço 
Dróprio do cálculo do impôsto devido. vatendo é<ta "o t ; f ic.ç~". tamb4m. para os r~colhimentos. nos mesmos prazos da pagamento do 
impõsto e através de guias específicas, das quotas a favor da SUDENE ou da SPVEA. 

9 - Os espaços reservados para codificações serão usados pelas repartições, (lue 'ara0 os anotaçõos de IIc6rdo com 
os 00.5S. MS· 27/61 e 2/64.. 

1 via pa ra o contribuInte - 2 vias para o órgão lançador 

ANOTAÇÃO DE PAGAMENTO 

J.A QUOTA 2." QUOTA 3A QUOTA 4." QUOTA S.A QUOTA 

I I I I I I • I I I I 
6" QUOTA 7." QUOTA e.A QUOTA 9." QUOTA 10.A QUOTA 

I 1 I I I I I I I I 
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GIII A Di IllCOlHlloIilllO 

ESTADOS UNIDOS 00 BRASIL 
MINIST~RIO DA FAZENDA 

DlVlSolo 110 IMPOSTO DE RENDA 

N" . -
R:urcfeio Ó 

No~: __________________________________ _ __ . __ lA..rcriçlo 0 4"' __ •.• __ .•.. ____ •••• _ •••. 

Bbd~~------------------------
MODidpjo : 

_______________ Ee\:l~,, ___ .. ________ . ___ . __ . ______ .. __ ....... _ 

recolho(",) AIL-_______ _ __________ _ 

a imporUccia d. Cr'~' ____________ __ (--_._ ... --...... _------------------------
(~"allC!.fMI'..s,.w1 

. ___ .. ___ .. _______________ J ~rtwpo~deD\e 10 j~J'I&t • 

• mtto diKfilDÍlI.do, n:tido pc" foc~ ....... lcIo da catt.t a bl."l. 11011 ~, C!O RelJa lamrttkt dD lCJp.. ..... tG d. Rallda em ~acl' 

IAmIl. lO 11_10 

1.1.0 .00.0 .0000 - RECE I "" OAOINARIA 

1.00,0 .00.00 - R .. da TnlMlt'" 

01 .0 .00.00 - 'mp&.'. 
3..00.00 - ''''to 4t R .. da 

03.00 - I~lo dt R.-" .~.Ib ... rtwrt •• 

I3I",mo l:UIMIAYIl T.,.. IU OsrO 

o .. 
z .. 
li 
Õ 
z 
OI 
Ir .. 

I------------,-::::::::::::::::::::::::::~::::::::~::::::::~----t-:-:::-~·:--~-~·-::-~-~.~. ~; 
C O O I G O I CLAS91FlÇAÇAo O .. MUL T" IMPOSTO A RECOLHER c.t r 

I-----------L------------------------~----------------'----i_------------_I: 1.1.0.00.000.00 - R E C E' T A OR o I H AR IA 

• . 00.0.00 00 - R.nIl_OI.., ... 

01.0.00.00 - Mutt •• 

, .00.00 - do Imp6tto de Renda o "dlciout. 

01.00 - do ImpOtto Ih Rt.a 

~ 
c 
U 
c • : 
~ 
:> 

" Mot'tI Ch t~ M ..... __ ~ tO" o "'PO.lG ... _ ........... __ ........... __ -1 _____ .......... -1 i 
,i - MOVl'lEN'TO OE FUNDOS ~~NO 

OM ... dII ..... to ~ AwIôI 

Mtltt. ã ___ ".obre o I~. (1IMt.cr.) - ... -----....................... -If-""" ........ --..... --t 
MUL TA A RECOLHER c,1 

TOTAL. A R1!COlH'ER Co! 

OBSERVACOEs: __________ . _______________________________________________________ __ 

-------------- - -------------- - -------------_.--- -_. 
W 11 r o 

1 ___________ ...:CoNo:::;·:::: .. :...:.8::-::::.::::::.. _________ ....JI.-_ -__ -----.. ·------·-·v.;;;;;O-,----- -----_.-------
Amo ... POIIAI" . - E_ta .......... __ .... .,.,,40 aut.Jlfbde ..... lntc~t ... lIt ... tSW. INPIiQO • lr:tpoftlnc'. li t'lulh.l'. 

A utefl~ .......... lUÇf~hta ~tabl1da4. do T .. ~.JUt.ltj., • equÍ'N!,t I ., ... ltlAtvra. 

:= 
:> 



POSSUIDOR 00 RINOIUENTO 
NOIIII • ENOEAtÇO 

, .. "OaTO 

. __ . __ ._ .. _ ... _ ........... _._._ .. _---_. __ ._ .... _._-~!'.!~-_.~.---_ .. - --_. __ ._. __ .. __ ...... - ..... _._._._- ----
- - --_ ... __ ._._- -_._--_ ._- - -_ ... _- -- -
-_ ... _---_ ... __ .. _- -----_ .. _------~----- -- --_._-_. __ ._._ ..... . _----_ .. __ . __ . 
. _-_. __ .. _-_._._--_._------- ---
_ ... _-~ ._-....... _ .... _ .. _._. __ ...... _ .. __ .... _ ... _ _ .. ~!~_._ .. __ ..... _ .. _ ...... . - --- ----1--- -·_· .. ·_-_·_ .. ·_ .... _ .. _---
------------ --_._-_._--_ ... -_ ...... . 
_ ._ - ---_._ .. _-_ .... _ --_ ... _ ... _ _ .. _--_.!::.~~.: __ ._ ...... ~---._-_ .... - ...... __ ._-_ .. _ ..... __ . - _ .. _ .. _- - ---
.... .. .. .. ... .. _ .... .... _ ...... _ .. _ .. _ ..... _. _ .... . _ ..... _ ... ----- ------
- _ ._- _ .. _ ._ •• __ •• _ -_._-_ .. _-_ .... __ ._ •. __ •• ~~.I.~ __ - ... _--_. ___ __ ._ ... _._._._. ____ _ __ _ _ _ ____ __ . 

. _ ._---- - _ .... _ ... __ ._ ... _--... _-_ .. _. __ ._ ..... ~ .• !.~ ~ .. _ .. -_ ........ _._- - _.-.-----_ ... __ ........ - .- ......-- _._---_ .... _ .. 

p.r.: ... -.. -.-.-- ---.--..... -------- --.-... -- --.----_· __ .. __ .. _·_ ·---·1------
--- _. __ ._._ .... _._ ... __ ..... _ - --- _ ._ ...... ~'!.:_ .... _------ - ---_._. __ . __ ._. :---_ .. _._-----

r-.--.- ... ----------~-.. -.. - - ----- ---- ----- .. _ ... _ ......... __ .. _---

- - ----······---- - --·- -------'-p.;;:·'''''·----- ---i .... --.--.-----.. -. ---- - ---.... _._ .. 
---- ---_. __ .. _ .. _._--_._ .. _._ ... _--_ ........... - .. _-_ .. _ .. 
............. _ .. __ ._ ........ _ ...... _ .. _ ...... __ .... _ ..... _. _____ .r:.!!.~; ... _______ .. __ ____ ._ .. _ .. _ . i--__ . _ _ . _ _ _ _ ....... . 

. -........ _ ................. _ ... _._ ... _ .... __ ._- ----~!.'!=----_ ... _-- - ... - ._--_ ... - ... - --_._- - -_ .... _ .... . -_._ .. _---_ .. _. __ ._---_ .... -.-_ .. _ .. _ .. _ .... -----_ ... __ ....... ---
-------------- _._--p.'-,._,-------- --- - _._ ... _---- ----

o.t. etc Ato qa. ep"cwou o l umlnt::;O:;;.'_" .. ",_.",_",._",.J;. .. ",. ~ .. ·~ .. ·_-J4·~· _ """_ --,-___ _ _ ____ 1 
C.pil •• Ans.rW ""lWl' l'lto com R .. e.rv .... l.\,IC,.... .", CUep.tr' IO) Aum.nW com tvrnçto ~.~l.Iia 

I 

Cap.ta. Soeie' R..tiudó I!.wced.ltb tributb.1 

Juftt.,. d.",c~ ·.tifO d.e R. "rT&. 

0.1 ... .a..ulllll Otn, I _ , n U.os OlS COfIIU.S 005 f lMOOS 00 l UCRCIS .UlUZADOS (_tu.l .. OI , ... . -'-Uuç:;l. 

.u ........ III~ 

. __ ..... __ .. __ ._.-=-=--~=_._-------=-+:.~=~~ := 
(") ........ futtet " l u:.n 1IItltiuft, _ .ar.t1uç .... ~ ...... Nlhçio .. AIpftII 

" _ Jrna.OS DAS C0II1AS DO I\TlVO VAL.OlIZAOO CU 110 I 
A11'I'D \'[II()IDO $[. 1I[0000000o 00 CAPn'lL V.dorizaC.ao ou Vtftde 



NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO t: RECIBO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FrSICA E DE 
PESSOA JUR fDICA, LANÇADO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 

""* ........ . Ia 

.... ,..". ............ ... 

.. ~.c--... 
' :OTJJCA(AO ·llCIIQ 

LANÇ....r..-" O DO , .. -~"o 
011 ~. QUE Wy .. "' '' UIf 
1ftr"",.. .. :JC .o, " "' '' ZO I 
'W~ O_T "' Jt" .. ... .., \. AOO """""". Mt."L':'A I ".O':A 
JC"'JIt( .. , QlQlq "'0 "IC? 
U'"'OAJ "'~s PiI.,,,, lf'OÇA 

DOt.("x;R . ... U ... IoIIA. . ... "" 
..... _ • ., C: O \ .. . ", t .. ' os 
QOooI .. (.u~ "'Ao IU"'t.O
A lO 0 10' r .. Ci"',.~ 

?;;r:~ ~ 5:~o.loI~: : 
I EC!.AW .... 'AO 

OO'Pt lE I! ~(~ .. I . O. 
COoIISh '1O'_ç.o.ç.&o -.o 
l"ltAlOClf. toOo ..... 

t(Cl,MSO 
~ '[" "'''''u(''õ\!)O 
~.c!: ;;:J:!:"6tl~ '«;I ,,.QYt 
ot~. ·",·.·~ .... "" tO "o ..... 0. , 0 ::w~o 

(Detalhes do mod~lo nas duas pciginas seguinte.) 

"" H~UIflO O ... '"U" OA 
OI ~IUOCOM~IOOt It f NOA 
OM,-It ...... "! C. ....... 1'1.-41 .. t.. .. ~ 

" ',SC:1í"I",ACAO "INC ''''''''O 

"'Olll'("C.l.O 
'NI(" I I1:: 10 

., .. "T EMo· u,n ".:>,. 
0 ... ",40 ~ -otTO '" " t"OA 
t;. ..... " .. +41 " ,_. ,. "_ ... 111"$ .. a..-... 

":" " ' ~"C"' O 

. , . t "' , ~,OCt ( '" ' .. .. 0 11 
;)"AI' c:r(~ ·· 'rll" · \" I' 
..., U IAC'O o .. o.,..v. .o"'" .... 
~..-, ... ooQ» • • :f.N.t,. .. 

=~=~;=;O,..·:·"'x,,~",::;;~.,:.;.~.:::··=-:'"=· ,:::;':;<J b· .. ..:-!!· a:;;,s:;:<o •• ;~:, •• ffi'" " ' .:.' ~'~. '; ·' -:..s.' 0' o ••• ~ oh" ~ •• -

•• ","'"llhO DA 'UI"g" 
QI""aAo 00 ...-0.'0 OI: ~HOA • 
~ ................. .. 11 ....... r..... .. 0-0..0. 

"f"lC I MIHto 



• 

MINI~TEAlO 04 FAZ!NOA 

1I11S1. ao li/MIO I1 1!I9' 

O.ltgocla '0 1",~6,t. li. Renda 
no I;ttsdo da Q.aftab". 

HOTlFICAÇAO. RECIBO 
LANÇAMENTO 0'0 IM~(:)9TO 
DE RENDA, QUE DEVERA SER 
RECOLHIDO NO PRAZO E 
IMPORTANCIAS AO l.AOO 
1~ICAOAS. 

MULTA E MORA 
SOBRE AS QUOTAS NÃO RECO· 
l.HIDAS NOS PRAZOS INDICA· 
DOS. COBRAR·SE-A MULTA DE 
5% NQS RECOLHIMENTOS 
COM ATRASO NÃO SUPERIOR 
A 30 DIAS E A DE 10°/0 POR 
SEMESTRE OU FRAÇAO. ALÉM 
DA MORA DE 1°/2 AO M~S A 
PARTIR DO 2.0 MES. 

RECLAMA~AO " 
DeVERÁ SER APRESENTADA. 
COM ESTA NOTIFICAÇ.J.o. NO 
PRAZO DE 20 DIAS. 

RECURSO 
DEVERA SE R APRESENTACSO. 
COM ESTA NOTIFICAÇÃO. NO 
PRAZO DE 20 DIAS llTEIS. 

CHEQUE 
OS CHEQUES PARA PAGAMEN 
TO DO IMPOSTO DEVERAO 
SER EMITIDOS EM FAVOR 
DA RECEBEOORIA F E D E R A L 
NO ESTADO DA GUANABARA. 
PREPARANDO·SE . EM 'SEPA 
RAOO. O CHEQUE DA MULTA 
DECORRE NTE DE Li.NCA 
MENTa " EX _OFFICIO 

MINIST~FlIO DA FAZ!NOA 
DIVISÃO 00 IMPOSTO DE RENDA 
.Delo,"ej. Regional (o l"'pO.IO do Rondl no eltado d4 Q.Ilnob.,a 

EMI$S.lO D I!! CLAR"'C AO 

OISCRIMINAC,l,O VENCIMENTO 

NOrrFl.C~C~O 
INSCRIC,l,O 

• 

VALOR 

AVISO IMPORTANTt • ES TA. NO ,. I ~ I CAC'O SÓ T E~L V 6LOR c:'vO nE CI9~ O€ COI $ oe A U T ENT ICA 0 '" O ! N TRO OtSTa. QUAORO 



MINISTERIO DA F.<iZENOII 
DIViSÃO DO IMPOSTO Dê REN!)A 
peltSlela Res,on,' do IrnpOl~' do ~tnd. no E,1ado d, O ... nab." 

EMIS$AO O"CLA~A<;:AO 

VENCIMENTO 

I 

• MINISTEORIO O"A FAZENDA 
DIVisA0 00 IMPOSTO OE .RENDA 
Deloiaeio Ros,onal do ImpOlto dt Renda no Eltado da Oucnilbara 

LlECLARAÇA O NOTI FI<;:ACAO 

VENCIMENTO VALOR 

T4LI0 oa CONTRO~. PARA O ÓRGÃO ~ANÇAOOA 



MODELOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO 
DA TAXA DE SERVIÇOS FEDERAIS 

• Guia de Recolhimento da Taxa de Serviçol! Fe
derais (modêlo 1 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n' 56.288. de 17 de maio de 1965). 

• Guia de Recolhimento da Taxa de Serviços Fe
derais (modêlo 2 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n ' 56.288. de 17 de maio de 1965). 



Mini. ~ério da FatenÓ8 _VIA 
G,UIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERViÇOS rEDERAIS 

INome do eODt nl.lwlHl .... 

N.·'--___ _ 

Corr.pl~t~ <zspecificaç:ío do Slrv iço ou 010 tri butado; _ _________________ _ 

Valor da taxa a r~cv !hcr;---______________________ ~------------------------------____ _ 
I ptl. c.l'\onao) 

---~-------------------------------------Cr$-----------------__ 

MOD. N.' t 

Mod . i07 
Po;I"I4I;' O<.eIlfT LlmiU4 • • R .. Otbr.I. 13 LOI' 

--------------------~de-------------de 19-- -

( ...... do _'rilNiclo ou do quem .~) 



o 

Ministér iO oa Fazenaa 
GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERViÇOS FEDERAIS 

Nomf 00 ountr1buLDli I 
__________________________________________________ N.: 

I &aJo,Oco Rul. A .eOldl. Praça. <'" I 

Compl. h~ •• pecfftco,;Oo do ,ol.iço ou a fO ttib,,'odo I 

Clouilic.o Iheol: Item __ da Tobalo anuo QO R.awh.lII.nto ~ T. S. f . 

I - PAGAMENTO DENTRO 00 PRAZO 

__ VIA 

& To.o ...... ... .. . . . ... A "S ______ _ 
3 
o II • PAGAMENTO fORA DO PRAZO 

1 Coro.,ao IIIOn.'6.,o do 10xo . 

1. A. Indlc. d" co" . ç·o mo~.t"',jo .. .. . , . ... . ... . . ,... . . .. . . C,$ B 

I. A",.:i tf\O ,.,,,!tO"'. d~ corraç60 reoft.t&ria . . .... ,., . . .... . ... .. , . . ' (B-A) . C (,$ _____ _ 

MwltCl do a .. t. 10 :io R ~illllo"'."to do T. S. F. (10<10 I/S) ... .. .. ... ..... , .... ... .. .... . O (,S _____ _ _ 

111. TOTAL A I:[COLHE ~ (A+C+O) _____________ _ 
(PO' ,'lenlO) 

_ _ E (,S ______ _ 

~ ______________________ , ____ dc ____ ~ ___________ d. '9 ____ 

......... 



MODELOS DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES. 
DE PATENTE DE REGISTRO E D~ INSCRIÇÃO NO DEPARTAMENTO 

DO IMPÕUO DE RENDA 

• Ficha de Inscrição no Cadastro Geral de Contri
buintes. 

• Ficha de Inscrição do Impôs'.o de Renda - Pesso.a 
Juridica. 

'. Patent.e d e Registro (modê lo I do Regulamen~o apro
vtldo pelo Decreto n' 45.422, de 12 de fe'9':areiro 
de 1959). 



CADASTRO GERAL 

N,· OE INSCRIÇÃO .... DE ORDEM Ml ti lSrERIO OA FA LENOA 

Dep"I amen'o de Arrecadaçllo 
L--JI 1'---1.-...-L-1 L-I 1,----,1----<1--11 <--...1 _ 

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES 
FICHA DE INSCR1ÇAo 

VIST O D4 RE PARTI ÇAO 

I - PESSOA )ualDICl 

1.1-------------------~,~ •. ~.~~~~~~"O~M~ •• ~A~Ç~~O~I-----------------------

1. ~------", .. :-:-u'"'N":":.-='clr.:p":":.o"",-------

1.4 REGISTRO C1V1lOU COMERCIAL 1.4.0_--,:-:-H""O .... :-c.=-=.=o7,--- 1.4. 1----,':-::()A::-:T:-:.-:-' -----

1. 4. 2 ----:,-:::O.:-: .. C7AO=--:-:OO::-::.=-.... ::: •• =-,.=o-:-, ___ __ 

1. 5 NATUREZA JURlDICA 

o -Emprêsa indi .... iduel .... . . 

1 - Socied.de em NOft'liI' Colet ivo 

2 -Soc,edldl p"," Col.. da 

R •• pontlb,1ôdada L-im' t.da , . . . O I 
3 - Sociedado da úpllal • Indv." .. ... 0, 
4 -So"~dad •• m Com.ndil. Sim pIe • . , . D. 
5 -Soc,ed~da "'" Corntndil4l por Açe .. .. DI 
6 -Soci .. dlck Anônima ... , . .. . ... .. 0. 
7 - Sociedade Civil, Inclusive 

FundoçJo e COOp"'.f,vI ... .. D7 
8 -Auurqvia ou Emprha P(jblica ... . D. 
'i -Fili ol de Emp~ ... Estrongoir • .... 0, 

U ATIVIDADE PRINCIPAL 

Q-Produçlo Animal oc.. V.oetal .. . ' ... . O , 
1 - Produçio M"'.r.1 .. ..... 0, 
2 - ProduçJo , OI.lribu~ da ,,"tr6 ... 0 

.. Derivado • . , . . ' .. ...•. . ' . 0% 
3 - Produçlo e Oio"ll> de En"9'" El4tTicI .. O , 
4 - Produç1o Indu.lrial .".,... . . . 04 
S - Comércio 6e MercAdoria • ..... , ... , 05 
j) - Construçlo CIVil, IncOlpo<oçlo • 

Compra • Ve nda 6e Im6vei • ... .. O ~ 
7 - Cr' dito, Seguro e Compra fi Venda 

da Tltt.,,1()j e Va r~,el Mobili~rjO$ .... O 7 

8 - Tranlpottl' o ComlJniaçaol . . ... . .. O n 

9 - At ividlde NJo b;>eciriC4da ( * ) .... 0 9 
C*)Qu4/?: ______________ _ 
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DE CONTRIBUINTES 

\I - ESTABt lHIMINTO 

2.1--------------------~(~N=O_~.~. ~.~.~HO=_~v=~ft~.--------------------------

2.2 ----------------------~(~LN~~~.~~~~Ç~O~I ------------------------

2.3 -------,,:-:-... ""u""'",,"",c"',.--,o:-:",-------

2.6 Irr.prolos Que Está Obri\lado a P.ecolher : 

o -lmpÔ'!o do ~,CIa tlt<lic!.J r .. Fontel ' .. 0 0 
1 - Iml>hf~ de Consur,'o . . . . ... ..... . O, 
2 - ",,~ .• ,o do $.loIo (Livro ,;" ::"gl.tro l .. O I 
3 - Im~r'.O de lm~ "'ç.;;" . ... . .. . . 03 
4 - I ~~to Único 5Ôbra Wm~A.Hi \·;~iJ .. O 4 

5-1",;>6.toÚnlco ~o Mi~", .. . .. 0 s 
Ó - 1r.'I'ÕI~ Lbi'" .bbte (""'!li.! ;:lJtrl c.s . D. 

2.7 Sendo Estabelecimento QbriQ8do a 
Re~clhimen\o::I do Impb;to de ~o. 
Inl:'!nm Se Se Trata de : 

0- Prodv tor . . .. . . . . . . .... . ... . .. . .. De 
t - COfIle\'c:lontp "<jd~ .. ;~ " Produtor O 

( "".S~ , Inciso. 111 c 'N "" P. . I.C. ).. 1 

2 - Atacod : .~. de I'rodulor cv 00 Com"'· O 
ci~·tt e<:; ... ir.:. r.:..!c. '.C;;tJ~':f... . .. 

3- Com&rc:ient'9 I m PJ)7 ~Oc.c;( . . .• • .. . . . DJ 
4\- AlacCd i, tQ do I.·.lç<.rladoõ .. . . .•.. 04 

2.8 Ot:lS!õRVAÇOES : _________________ _ 

• __ o~ ________ c!c 19_ 

NOTAS: 1) Preencha esta fi cha d." l o9r~ tica menl c, ... >~. v i~ . NÃO USE CJ\RBONO. 2) 

Cinco V&aS ~a a i~~:çAo • ~ ~et.=. ~ I'i"l"?r.te. 2) " tl t; rr.OiO de Ir.: c rl~o·· 4i O 

qve QiO'neta do t allo d2 p~tooçb . 4) '. Nvn1 eio ~ OrjCfQ" ~ O G '; ';' tomo:J O M l-:.

belecima'\\o rv r eqv8'!~cnto de in:.cr~!.o, ~ ) "O'sJo 0El ~.c!J ; ,it~": CV·\ :I"'.o 60 n.e -

9~ro CivH • .!~...a Cot-.u..""'oial tit~c .. ti ) ~'\C t):.!la $at~ CCA"lf c.e ' ,,~ em p3?e I 

braM<;o de 24 :<9 no ta..-.t...,~... <k> o, 22 • (l. ~ m , 



FICHA DE INSCRiÇÃO PESSOA JURfDICA J 
r-------~----~I~==~~I 

D. R. 00 IMPÔSTO DE RElOA 
NO ESTADO DA GUANABARA 

INSCRiÇÃO N.o . 

A firmo ou sociedade acima indicado foi inscrito, 
eomo contribuinte do Impô5to de Rendo, sob o número 
em epígrafe. 

A contribuinte ora inscri ta, no seu próprio interêsse, 
deverá mencionar o número desta inscrição, sempre que se 
dirigir à Delegacia Regional do Impôsto de Rendo, tonto 
nos declarações de rendimentos quanto em quaisquer ou!ros 
papéis, tais como requerimentos, esclarecimentos e informações. 

A T E N ç Â O: Guarde êste cartão com o máximo cuidado 
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PATENTE DE REGISTRO 

F-AT ENTE DE tJ:!Ii!:GISTRO 

EXE RC1c;o DE 1\) __ 

DE CONSUMO 
GUIA "",0 ___ c"'QCU ><SCnJç .lC 1 

P.UEN1E CE REGlSlRO DE FABRICA N.. ___ o ~J ' ____ 

PATENTE DO 
F.~W. ______________________ __ 

ANO ANTEII"OR SCJ.O PoSO L 

N.. N' 

EMOLU,",ENTOS I>KiOS NO ''"O 
{

e ,.~Ic. 
LOCAL , _ 

ou oseritó,.lo ~nttf!I : _____________ _ 

ANTE"'O" • Cr' 
.... Dl Of'~R.\R.OS • ____ _ Fonç.o ... oYQl:A ____ HP' 

CAPITAL REGISTRADO - Cr' ______________ __ 

o ce~,;bu i"t t' aci",a . de conformadada C'oI'" U d,.posiOÕOt c» REGlJLAMEkTO DO IM· 

POOTO OE CONSUIoIO . ..,lIe;!a o RE GIST RO cb -.. ""I,,;, ... 

laoirr.9.'\!o piS". o FA8RlCO elos pr o:,i ·.J'os d'lis 

ALINE"S . __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 _ _ '--1 ____ ' _ _ 1 __ 1 ___ 

(,~~·.ur c.) 

__ • _______ 010 11/ ___ _ T~FC"'= ______ _ 

~RVA~ ____________________________________ _ 

ftr..I 8 .- I o p ' niltftt. ~"""' I"tO dfoverl .. 8c::JCi"p3nhado CIQI ~"F\8nl ~ . .. i !1, d()~ p1!lla t.d o M pc-o-

''''''nC'. p 'l()Q"'8fedo 

2. Os pt'Oct\;lO$ __ A \1~. x la· \rtcCO 3~ xx. X"l - incl$O 8- ",XIV . 'l()(V l 1 0 . ,10 ".J}&I\O$' 1;0 

aa.o P,nltt"fKt&r"tC) no Plg2:tneI"tO de P atenlo . 
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DE FÁBRICA 

------------------------------------,----,--------,r------------, 
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1 I 

lI! 

TMlE LA U A" 

Pro d'J tos a'.ifTcnt.:!res ir:LJs\TÍa.l iza,;.ba. 

2 

3 

INCLliOS 

Cr; ___ _ 

CrS ___ _ 

IV 

V 

V1 

VIl 
VI l! 

IX 

Tecido ::. ~ O!.) ~rC5 

Calçaoos . . . 

Co~ro s. pel~6 

c seUS 

papol " 

arte fatos. . 

aeL!S a r tofatos. Celv loE'!, 

l, r! efa~O i de produtoa c:.. O1' ;g"m 

;' I ~1 I1 

0j _c:;_1 
>< 

XI 

Xl! 
X III 

XIV 

XV 
'l(VI 

XVII 

); VI 11 

veg e tll .. 

Cimen':o, m;1rmor:., 

Cerâmica, vidro e seus 2.r\ef a\os. , , •. 

Ro:;inas sir. t§l :cas, pl~1 : ~cs e seus ;n& lntoo 

Produ tos das indv st ri~ qv imlc ,:" 

Produtos da Indústria 

M áquinas e Ilper .. lhos .,..ecàni:;os . 

Ve icl.'!os automotores, bi~iol ~ta$, barcos, 

c'naso;s & carrocar ias 

Equi pamen to o16 trico o..) el~trOn icn, 

Material de otica , ap3rc lhos e in,t r V;T! en~os 

técn icos O c:~r.tifjc~, 

. 9 

. 11 

. 12 

. 13 

.14 

,15 

.13 

.17 

.18 

XIX - I nsH!Jmentos m\..'Sicais, aparelhes ,.cgt8!rc.~ 

cores e r~produtoros ckI .ctn 3 se-.JS peden c ••. . 19 

x X Ar ma s o muniQO:tC e ~r~ ; 908 ~ pi ~oté~iC:l , 2D 

XXI Frodv!os div."oo . . , , . .... 2.1 

TABELA "B" 

XXI I Ca.f~ tonad) ou moído. .22 

Y-X! I1 MÓ·:e; •. .23 

XX 'fIl Fu mo . :24 

XXV FOs~orcs .25 

XXVI JOia;:" obras de cu,.i ve~ " relOfJioa. .26 

X:<'V I! Bebidu. .27 

Soma . 

_j ::,~- I -I cr
:;-___ C( ~ ___ _ 

___ Cr$ _ __ _ _ 10 '~_1 
__ Cr{ _ _ __ . 

__ I Cr: ___ _ 

Cr ' ___ _ 

erA I 
~---I 

1 

=1:::=' 
Cr~ ___ _ 

c, ~ ___ _ 

C'$ _ ___ 

C, $ ____ 

c .. $ ______ 

C ;- ~ 

___ Cr~ 

_ I c(~ _ __ 
c·~ ______ 
C,! ___ _ 

C,JI ___ _ 

-~ 

INl'ORlviACOE3 

Apr'!.$cn'ou: 

Pa\...,w do :-.no 

&ntC"rIOf", re cibo 

cl" quit!iç30 d~ 

I",;>~\o Sintlca l 

".0 _____ -

" ' col>o ê> quI

te ,.ao" do ImOÕ ... 

to de R, ... <ia 
n ." _____ _ 

v ' ·do " ___ _ 

S>X> r\.0 ___ _ 

C"'~ t. Ô3 ldentid . 

n." _____ _ 

--_/~""--

T ~SOvll ... "I ... 

L T~~~:.~ ~~,~~. '''.' : :::'.: :: .. 
------~-~ 
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Composto o Impresso pe lo Cio. Edl. 
tôra, Americana - R. Vise. Moran
guape, 15 Lapa, RJ GB. 
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