
IMPOSTO DO stLO 



FUNDAÇÃO GETúLIO VARGAS 

Ccmis3ão de Reforma do Ministério da Fazenda 

Esgotadas 

Maio /1964 
Novembro / 1964 
Ab::il/1965 
.Junho /1965 

Em distribuição 

Junho ! 1965 
Julho /1965 

Agôsto / 1965 
Agôsto /1965 
Agôsto /1965 
Setembro /1965 

Setembro /1965 
Setembro /1965 

No prelo 

IV 

LIST A DE PUBLICAÇOES 

N° 1 - Relatório Preliminar 
N" 2 - O Processo Tributál'io 
N 0 3 - Anteprojeto de Código do ImpôsLo de R" nJ:t 
N Q 4 - O Sistema Tributário Brasileiro 

N" 5 - The Ta..'I: System of Brazil 
N q 6 - Refonna da Discriminação Constilucional 

de Rendas 
N q 7 - Lei do Impôsto de Consumo 
N 0 8 - Departamento de Arrecaàação 
N q 9 - Serviço Federal de Processamento de Dados 
N0 4 - O Sistema Tributário Brasileiro (2' im-

pressão) 
N0 13 - Regulamento do Impôsto de Consumo 
N 0 10 - Impôsto do Sêlo 

nO 9 - Serviço Federal de Processamento de 
Dados (edição revista e aumentada) 

nO 11 - Regimento do Departamento do Impôs
to de Renda 

nO 12 - Regulamento do Impôsto de Renda 
nO 14 - Dicionário do Impôsto de Consumo 



COMISSÃO DE REFORMA DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

President.e 
Luiz Simões Lopes 

P residente Substituto 
Alim Pedro 

Coordenador-Geral 
Gerson Augusto da Silva 

QUADRO DIRIGENTE 

Presidente da Fundação Getúlio 
Vargas 

Diretor-Executivo da Fundação 
Getúlio Vargas 

- Técnico de Economia e Finanças 
- MF. Representante do Minis-
tério da Fazenda 

CONTRóLE DA EXECUÇAO DOS PROJETOS 

I{es ponsá vel 
Ben edicto Silva - Assessor para Assuntos Legisla

tivos - DASP. Professor da Es
cola Brasileira de Administra
ção Pública - FGV. 

SETOR DE AUTOl\IAÇAO 

Coordenador 
El son dos Santo Mattos - Técnico de Mecanização - mGE 

SETOR DE DOCmlENTAçAO E ASSISftNCIA 
T1l;CNI<JA INTERNACIONAL 

Coordenador 
Benedicto Silva 

SETOR DE lNSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS 

Coordenador 
rndoro Carneiro de Souza - D iretor da Divisão de Edificios 

Públicos do DAS.P 

v 



ETOR DE LEGI LAÇA0 
<:oordenadOl' 
Arthur Ribeiro da Silva Filho - Oficial de Administração - MP 

SETOR DE ORGANIZAÇãO E M1!lTODOS 

'Coordenador 
Werner Gra" - Agente Fiscal de Rendas Inter 

nas 

SETOR DE REClln80S HUMANOS 
'Coordenador 
Antônio Amilcar de Oliveira Lima - Técnico de Administração - 00-

vêrno do Estado de São Paulo 

EQUIPE DE REFORl'fIA DO Il\lPOSro ADUAl.Io"EffiO 

'Coordenador 
Oswaldo da Cos ta e Silva - Agente Fiscal do Impô5to Adua

neiro - MF 

EQUIPE DE REFORl\IA DO IMPOSTO DE RENDA 

Coordenador 
-Guilherme dos Santos Deveza - Agente Fiscal do Impósto de 

Renda - MF 

J:QUIPE DE REFOR~IA DOS IMPOSTOS DO 
, SI:LO E DE CONSUMO 

Coordenador 
r:.ossini Thalez Couto - Agente Fiscal de Rendas Inter

nas 

,ESCRITÓRIO REGIONAL EM SAO PAULO 
Coordenador 
AStério Dard?8U Vieira - Técnico de Administr ação 

DASP 

SECRETARIA-EXECUTlV A 
8ecretária.-Executiva 
l/Iaria Joana de Almeida Fernandes - Agente Fiscal do Impôst o de 

Renda - MF 

,:' QUADRO Tl!lCNICO 

CONTROLE DA EXECUÇAO DOS PROJETOS 
Assessôra 
:Maria Cleônia 

Freir e 
Macedo de Castro - Professõra da EBAP - FG'f 

SETOR DE AliTOMAÇAO 
E ncarregados 
Edmundo Massadar 
Erton Pimenta Bastos 
Heitor 'da"Càtnata Vellozo 
O:;waldo Ney 'Sóares Carneiro 

VI 

- Estatístico - mGE 
- Escrevente-Datilógrafo - MF 
- Estatístico - mGE 
- T écnico de Seg uros - IRB 



Assistentes 
Gilzele Lygia Tenório de Melo 
Lione Spiva1 
Norton Tavares da Cunha Melo 

Programadores 
Antônio Sérgio de Freitas Leite 
Duilio Cameron 
Eliane Bretas Estêves 

Programador-Auxiliar 

- Engenheiro - DASP 

- Programador - SNR 

Luiz Carlos Borges Delgado - Escrevente-Datilógrafo - MF 

Desenhista 
Everton Pimenta Bastos 

Estatistico 
Francisco Alves de Sá. 

Auxiliar 
Cláudio Dan:as Pinto Pessoa - Escrevente-Datilógrafo - MF 

SETOR DE DOCUMENTAÇAO E ASSISnNCIA nCNICA 
INTERNACIONAL 

Chefe do Subsetor de Documentação 
Ana Maria Bernardes Goffi Marque- - Auxiliar de Pesquisa - FGV 

sini 

A ssistcntcf'õ 
Ruy Vianna 
T erezinha de Jesus Santos 

- Redator da Rádio Nacional 
- Oficial de Administração 

MJNI 

Chefe do Subsctor de Assistência. Técnica Internacional 
Arthur Soares Xavier Ferreira - Fiel do Tesouro - MF 

Assistentes 
Arlete Mülle~ 

GiseUe Mill ler 
Fiel do Tesouro - MF 
Fiel do Tesouro - MF 

Lygia Men dEs Corrêa 
N eusa Timpcni Agente Fiscal do Impôsto de 

Renda - MF 
Pedro Novais Lima Agente Fiscal de R endas Inter

nas - MF 
Yedda Ber!inK do Rêgo Macedo - Fiel do Tesouro - MF 

SETOR DE INSTALAÇõES E EQUIPAMENTOS 

Assistente 
Antônio José Arêas Ribeiro - Desenhista - ETUB 

SETOR DE LEGISLAÇAO 

Consultor Especial 
Pedrylvio Francisco Guimarães F er- - Procurador da Fazenda Nacio-

reiI'8 nal - MF 

VII 



A~;scss()r Juríd ico 
Gilb(.· o Câmara Moo;; 

Ch~fe !le E:}uipe 
L uiza. ViIlcla de Andrade da Silva 

Assistentes 
Anna L uiza da Silva Barbosa 
1\Hlton Acácio de Araúj o 

Rubens Lopez Ollreiro 

Anxilia.res 
Mar ia T at iana da Gama Barandier 
Sérgio Cardoso da Costa 

Procurador de l' Categoria 
Prefeitura do D .F . 

Oficial de A dmin istração - MF 

O!:icial de Adr.1inistra;ii.o - :\'IF 
Ofic ial de Act::l~nis t! <:ç1io -
MEC 

-- Oficial de Admin:str:1~ilo - i\IF 

Escrevente-Datilógrafa - lVIF 
- Escrevente -Datilógra~o MF 

SETOR DE OR<':ANIZAÇAO E l\"1:E:TODOS 

Consultor Especia l 
Alv a ro Brandão 

Ass essôre6 
Daisy F lorie P assarinho Pereira 

HéHo M agalhães Escobar 

Chefe de Equipe 
Maria LClcia Baena Machado Silva 

Assistentes 
Carmem de Oliveira Santos 
Francisco Queiroz de Carvalho 
Gilberto Mont eiro da Silva 
Liliana Weinberger 
Rosa Caroli 

Estagiário 
Gerson Alves Cabral 

- Contador - MF 

- T écnico de Administração 
- DASP. Professôra da E BAP. 
- F GV 

- Técnic o de A dministração 
DASP 

- Agente Fiscal do Im pôst o de 
Renda - 1I'IF 

- Arquivist a - MF 
- Exator Federal - MF 
- Exator Federal - MF 

Agente Fiscal do Impôsto de 
Renda - MF 

- Aluno da EBAP - FGV 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

AS8eSsôra Especial 
Eloah l\Ieirelles Gonçalves Barreto 

Assessor 
Cid de Castro Freire 

Chefes de Equipe 
Júlio de Almeida França 
Marly Ferreira Pinto 
Sônia Celli 

VIII 

Diretora da Divisão de S eleçã<> 
e Aperfeiçoamento do DASP 

- Técnico de Administração da 
RFFSA 

- Oficia l de Administração - MF 



EQUIPE DE REFORMA DO ThlPóSTO ADUANEIRO 

Consultor Especial 
Armindo Corrêa da Costa 

Assessôr es 
Augusto César Cardoso 

Eduardo Abrahão 
João Fernandes de A.lmeida 
L uiz Emygdio Pinhei!"o da Câmara 
Moacir de Matos Peixoto 

Néa L opes Monteiro Sacco 

Assistente 
Débora Sampaio 

Agente Fiscal do Impôsto Adua
neiro - MF 

- Funcionário da CACEX - Ban-
co do Brasil 

- E statístico - MF 
- Estatístico - MF 

- Agente Fiscal do Impôsto Adua
nei r o - MF 

- Agente Fiscal do Impôsto Adua
neiro - MF 

- Escriturário - MME 

EQl.iIPE DE REFORl\B DO I l.\'IPôSTO DE RENDA 

Assessôres Especiais 
Léo L eite Costa 

Noé Winkler 

Assessôras 
Estela Feijó Cardoso 

Germânia Bastos 

H elen a da Costa Rodrigues 

Maria do Carmo Almeida Rohl' 

- Agente Fiscal do Impôsto Adua
n eiro - MF 
Agente Fiscal do Impôsto de 
Renca - }.fF 

- Agente Fiscal do Im pôs to de-
Renda - MF 
Agente Fiscal do Impõsto de 
Renda -- MF 
Agente F iscal do Impõsto de 
R enda - ?vrF 
Agente Fiscal do Impôsto de-
Renda - MF 

EQL-rPE DE REl'ORMA DOS Il\lPOSTOS 
DO S1l:LO E DE CONSUMO 

• 
Assessôres 
Benjamin Segismundo de J esus Roriz - Agente Fiscal de Rendas In- -

t ernas - MF 
Durval Ferreira de Abreu - Agente Fiscal de Rendas In--

ternas - MF 
Elio Rothe - Agente Fiscal de Rendas In-

ternas - MF 
Herna ndes de Araújo Pinto - Agente Fiscal de Rendas In-

t ernas - MF 
Manoel Jaeintho da Rocha Ficher - Agente Fiscal de Rendas In--

t ernas - MF 
r,lúcio Tôrres CarrUho - Fiscal Auxiliar de Impostos In-

ternos - MF 
Otacílio Silva da Silveira - Agente F iscal de Rendas In- -

ternas - MF 
Otto Garcindo de Sá - Agente Fiscal de Rendas In-

t ernas - MF 

IX 



E CRITóRIO REGIONAL El\l SAO PAlJLO 

Consultor E~pecial 
Henrique Silveira de Almeida - Assistente da Escola Politécnica 

de São Paulo 

Chefe de l4Iuipe 
Geraldo Pinheiro Machado 

Enge nheiro Especialista em Me ..... nização 
Salvador PerroU 

Engenheiro Auxiliar 
Fulmhara Takatika 

Técnicos de Organização 
Ernesto L uigi Carmine de Ambrosis 
Flávio Reis Cintra 
Hélcio Ferreir a Borba 
Luiz Lorenzo Rivera 
Maria Lúcia Lorenzo R ivera 

TOOuico Auxiliar de Org-anização 
Fernando Castro Aguiar 

A ssistente ele Organiza~.ií.o 
Cássio ],{oraes 

Técnicos de Pesso31 
Antônio Carlos Bernardo 
Carlos Luiz Martins da S ilva Gor.çalves 
Evelyn Naked Castro Sá 
Iêda Marques Brito 

Técnico de Administração 
DASP 

Agente F iscal de Rendas Inter
nas - - IvlF 

Assistente de Instalações c Equipamentos 
Gaspar D ebelian - Eng enheiro - MF 

QUADRO ADMINISTRATIVO 

SETOR DE ADl\UNISTRAÇAO GERAL NA FUNDAÇÃO 
GETúLIO VARGAS 

·Cltefe da Divisão d e Contabilidade 
Luiz Sidney Vidal do Couto 

Assessor Contábil 
Gabriel Mamoré N . P. de Melo 

Cltefe da. Seção de ~laterial 
Albertina Ferro da Silva 

x 



SECRETARIA-EXECUTIVA 

·Chefea de Equipe 
Waldemar Chamarelli 

Maria de Lourdes Rodrigues Diniz 

Assis t.en tes 
Eslher Silva Ramos 

Ginette Pereira da Cunha 

Maria Orfila Melo 
Sabino Pereira da Silva 

Taquigrafas 
I rene Pereira de Souza. 
Yvonne de l\1:oraes 

Datilógrafo!! 
Anita Sant'Ana 
Atir Valente Bittencourt 
Carmen Gomes 
Ce~este Serrano do Amaral 
Cr';smélia Ribeiro Brasil 
Dalva Lima Costa 
Ec1na R:>dr igues Paixão 
Erimita Benevides Kolesza 
Jader Alcântara Vieira 

Joana Silva Braga 
Luiza Costa 
Rharia D iehl Trava ssos 
Therezinha Bap tista Costa 
Vel'a Maria O r nelJas Chaves 

- Oficial 
MF 

- Oficial 
DASP 

- Oficial 
DASP 

- Oficial 
MJNI 

de 

de 

de 

de 

Administração 

Administr ação 

Administração 

Administração 

Escri turária - MF 
- Escrevente-Datilógrafo - l\[F 

- Taquigrafa - MF 
- Taquigrafa - MF 

- Escrevente-Datilógrafa - MJNI 
- Datilógrafa - MF 
- Datilógrafa - DASP 
- Oficial de Administração - MF 
- Escrevente-Datilógrafa - MF 
- Escriturária - MF 
- Datilógrafa - MF 
- Datilógrafa - MF 
- Adjunto de Administr ação 

FGV 
- Escriturária - DASP 
- Datilógrafa - DASP 
- Escrevente-Datilógrafa - },{F 

- Oficial de Administração - MF 

SETOR DE DOCUMENTAÇAO E ASSIST11:NCIA Tl!:CNICA 
Th"'"TERN ACIONAL 

Assistente Administrativo 
Eunice Mag alhães Marques 

Recepcionista. 
Elizabeth Helena Lamog lia B'·;>.ga 

Datilógrafa 
Maria Neusa Brasil Quartin 

Secretárias 
Maria Eunice Mureb Marques 
Marlene Gleizer 

- Datilógmfa - MJNI 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO PAULO 

Aurlliar de Administração 
Marcos Antônio da Silva Gonçalves 

XI 



Secretária 
Maria Celeste Martins Ferreira Gomes 

DatHógrafas 
Carm em Lacerda Guaraciaba 
Charlotte Ursula Bernt 
Hilda Pietrykowski 

CONSULTORES TÉCNICOS INTERNACIONAIS 

Carl S. Shoup 

Frederick J . L awton 

Jasper S. Costa 

l\OSSAO ESPECIAL 

- Professor da Columbia U niver -· 
sity, New York 

- Ex-Diretor do Bureau de Orça
mento dos Estados Unidos 

GRU PO PERIUA?I.'ENTE 

(Tax Administration Advisory Team do T eSQuro Americano, envia do sob
os auspícios da USAID) 

Diretor 
George J . Leibowitz 

Su lHliretor 
Paul T . Maginnis 

Assistentes 
Edward J. Lewis 

Hyman P. Moldover 

Patrick F . Keaney 

Stanley Stein 

XII 

- Especialista em administração
fiscal 

- ~pecialista em problemas de 
regulamentação de leis tribu
tárias 

- Especialista em planejamento
de sistemas de processamento 
eletrônico de dados 

Especialista em problemas do' 
a uditoria e investigação fiscal 

- Especialista em problemas de' 
arrecadação 

Especialista em problemas de
auditoria fiscal 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

COMISSÃO DE REFOR'viA DO MIN I ST~RIO DA FAZENDA 

IMPÔSTO 

DO S~LO 

10 

1965 



APRESENTAÇÃO 

Enfeixa esta publicação alguns dos primeiros resultados práticos. 
dos estudos e pesquisas realizados pela ComissãO de Reforma do ~ 
tério da Fazenda. Trata-se da nova legislação do Imp(lsto do Sêlo, re
presentada pelo seguinte: 

- Anteprojeto de Lei que dispõe sôbre o Impôsto do Sêlo e dá out1"8.3· 
providências : 

- Lei n' 40.505, de 30 de novembro de 1964, em que se transfonnou 
o Anteprojeto acima indicado; 

- Regulamento do Impôsto do Sêlo, aprovado pelo Decreto n ' 55.852. 
de 22 de março de 1965; 

- Regulamento da Taxa de Serviços Federais, aprovado pelo De
creto n' 56.288, de 17 de maio de 1965; 

- Circular D9 62, de 13 de julho de 1965, que a tual iza as normas 
existentes sObre o processo de estam pagem mecânica e es tabelece 
outros critérios sóbre a matéria, em razão da nova legislação. 

o Anteprojeto de Lei qne dispõe IlÔbre o lmp6sto do ~lo e dá outras 
provid~ncias foi a dotado pelo Congresso Nacional, com várias alterações, 
conforme se pode verificar mediante confronto de seu texto com o da 
Lei n· 4.505, de 30 de novembro de 1964, em que se transfurmou _ A 
maioria delas, entretanto, resultou de entendimentos havidos entre os 
tlerviços assessoriais do Congresso e membros da Comissão de Refol711n 
do Ministério da Fazenda. 

Os esclarecimentos solicitados pelo Congresso e prestados pela Co
missão, durante a tramitação do Projeto, concorreram para o aperfei
çoamento de numerosos dispositivos do texto adotado . De sorte que a 
Comissão, aut ora do Anteprojeto, teve oportunidade de dar ao Congresso 
tMa a assistência técnica a seu alcance para transformá-lo em um diplo
ma legal escorrei to, oportuno e adequado. 

o Regulamento do Imp(lsto do Sêlo e o Regulamento da Taxa de 
Seviços Federais foram preparados pela Comissão de Refonna 
do Ministério da Fazenda, submetidos ao titular da Pasta e por êste ao 
Presidente da República, que os baixou nas datas mencionadas. 
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Também é de autoria da Comissão a Circular n" 62, de 13 de julho 
<de 1965, que atualiza as normas presentes sObre estam pagem mecAnica 
do ImpOsto do Sêlo . O preparo dessas normas de serviço, já em plena 
fase de execução da lei, vem caract erizar a participação e o interêsse 
aa Comissão na implantação das reformas que está elabora ndo. 

A publicação conjunta do Anteproje to de L ei da Comissão e dos 
textos da L~i e dos Regulamentos finalmente aprovados tem por fim : 

1. documental" e identificar as contribuições da Comissão de R efor
ma do I\Hnistério da Fazenda para o aperfeiçoamento dos serviços fa
zendár ios federais; 

2. propiciar instrumentos de t rabalho e de consulta aos órgãos, au
toridades e servidores do Ministério da Fazenda responsáveis pela ad
.ministração fiscal; 

3 . colocar à disposição do público documentos e informações indis
pensáveis aos que estão obrigados a entender e cumprir, como contri
buintes, as leis tributárias do Pais . 

A Comissão de Reforma do Minist ério da Fazenda consigna seus 
agradecimentos ao Agente Fiscal de R endas Internas Rossini Thales 

-Couto pela preparação dos tndices Analíticos do presente volume. 
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MENSAGEM DO EXECUTIVO 

AO CONGRESSO NACIONAL 



MENSAGEM 

Senh'ores Membros do Congresso Nacional. 

N a forma do art. 2.° do Ato Institucional baixado em 9 
de abril do corrente ano, tenho a honra de apr~sentar a Vossa 
Excelência o Anteprojeto de Lei que dispõe sôbre o Impôsto 
do Sêlo e dá outras providências, que, no que fôr de sua com'
petência, completará as modificações t ributárias, recentemenre 
aprovadas pelo Legislativo, obj~tivando a integrar. nas con
solidações dos impostos de renda, consumo e sêlo, um conjunto 
expressivo de medidas capazes de bem caracterizar o sistema 
tributário brasileiro. 

2. A natureza do impôsto do sêlo, sua incidência e 
forma ~ arrecadação criam dificuldades de ordem técnica, 
não só pela exigência de normas precisas, como em razão da 
exegese dessas mesmas normas e classificação do ato e ins
trumento a ele sujeitos. Incidindo sôbre atos regulados por 
lei federal, pode, por vêzes, se prestar a distorções formai 
que levam à tributação de fatos econômicos su jeitos a outros 
tributos, reservados na partilha tributária constitucional à 
competência dos Estados e Municípios. A legislação sôbre Im
pôsto do Sêlo, desde o Alvará de 10 de m arço de 1797, atinha
se mais ao aspecto formal das obrigações, com fundamento no 
princípio documental. A atual Lei n.O 3.519, conquanto obe
deça ao mesmo princípio, abriu diversas exceções, ao mesmo 
tempo que simplificou e sistematizou as normas, de fOloma a 
criar facilidades para o contribuinte e para o Fisco. O a.tuaI 
projeto adota bàsicamentc o princípio obrigacional. arem-se 
ao conteúdo econômico do ato, independentemente de ua 
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forma de exteriorização, Esta a principal alteração na siste
mática da cobrança do tributo, mantida, porém, a antiga de
nominação do impôsto, uma vez que denominá-lo ·'impôsto 
sôbre as obrigações ", além de não corresponder exatamente à 
sua nat ureza, acarretaria desconfianças desnecessárias por 
parte dos contribuintes, Ademais, em outros paíst's em que 
há êsse mesmo impôsto, com ad<lção também do princípio 
obrigacional em substituição ao antigo princípio documental , 
tem prevalecido :1 denominação anterior, 

3, Na Tabela, as incidências são grupadas em nove alí
neas, tendo em vista a natureza da s operações sujeitas ao im
pôsto, a S3 ber : 

I - operações de crédito; 
n - operações de câmbio e afins ; 

III - seguro e capitalização ; 
IV - transferências de bens, créditos e direitos ; 
V locação, arrendamento, enfiteuse e usufruto ; 

VI - empreitada; 
VII - sociedades; 

VIII - garantias ; 
IX - obrigações diversas , 

4, A divisão pOl' grupos de obrigações facilita a eonsul
ta à Tabela, não só para o contribuinte como para a fiscaliza
ção, além de da r à lei uma ordenação de que careciam as ta
belas anteriores. Além disso, êsse sistema e o desdobramento 
dos incisos, nos grupos de obrigações análogas, será de grande 
valia e pr~cisão, tanto para fins estatísticos quanto para orien
tar futuras alterações ou supressões de incidências, Cumpr-e 
ressaltar a inda que a sistemática adotada teve em mira tam
bém a nova estrutura a ser dada ao Ministério da Fazenda, 
mas como a questão da fiscalização ficaria deslocada em uma 
lei tributária, a matéria foi deixada para a lei que cuidará 
especifica mente da administração fiscal , 

5, As nor mas gerais estão consubstanciadas em 9 ca
p ítulos, num total de 57 artigos, nos quais são indica dos, com 
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p-recisão, a natureza do impôsto, :;eus pressupostos e cálculos, 
os contribuintes e responsáveis, as isenções, infrações e pena
lidades. As matérias estão distribuídas por capítulos distin
tos, de forma a tornar fácil o trato com a lei. Destacam-se os 
dispositivml que regulam o ])c:lgamento e recolhimento do im
pôsro. 

6. Outro ob.ietivo atingido foi o da simplificação e Ulll

ficação de praZ05, quando isso se tornar possível. 

7. Tendo em vbta que a matéria em foco, além de rele
vante, é das que recomendam solução rápida, pois as medidas 
consubstallciadas no anteprojeto de lei anexo precisam entrar 
em vigor em 1.0 de janeiro de 1965, torna-se necessário que 
a tramitação do referido anteprojeto seja feita de acôrdo com 
o art. 4.° do Ato Institucional, baixado em 9 de abril do cor
rente ano, de modo que as novas leis fiquem ultimadas dentro 
do pra.zo de (60) sessenta. dias. 

Brasília, 30 de ~etembro de 1964. 

H. CASTELLO BRANCO 
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ANTEPROJETO DE LEI 

Dispõe sôb're o I1npôsto do Sêlo e dii 
outras pr'ovidências. 

CAPÍTULO I 

DO IMPOSTO 

Art. 1.0 O Impôsto do Sêlo incide sôbre os negócios (>. 

atos regulados por lei 'federnl, especificados na Tabela anexa. 

Parágrafo único. Compreendem-se no disposto neste ar
tigo os negócios e atos realizados no estrangeiro, que tivererr . 
de produzir efeito no País. 

Art. 2.° O impôsto tem como fato geradol" á reaHzaçã() 
do negócio ou a prática do ato, por qualquer forma de exterio
rização prevista nesta Lei, com abstração de sua validade OUi 

eficácia jurídica. 

Parágrafo único. No caso do parágrafo único do arti
go anterior, constitui fato gerador do impôsto o recebimento, 
110 País, do instrumento que, nos têrm()s desta Lei, exteriorize 
a realização do negócio ou a prática do ato . . 

Art, 3_° A palavra " obrigação", quando usada n~ta Lei, 
designa qualquer negócio ou ato sujeito ao impôsto na forma 
do art. 1.0 e "instrumento ", qualquer papel, documento ou 
registro que os exteriorize . 

9 



CAPíTULO II 

DOS CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS 

Art. 4.0 Serão contribuintes do impôsto: 

1 - originàriamente, os que realizarem negócios ou pra
t icarem ato tributável; 

11 - como substitutos, os cartórios, em relação aos atos 
lavrados em suas notas. 

Art. 5.0 Responderão solidàriamente pelo pagamento do 
'impõsto os que forem parte na obrigação e os que estiverem 
'na posse do respectivo instrumento. 

§ 1.0 Se algum dos responsáveis gozar de isenção, o 
.Qnus do impôsto recairá sôbre os demais. 

§ 2.° Quando um dos responsáveis estiver sujeito ao livro 
.Registro de Obrigações, referido no art. 7.°, a êle incumbirá 
'o pagamento do impôsto. Se houver mais de um responsável 
sujeito ao livro, o pagamento incumbirá àquele que possuir 
,organização' especializada para a realizaçãô do negócio ou a 
prática do ato sujeito ao impôsto. 

§ 3.° Pelo mandante domiciliado ou residente no estran
.~eiro responderá o mandatário que o houver representado na 
obrigação. 

§ 4.° Nos atos lavrados em notas públicas, a responsabi
lidade pelo pagamento e recolhimento do impôsto caberá ao 
-titular do cartório. 

Art. 6.° Nos contratos realizados por meio de correspon
·dência, epistolar ou telegráfica, o impôsto será devido pelo 
aceitante, provada a aceitação por qualquer forma que a ca
Tacterize . 

Parágrafo uruco. Quando a aceitação fôr expedida do 
>estrangeiro, o impôsto será devido pelo proponente. 
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CAPiTULO 111 

DO PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

Art. 7.° É instituído o livro Registro de Obrigações, em 
que tlerão lançados~ em relação a cada negócio ou ato tributa
do, :} natureza e o valor da obrigação .. os nomes das partes, o 
valor do impôsto e outras informações determinadas em Re
gulamento. 

Parágrafo umco . O livro de que trata êste artigo será 
autenticado pela repartição fiscal do domicílio do contribuinte 
e não poderá conter emendas nem rasuras. 

iirt . 8.° São obrigados a manter o RegistrQ de Obri
gações : 

I - os estabelecimentos bancários; 

II - as sociedades de crédito, financiamento e in
vestimenUJ ; 

I H - as companhias de segur() e de capitalização; 

IV - os cartórios, para os atos lavrados em suas notas; 

V - as firmas e sociedades distribuidoras de filmes 
cinematográficos; 

VI - as firmas e sociedades que operem na venda de 
merca,dorias pelo sistema de crediário; 

VII - outras firmas e sociedades cujo capital seja 
igualou superior a Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões dt' 
cruzeiros) . 

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda, por seu ór
gão competente, poderá estender o regime de registro de obri
gações a outros contribuintes, e dêle excluir qualquer contri
buinte ou classe de contribuintes. 
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Art. 9.° Ter-se-á como pago e retido pelo contribuinte 
o impôsto corre6pOndente a negócio ou ato lançado no Regis
tro de Obrigações_ 

§ 1.0 O lançamento será feito dentro de 3 (três) diati 
da ocorrência do fato gerador do impôsto. 

§ 2.° Os contribuintes declararão o valor, do impôsto. 
pago, bem como a data e número do lançamento, em cada ·uma 
das via.s do instrumento, as quais sômente poderão ter curso , 
uma vez satisfeita essa exigência. 

Arl. 10. Os contribuintes que mantiverem o Registro de 
Obrigações recolherão, por guia, o impôsto correspondente a 
cada quinzena, dentro dos primeiros 5 (cinco) dias da q UÍll

zena seguinte. 

ArL 11 _ O pagamento do impôsto, quando o contribuinte 
não estiver sujeito ao Registro de Obrigações, far-se-á, dentro 
de 5 (cinco) dias da ocorrência do fato gerador, mediante 
guia em que serão consignados a natureza e o valor da obri
gação, os nomes das partes, o valor do impôsto e outras infor
mações determinadas em Regulamento. 

Parágrafo único. O agente que receber o pagamento 'de
clarará o valor . do impôsto pago, bem como a data e número 
da guia, em cada uma das vias do instrumento, as quais so
mente poderão ter curso uma vez satisfeita essa exigência . 

Art. 12. Nas obrigações em que fôr parte a União, E s
tado, Território Federal, Distrito Federal, Municípios; autar
quia ou sociedade de economia mista, () prazo para pagamento 
cln impôsto contar-se-á da data do recebimento do valor da 
obrigação ou, se se tratar de pagamento parcelado, da pri
meira prestação, . 

Art. 13. A complementação do impôsto (art. 24, pará
grafo único) relativa a cada semestre do ano será feita até 
31 de janeiro e 31 de julho imediatos, 

§ 1.° Vencida a obrigação no curso dos primeiros t rê' 
meses do semestre, o pagamento se :fará dentro de 30 ( trinta) 
dias do vencimento. 
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>l 2.0 A complementação far-se-á mediante lançamento 
no Registro de Obrigações ou por guia, como couber. 

Al't . 14. Ter-se-ão por vencidos os prazos para o paga
mento de impôsto relativo a instrumento não datado. 

Art . 15. A aposição de qualquer assinatura em instru 
n'lento sujeito a mais de uma obriga, desde logo, ao pagamento 
do impôsto . 

Art. 16. As decla rações referidas no § 2.° do art. 9.° (' 
parágrafo único do art. 11 far-se-ão, sucessiva e excludente
mente, nos seguintes instrumentos e na ordem indicada : 

I - instrumento formal correspondente à natureza da 
obriga ção, na conformidade do direito aplicável; 

II - qualquer documento escrito que comprove a exis
tência da obrigação, ainda que não observada a forma prescrita 
-em lei ; 

IH - documento de quitação, plena ou parcial, da obri<
gação; 

IV - ficha de caixa ou de lançamento, relat iva à ope
Tação; 

V - livro " Diário " em que a operação foi r egist rada . 

CAPÍTULO IV 

DO CÁLCULO DO IMPOSTO 

Art . 17 . O impôsto será calculado sôbre o valor da OUl" ! 

gação, de conformidade com o disposto neste capítulo e el". 
pecificações constantes da Tabela . 

Parágrafo único. 
redondadas para Cr$ 
'riores a esta quantia. 

Na determinação do impôsto serão ar-
10,00 (dez cr uzeiros ) as frações infe-
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Art. 18 . Quando, num mesmo instrumento, se formali
zarem várias obrigações, o impôsto será calculado sôbre cada 
uma, isoladamente. 

Art. 19. Para efeito de cálculo do impôsto, serão consi
deradas puras e simples as obrigações condicionais. 

Art. 20. Quando da obrigação constar pr()messa de pa
gamento de juros, comissões e outras vantagens, o valor tri
butável será a soma do principal e dos acessórios, calculados 
êstes por um período de 2 (dois) anos, se não fôr estipulado 
prazo menor, e completado o impôsto, posteriormente. na 
forma do art. 24. 

Art. 21. Na prorrogação de prazo não vencido, o im
pôsto será calculado apenas sôbre os acréscimos decorrentes 
do nôvo prazo, observado o disposto no artigo anterior. 

Art. 22. A novação, inclusive a prorrogação de prazo 
operada depois de vencimento da obrigação, sujeita ao paga
mento de nôvo impôsto. 

Art. 23. N() cálculo do impôsto relativo a instrumento. 
que constitua cumprimento de promessa ou ratificação de obri
gação, já tributada, será levado em conta o impôsto compro
vadamente pago. 

Art. 24. Se o valor da obrigação não puder ser deter
minado por depender de apuração posterior, o cálculo e paga
mento do impôsto serão feitos por estimativa do contribuinte, 
sob sua exclusiva responsabilidade, sem prejuÍw da comple
mentação do tributo e atendidas as medidas de contrôle que o 
Regulamento indicar. 

Parágrafo único. A complementação do impôsto õerá 
calculada por períodos semestrais vencíveis em 30 de junho 
e 31 de dezembro, salvo nos casos em que o vencimento da. 
obrigação ocorrer antes de findo o semestre. 

Art. 25 . Na obrigação em que fôr indeterminado o nú
mero de prestações, o impôstc será calculado e pago sôbre o. 
val()r correspondente a 2 (dois) anos e complementado, pos
teriormente, na forma do artigo anterior. 
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Art. 26. No caso de obrigação de valor determinado em 
que houv~r promessa de pagamento de tributos, despesas de 
condomínio ou admini~tração e prêmios de seguro, cujo mon
tante não seja desde logo conhecido, o impôsto será calculado 
sôbre o valor do principal, acrescido de 20 % (vinte por cento) .. 

Art. 27. Na obrigação em que o valor estiver expresso 
em moeda estrangeira, o impôsto será calculado sôbre a quan
tia equivalente em moeda nacional71 f eita a conversão pela 
taxa a que se refere o art. 10 da Lei n.O 3.244, de 14 de
agôsto de 1957, vigente na data de ocorrência do respectivo 
fato gerador, se não houver taxa estipulada de que resulte 
impôsto mais el~vado. 

Parágrafo único. Tratando-se de obrigações previstas 
no art. 24, a taxa de conversão será a vigente na data da com
plementação do impôsto. 

CAPÍTULO V 

DAS ISENÇõES 

Art. 28 . Além dos casos previstos na Tabela, são isen,
tos do impôsto: 

I - entidades nacionais e estrangeiras: 

a) União, Estados, Territórios Federais, Distrito Fe
deral e Municípios; 

b) autarquias e sociedades de economia mista ; 

c ) Estados estr angeiros, diretamente ou por seus re
presentantes diplomáticos e consulares; 

d) agências e r epresentações, no País, de organismos 
internacionais de que seja membro o Brasil; 
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11 - operações de crédito, financiamento e seguro de in
tel'ês e da agricultura: 

0..) financiamentos agrícolas de entre-safra de valor até 
'Cr$ 300 .000,00 (trezentos mil cruzeiros) ; 

b) cédulas de crédito rural, compreendidos os atos de 
inscrição, averbação, cessão, transferência, endôsso e caução; 

c ) operações de crédito sob -war'1'ants representativos de 
produtos agricolas, nos rermos do art, 3.° da Lei Delegada 
11.° 3, de 26 de setembro de 1962; 

d) opel'ações de financiamento e locução de serviço, re
lati'va à mecanização da lavoura; 

e) operações de seguro e atos correlativos, em que seja 
parte a Companhia Nacional de Seguro Agrícola ; 

1) as operações de seguro agrário; 

UI - operações referentes às cooperativas: 

(1) operações entre as cooperativas e seus associados; 

b ) operações de financiamento efetuadas pelo Banco N a
-donal de Crédito Cooperativo; 

IV - operações realizadas por firmas e sociedades civis 
<ou comerciais: 

a) aumentos de capital resultantes das correções mo
netárias de que tratam os §§ 4.° e 13 do art. 3.° da Lei n .o 
4 .357, de 16 de julho de 1964 ; 

b) negócios entre matrizes e filiais e destas entre si, 
quando estabelecidas no território nacional; 

c) atos de constituição e respectivas alterações das 80-

-ciedades que se destinem a explorar atividade que o Poder 
Executivo, por seus órgãos competentes, declarar de funda
mentaI interêsse para o desenvolvimento econômico do País; 
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v - operações de câmbio: 

CI ) operações de câmbio realizadas entre bancos, de acôr
do com o disposto no art. 9.° do Decreto-Lei n.O 9.025, de 27 
-de fevereiro de 1946; 

b) opel"ações de câmbio relativas à exportação de pro
,dutos industrializados ; 

c) operações de câmbio manual; 

"VI - financiamento de investimentos : 

a} f inanciamentos realizados pelo Banco Nacional de 
De envolvimento Econômico ; 

b) operações de financiamento previstas no Plano do 
Carvão Nacional, nos têrmos do art. 17 da Lei n.o 1. 886, de 
11 de junho de 1953; 

c) financiamento, por outras entidades oficiais, de in
vestimentos que o Poder Executivo, por seus órgãos compe
tentes, declal·ar de fundamental interêsse para o desenvolvi
mento econômico do P aís ; 

VII - operações do sistema financeiro da habitação, in8-
i itujdo pela Lei n.O 4.380, de 21 de agôsto de 1964: 

(t) letras imobiliárias, compreendidos os atos de emis
são, colocação, transferência, cessão, endôsso, inscrição ou 
averbação ; 

b) oper ações de qualquer natureza entre as entidades 
integrantes do sistema; 

c) operações contratuais de que participem entidades in
tegrantes do sistema e que t enham por objeto habitações de 
menos de 50 (cinqüenta) metros quadrados, não incluídas as 
partes comuns, se fôr o caso, e de valor inferior a 60 (ses
senta) vêzes o maior salário mínimo legal vigente no P aís; 

d) construção, promessa de venda a prazo, promessa de 
cessão e hipoteca, de habitações que satisfaçam os requisitos 
da letra anterior ; 
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VIII - operações diversas: 

a) atos relativos à aquisição de imóvel de valor não su
perior a Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), que 
se institua em bem de família, na forma do Decreto-Le: [ n.O 

3.200, de 19 de abril de 1941; 

b) titulos da dívida pública da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendidos os atos de 
emissão, substituição, subdivisão,1 conversão, transferêncla e 
resgate; 

c) obrigações de valor até Cr$ 20 . 000,00 (vinte mil 
cruzeiros), excluídas as notas promissórias e letras de câmbio. 

CAPÍTULO VI 

DAS INFRAÇõES E PENALIDADES 

Art. 29. Sem prej uízo da ação penal cabível, ficarão &u

jeitos: 

I - à multa d~ valor igual ao do impôsto devido, a qual 
não será inferior a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 0 3 Que, 

tendo pago o impôsto por estimativa, deixarem de cumprnr 
as m edidas de contrôle previstas no art. 24; 

II - à multa de 3 (três) vêzes ° valor do impôsto devido, 
a qual não será inferior a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) : 

a) os que, sujeitos ao Registro de Obrigações, deixarem 
de lançar o impôsto, no todo ou em parte, na forma do a rt. 7. rJ ; 

b) os que, tendo lançado o impôsto no Registro de Obri
gações, deixarem de efetuar o respectivo recolhimento, na Í or
ma do art. 10; 

c) os que, não sujeitos ao Registro de Obrigações, de;xa
rem de pagar o impôsto, no todo ou em parte, nos pr~l.Zo '" 

legais; 
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d) os que, t endo atendido às medidas de contrôle de que 
t rata o art. 24, deixarem de complementar o impôsto ou r ea
presentar à repartição fiscal, no prazo regulamentar, os in -
trumentos sujeitos ao regime de cálculo do impôslo por esti
mativa; 

III - à multa de 5 (cinco) vêzes o valor do impôsto, a 
qual não será inferior a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), 
os que, intimados, não apresentarem, com a demonstração do 
seu valor, os instrumentos cujo impôsto tenha sido pago por 
estimativa, salvo se a repartição tiver elementos para aplicar 
multa mais elevada; 

IV - à multa de 10 (dez) vêzes o valor do impósto 
devido, os que extraviarem, inutilizarem ou sonegarem o livro 
Registro de Obrigações; 

V - à multa de 20 (vinte) vêzes o valor do impôsto de
vido, a qual não será inferior a Cr$' 50.000,00 (cinqüenta 
mil cruzeiros) : 

a) os que fizer em declarações de pagamento do impõs
to em instrumento, sem o correspondente lançamento no livro 
Registro de Obrigações; 

b) os que usarem de falsidade na declaração de que trata 
. o art. 9.°, § 2.°, adulterarem ou falsificarem declaração em 
instrumento, em guia de recolhimento ou no livro Registro de 
Obrigações, ou contribuírem para a sua adulteração ou falsi
ficação; 

c) os que deixarem de pagar o Ímpôsto em operaçóe; 
ilegítimas de câmbio; 

VI - à multa de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzei
ros) a Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), os que, por 
qualquer forma, embaraçarem, impedirem ou iludirem a ação 
f igcal, ou, ainda, se recusarem a apresentar livros ou papéis 
exigidos pela fiscalização ; 

VII - à multa de valor ígual ao inscrito no cheque, a qua 
não será inferior a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros], 
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os que emitirem, aceitarem ou conservarem cheques sem data , 
com data falsa ou sem cobel'tura, bem como, nas mesmas con
dições, lhes derem curso; 

VIII - à multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeIros) : 

a) os que, tendo lançado e recolhido o impôsto, deixa-
rem de fazer a declaração exigida no art. 9,°, § 2.°; 

b) os que não prestarem informações solicitaáas para 
fins estatísticos; 

c) os servidores públicos em geral que atenderem, infor
marem ou encaminharem papéis com infração desta Lei ou de 
seu Regulamento, sem que representem nesse sentido; 

d) os que, nos registros de comércio, de imóveis, de tí
tulos e documentos, de hipotecas ou nos registros marítimos, 
arquivarem, registrarem ou mandarem arquivar ou registrar 
instrumentos com infração desta Lei ou de seu Regulamento; 

e) os que cometerem infração desta Lei ou de seu Re
gulamento, para a qual não haja penalidade especial. 

§ 1.0 Para efeito de aplicação da multa do inciso I, con
sidera-se impôsto devido o correspondente à estimativa feita 
pelo contribuinte, ou, no caso de operações já iniciadas, o que 
houver sido apurado pela fiscalização, se mais elevado. 

§ 2.° No caso do inciso lI, se a infração resultar de 
artifício doloso ou apresentar evidente intuito de fraude, a 
multa será agravada para 20 (vinte) vêzes o VaI01" do im
pôsto devido e nunca inferior a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
cruzeiros) , 

§ 3.° Ainda no caso do inciso II, se se tratar de nota 
promissória ou letra de câmbio, a multa será, .em qualquer 
hipótese, de 20 (vinte) vêzes o valor do impôsto devido, igual
mente aplicável aos que aceitarem, pagarem ou negociarem 
tais títulos, ou, ainda, lhes derem curso, sem o pagamento du 
impôsto, no todo ou em parte, atendido o disposto no pará
grafo seguinte, 
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§ 4.° Ressalvada a hipótese de dolo ou evidente intuito 
de fraude, a responsabilidade pelo pagamento das multas aplt
cávcis no caso dos incisos I, II, letras c e d, e IIl, terá caráter 
solidário. 

§ 5.° Não sendo possível apurar o impôsto referido no 
inciso IV, a multa será igual à soma -dos três últimos recolhi-
mentos, não podendo, em qualquer caso, ser inferIor a ..... . 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) . 

§ 6.° No caso de recusa de apresentação de livros ou 
papéis a que se refere o inciso VI, a multa será aplicada nI

dependentemente do pedido de exibição judicial e de qualquer 
outra penalidade que, no caso, venha a caber depois do exame. 

§ 7.° Responderão solidàriamente pelas multas previstas 
neste artigo, conforme o caso, os que derem curso a instru
mento com infração desta Lei, ou o conservarem por ma.i ~ 

de 8 (oito) dias. 

§ 8.° Incorrerão na multa do inciso V, letra b, os q1.te 
conservarem por mais de 8 (oito) dias instrumento com de
claração falsa ou adulterada, tendo, em qualquer caso, conhe
cimento dessa circunstância. 

Art. 30. Os que, antes de qualquer procedimento fisca l, 
espontâneamente pagarem ou recolherem o i mpôsto , fora dos 
prazos previstos nesta Lei, ficarão sujeitos às multas de 30 'ló 
(trinta por cento), 50 /,0 (cinqüenta por cento) e 100% (cem 
por cento) do valor do impôsto, conforme o pagamento ou re
colhimento se efetue, respectivamente, até 15 (quinze), 30 
(trinta) e após 30 (trinta) dias do término dos referid os 
prazos. 

§ 1.0 Tratando-se de nota promissória ou letra de câm
bio. 1:1' mu1ta será, em qualquer caso,' de 10 (dez) vêzes o 
\ 'a 101' do impôsto . 

§ 2.° Continuarão suj eitos à multa os que deixarem de 
(:omputá-la no pagamento ou recolhimento do impôsto. na 
forma prevista neste artigo. 
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§ 3.° A multa será cobrada, independentemente de des
pacho ou outra formalidade. na própria guia de pagamento 
ou recolhimento, ou, se se tratar de impôsto ainda não lançn
do, no Registro de Obrigações. 

Art. 31. O titular do cartório r esponderá pelas infra
ções desta Lei, praticadas em suas notas, ainda que pelo seu 
substituto ou outro serventuário ou preposto . 

Art. 32. A indenização do impôsto é sempre devida, in
dependentemente da multa que houver sido aplicada. 

Art. 33. A cada r esponsável, condenado em processo, 
aplicar-se-á a multa relativa à falta cometida. 

Parágrafo único. Ocorrendo r esponsabilidade solidária, 
o processo poderá instaurar-se contra qualquer dos co-respon
sáveis, assegurado, ao que pagar a multa, direito regressivo 
contra os demais . 

.-\rt . 34. A reincidência punir-se-á com multa em dôbro ; 
a cada reincidência subseqüente aplicar-se-á essa pena acres 
cida de 20 ;10 (vinte por cento) do seu valor. 

Parágrafo único . Considera-se reincidência a nova 111-

f ração, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica, sob a 
mesma capitulação legal, dentro de 5 (cinco) anos da data 
em que passar em julgado, administrativamente, a decisão con
denatória referente à infração anterior . 

.-\rt. 35. Não se procederá contra quem, apoiado em de
cisão irrecorrível de última instância, e no período em que pre
valecer a interpretação sancionada pelo julgado, tiver agido, 
pago ou deixado de pagar o impôsto . 

..\rt. 36. Não será passível de multa quem, baseado em 
decisão de primeira instância administrativa de seu domicí
lio, e no período em que prevalecer essa decisão, tiver agido, 
pago ou deixado de pagar o impôsto. 
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Al't. 37. O procedimento fiscal para imposição de pena
lidades prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da in
fração . 

Parágrafo único. Quando o prazo de vigência da obn
gaçã-o fôr superior a 5 (cinco) anos, a prescrição coincidirá 
com o término dêsse prazo. 

Art. 38. O disposto no art. 11 da Lei n.o 4 .357, de 16 
de julho de 1964, aplica-se a qualquer caso de falta de reco
lhimento do impôsto pago c retido pelo contribuinte, na forma 
do art. 9.°. 

CAPÍTULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 39 . A fiscalização do impôsto compete especiaL 
mente ao Ministério da Fazcnda e, em geral, a todos os que 
exer~m funções públicas. 

Al't. 40. As firmas e sociedades comerciais e industriais, 
os estabelecimenws bancários, as sociedades de crédito, finan
ciamenw e investimento, as companhias de seguro e de capI
talização, as sociedades civi ' que revestirem a forma oomer
eial, as cooperativas, os leiloeiros e todos os Qu e são obrigados 
a manter escl"itn comercial ou fi scal, não poderão escusar-se 
de exibir à fiscalizaçã.o os papéis e livros de sua eStrituração 
e arquivo, ainda que guardados em armários. estantes, gave
tas, cofres, casas-fortes c locais semelhantes . 

§ 1.0 No caso de recusa, a autoridade administratIva pro
videnciará junto ao representante do Ministério Público para 
que se faça a exibição judicial . 

§ 2.° Qu nndo se tratar de serventuários de ofício, a pro
vidência será tomada j unto à a utoridade a que estiverem l'U

bordinados. 
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§ 3.° Ainda no caso de recusa, a fiscalização poderá la
crar os móveis ou depósitos onde possIvelmente estejam os pa
péis e livros exigidos, lavrando têrmo dêsse procedimento, dO' 
qual deixará cópia com o contribuinte. 

Art. 41. As infrações serão apuradas mediante processo 
administrativo que terá por base o auto ou a representação. 
conforme a verificação da falta se dê no serviço exte rno da 
fiscalização ou no serviço interno das repartições. 

Art. 42. No caso de ação fiscal que envolva documento 
em idioma estrangeiro, será feita a sua tradução para o ver-o 
náculo, pelo autor do procedimento, por funcionário da r epar
tição preparadora do processo ou pessoa que esta designar. 

Parágrafo único. Se o acusado impugnar a tradução, 
providenciará outra, às suas expensas, por tradutor pú blico. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 43 o As notas constantes da Tabela, em r c-[ação a 
cada alínea, prevalecerão como exceções às normas de cará
ter geral o 

Art o 44 o Salvo expressa determinação legal em contrá
rio, a autoridade que verificar falta ou insuficiência de im
pôsto em qualquer instrumento poderá, a seu critério, sustar
lhe o curso, devendo, em qualquer caso, comunicar o fato à 
autoridade fiscal. 

Parágrafo único o É facultado a qualquer pessoa recolher 
o tributo, e provar o recolhimento perante a autor idade que 
detiver o instrumento. 

Art o 45 o Os prazos estabelecidos nesta Lei entendem
se em dias corridos, e se computam excluindo o dia do c·.tmêço 
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e incluindo o do vencimento; se neste dia não funcionar, pOI· 

qualquer motivo, o órgão' onde deva ser cumprida a obrigação 
fiscal, o prazo se prorrogará até o seguinte dia útil. 

Art. 46. O Poder Executivo promoverá, anualmente, a 
correção monetária das multas, limites e outros valôres expres
sos em cruzeiros nesta Lei, adotando, para tal fim, os coefi
cientes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia . 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 47 . Continuam em vigor os arts. 82, 85, 86, , 92, 
94, 95, 96 e 105 e seus parágrafos, da ConsolidaçM da.$. Lei& 
do Impôsto do Sêlo, baixada com o Decreto n.O 45.421, de 12 
de fevereiro de 1959. 

Art. 48. Tambérr.. continuam em vigor as taxas a que 'c 
referem os arts. 6.°, 9.0, 13, 21, 22, 23 e 31, da Tabela da 
Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com {) De
creto 11.° 45.421, de ]2 de fevereiro de 1959, cuja matéria. 
será objeto de lei especial. 

Parágrafo único. Enqua nto não fôr aprovada lei espe
cial, a arrecadação dêsses tributos será feita por guia. ob a.. 
rubrica orçamentária do Impôsto do Sêlo, aplicáveis, no que 
fôr cabível, as normas c penalidades estabelecidas ne ta Lei. 

Art. 49 . Ficam l'evogadas as isenções gerais ou espedais. 
não constantes desta Lei. 

Art. 50. Aplica-se ao Impôsto do Sêlo, em matéria de fjg

calização e no que mais couber , o disposto na legislação do 
Impôsto de Consumo. 

Art. 51. Para fins estatísticos e de contrôle, o Mini "tério 
da Fazenda, pelo órgão competente, poderá desdobrai' ou rea
grupar as incidências previstas na Tabela, c dar-lhe' nova 
distribuição ou numeração, 
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Art . 52. Os casos omissos nesta Lei serão resolvido pelo 
-órgão competente do Ministério da Fazenda. 

Art. 53. Na arrecadação do impôsto, é dispensada a ex
pedição de conhecimento de receita. 

Art. 54. Fica extinta a cobrança do impôsto sôbre prê
mios de seguros, de que trata o Decreto n.O 19 .957, de 6 de 
maio de 1931. 

Art. 55. Os que possuírem estampilhas do Impôsto do 
S ê_o poderão utilizá-Ias, até 30 de junho de 1965, em obriga
ções cujo impôsto, em cada uma, não exceda de Cr$ 20. OOO,OQ 
(vinte mil cruzeiros) . 

Art. 56. Os que em 1.0 de julho de 1965 ainda possuírem 
as estampilhas referidas no artigo anterior poderão recolhê
las dentro de 15 (quinze) dias à repartição arrecadadora 
local, por meio de guia, em três vias, para exame de sua legi
timidade pela Casa da Moeda e posterior restituição do seu 
valor , mediante anulação de receita. 

Art. 57. Dentro de 90 (noventa) dias, o Poder Executi
vo regulamentará esta Lei e expedirá os modelos de livros e 
·guias que os contribuintes ficarão obrigados a adotar, podendo 
ainda estabelecer, no Regulamento que expedir, normas e cau
telas de ordem fiscal, tendentes a evitar a evasão do tributo 
e garantir a sua eficiente arrecadação. 

Art. 58. Revogadas as disposições em contrário, estn Lei 
·entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 1965. 

TABELA 

ALÍNEA I 

Operações e Títulos de C1·édito 

1.1 - Abertura de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9~ 

1.2 - Desconto de títulos cambiais, inclusive faturas 
ou suas duplicatas, excluído o redes conto .... 0,5 '70 
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1. 3 - Empréstimo por meio de obrigações ou debên-
tures . " . '.. .. ... . . . ... . . . ....... .. .... 1 %> 

1 . .J Financiamento de compra, mediante parcela-
mento do preço ou abertura de crédito ...... 1 ~ó 

1. 5 - Financiamento, inclusive por meio de abertura 
de crédito ou adiantamento, destinado a ativi-
dades rurais, quando a operação fôr feita di
retamente com o produtor ou sua' cooperativas 0,510 

1, 6 Empréstimo não especificado, sob qualquer mo
dalidade, incluídos o mútuo, o financiamento, o 
adiantamento, o suprimento de caixa e o depó-
'ito não bancário .. . . . .. . . , .. , . . .. . . ... . . . 1 ro 

1.7 Confissão e sub-rogação de dívida .. .. . . . . .. 1 % 
1 . Letra de câmbio e nota promissória . .... .. . 1 0/0 
1.9 Promissória rural (Lei n.O 3.253, de 7 de agôs-

to de 1957) . .. . .... , .... .. . , . . . . . . . . . . .. 0,5 % 

N O'l'AS 

1.~ } Equiparam-se a abel'tura de crédito, para efeito de 
tri Jutação, as retiradas feitas em estabelecimento bancário 
(\lI socíedade de crédito, financiamento e investimento : 

a ) independentemente de contrato; 

b ) além dos limites contratuais; 

(: ) além dos saldos em conta corrente. 

2. 3
) No caso da nota anterior, o impôsto será devido 

sôbre o maior saldo devedor em cada semestre do ano, acres
cido dos respectivos juro, comissões e outras vantagens, e 
erá rançado no Registro de Obrigações dentro dos 8 (oito) 

primeiros dias da quinzena subseqüente, deduzido, quanto à 
letra b, o valor do limite contratual, a fim de que o impôsto 
incida apenas sôbre o maior excesso verificado no semestre, 
mais a difer ença de juros, comissões e outras vantagens, se 
hO llver. 
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3.a ) Se se verificar abertura de crédito sem limite, o 
impôsto será pago semestralmente, pelo montante do crédito 
utilizado, acrescido dos juros, comissões e outras vantagens . 

4.a ) No caso de desconto de títulos cambiais (inciso 
1.2), o impôsto será pago independentemente do que fôr de
vido pelo título. 

5.a) Quando se tratar de empréstimo referido no inciso 
1 .3, o impôsto incidirá, também, sôbre a garantia oferecida . 

6.a) A abertura de crédito a pessoa residente n o P aís, 
para importação de mercadoria, fica sujeita apenas ao im
pôsto desta Alínea, aind& que haja garantia, desde que tenha 
sido pago o impôsto sôbre a transferência prevista no i !lciso 
2. 6 da Alínea lI. 

7.a ) Os títulos constantes do inciso 1 .8 estarão livres do 
impôsto quando êste fôr devido de acôrdo com os incLo3 2.4, 
e 2.5, da Alínea lI. 
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8.a ) Não estão sujeitos ao impôsto: 

cL) os pagamentos ou antecipações de pagamento de sa
lários, comissões, gratificações, honorários e "pr o
labore", de empregados, viajantes, :vendedores, repre
sentantes, sócios ou diretores de entidades comeniais 
ou industriais, assim como a distrihuição de lucros ou 
dividendos apurados em balanço ou por reversão de 
fundos de reserva, desde que, em qualquer caso não 
haja fluência de juros ou estipulação de prazo para 
pagamento ou entrega; 

b) as entrada s de dinheiro feitas por sócios ou acionis
tas, para aumento de capital das respectivas socieda
des, desde que sejam posteriores ao ato regular que 
autorizou o aumento c não vençam juros ; 

c) os recebimentos ou pagamentos de aluguéis, seguros, 
impostos ou taxas, de responsabilidade das pes -oas 
mencionadas na letra a desta nota; 



(~ ) o:; fornecimentos de dinheiro feitos por estabeleci
mentos comerciais ou industriais a seus viajantes, 
vendedores ou representantes, para cobertura de des
}Jcsas d e conta das referidas entidades; 

,) as entregas de dinheiro às sociedades de crédito, fi
nanciamento e l1westimento, para utilização na for
ma e nos prazos estabelecidos pela Superintendência 
da Moeda e do Crédito; 

f) o refôrço ou substituição de garantia em abertura 
de crédito, quando da mesma espécie ou natureza da 
garantia substituída ou reforçada e desde que, sôbre 
o ato primitivo, tenha sido pago impôsto não inferior 
ao da obrigação principal. Caso contrário, será exi 
gido o impôsto sôbre a diferença. 

ALÍNEA II 

Operações de Câmbio e Afins 

:2 . 1 Cheque em moeda estrangeira ...... . ....... . 1 % 
2.2 Cheque em moeda nacional: a) emitido no exte-

rior ou sôbre o exterior; b) emitido no País, a 
f[lvor de pessoa natural ou jurídica e por esta 
éndossado a entidade do exterior ..... . . . . . . .. 170 

2. 3 Endôsso de cheque, letra de câmbio, nota promis
sória e outros títulos em moeda estrangeira ... 170 

:2 . .;! Carta d e crédito, letra de câmbio e ordem de pa
gamento, emitidas no País sôbre o exterior ou 
vice-versa . . . .... . .................... . .. 1 '70 

2. 5 ~ ata promissória emitida no exterior, quando ne-
gociada ou cobrada no Brasil .. . ..... . . . . . . .. 1 ';0 

:2 . 6 Transferência ou r emessa de quantia do ou para 
o exterior, em moeda nacional ou estrangeira .. 1 íó 

2.7 - Pagamento, r ecebimento ou transferência, de 
qualquer natureza, efetuados no País, em moe
da nacional, a débito ou a crédito de entidade 
do exterior . . . ....... . . . ..... . . ..... .. ... 1 % 
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NOTAS 

1. a) Responderão pelo impôsto: 

I - nos casos dos incisos 2.1, 2.2. e 2.5: 

a) o emitente, quando se tratar de papel emitido 
no Brasil; 

b) o primeiro portador no País, quando o p apel 
fôr emitido no exterior; 

c) o endossante, na hipótese da letra b do Íaci-
50 2.2; 

II nos casos do inciso 2.4, quando ~e tratar de papéis 
emitidos no exterior, o intermediário da operação 
no País, quanto às importâncias pagas ou credita
das ao beneficiário de carta de crédito ou m'dem 
de pagamento, e o primeiro portador no Brasi :, no 
caso de letra de câmbio; 

IH no caso do inciso 2.6, o intermediário da transfe
rência; 

IV - no caso do inciso 2.7, o creditador ou debitado!" . 

2.9 ) O impôsto de que trata o inciso 2.4 (letra de câm
bio) será também devido: 

30. 

a.) quando não houver saque relativo à merca
doria importada do exterior ou quando hou
ver crédito aberto no €flt rangr Íro para fim 
de importação; 

b) quando a liquidação de contrato de câmbio e 
processar por m eio de recibo, ordem telegrá
fica ou outro doc umento não previsto nesta 
Alínea. , 

3.a ) Não estão sujeitos ao impôsto : 

I - quanto ao inciso 2.3: 

a) o primeiro endôsso· de título em que t~;nh" 

sido pago o impôsto, desde que não seja feIto 
em branco; 



b) o endôsso feito pelo estabelecimento bancário 
comprador das cambiais emitidas pelos ex:por
tadores; 

II quanto ao inciso 2.6, a transferência ou remessa,. 
quando o impôsto tiver sido pago em papel emitido 
para o mesmo fim; 

In - quanto ao inciso 2.7: 

a) os atos r eferentes a despesas ou rendas de 
bens existentes no País e pertencentes ao ti
tular da conta; 

b) os atos referentes a câmbio comprado ou ven
dido, desde que já tenha sido pago o impôsto 
devido; 

c) os lançamentos referentes a importação de 
mercadoria, cujo ato e valor já estejam COffi

~reendidos no inciso 2.4; 

d) os débitos correspondentes à utilização de cré
ditos de entidades do exterior, existentes em 
sociedades do País, em aumento de capital das. 
mesmas sociedades . 

ALíNEA III 

Segtl1·o e Capitalização 

3.1 Seguros de vida, pecúlio, rendas, anuidades 
e congêlleres . . . .... . .. . .............. . 2 'lo 

3.2 Capitalilação e congêneres ..... . ... . ... . 1 0/0 
3.3 Seguros de acidentes pessoais .... _ ...... . 8 rI} 
3.4 Seguros de acidentes do trabalho . _ ...... . 4,5 % 
3.5 - Seguros de bens, valôres, coisas c outros não 

especificados . . . . ... . .. . ............. . 20 0/0 
3.6 - Garantias provisórias de seguros, em geral. 0,01 9'0 
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NOTAS 

l.a ) O impôsto será devido no ato da aceitação da apó
lice de seguro ou da emissão da garantia provisória, ou, ainda, 
-quando se tratar de capitalização, no ato da inscrição do con
trato ou título no registro da sociedade. 

2. a) O impôsto será lançado e recolhido, até o último 
dia do segundo mês subseqüente ao em qu~ se tornou devido, 
pela sociedade seguradora ou de capitalização, onde esta tiver 
sede; no caso de co-seguro, com emissão de apólice única, o 
lançamento e recolhimento caberão à sociedade líder . 
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3 .a ) Calcular-se-á o impôsto: 

I - quanto aos incisos 3.1 e 3.2: 

a) sôbre o valor total do contrato, ainda que o 
pagamento seja feito parceladamente; 

. b) sôbre o valor da prestação de um ano, se o 
contrato obrigar ao pagamento de certas 
quantias, por tempo indeterminado, durant€ 
a vida do segurado ou de seus beneficiários; 

c) sôbre a importância mínima prometida, se o 
contrato estabelecer diferent€s capitais a se
rem pagos, e, ainda, sôbre a diferença, se afi
nal houver pagamento de capital maior; 

d) sôbre o menor valor convencionado pela vida 
de um dos segurados, nos seguros em grupo, e, 
ainda, sôbr~ o total que fôr pago, quando ocor
rer qualquer sinistro, e sôbre os capitais que 
forem excluídos ou cancelados. 

Nesta última hipótese, o impôsto será calcula
do sôbre o total contratado, na data do can
celamento, deduzido o que tiver sido anterior
mente pago; 



e) sôbre o valor previsto nas cláusulas acessórias 
ou suplementares relativas a() eventual paga
mento de capitais; 

.f) sôbre os lucros ocasionalmente pagos no curso 
ou na liquidação do contrato; 

II quanto aos incisos 3.3 a 3.5: 

a) sôbre o valor do prêmio, incluídas quaisquer 
outras importâncias cobradas do segurado em 
razão do contrato; 

b) sôbre o total contratado e, posteriormente, sô
bre qualquer excesso de prêmio, por ocasião 
de cada averbação, nas apólices de averbação 
com valor declarado, ou, se se tratar de apó
lices sem valor declarado, sôbre a importância 
relativa a cada averbação, separadamente; 

UI - quanto ao inciso 3.6: sôbre o valor da responsa
bilidade assumida, por período de trinta dias ou 
fração, levado em conta o impôsto no que fôr devi
do na aceitação do título definitivo (apólice) . 

4.a) A reforma, renovação, reabilitação, prorrogação ou 
alteração de qualquer dos atos previstos nesta Alínea, dentro 
do prazo contratua1, fica sujeita ao impôsto sôbre a diferença 
de valor ou de prêmio, salvo se houver emissão de nôvo con
trato, caso em que o impôsto será devido integralmente. 

5.a ) Não incidirão no impôsto as operações: a) de res
seguro; b) de seguro de crédito à exportação; c) de seguro de 
t ransporte de mercadorias em viagens internacionais. , 

ALíNEA IV 

Transferência de Bens, Créditos e Direitos 

4 .1 - Promessa de compra e venda, de permuta e de 
doação de bens móveis ou imóveis .......... 110 

4. 2 - Promessa de compra e venda de propriedades 
rurais . . . .... . . . . ... .. .... .. . . .. . .... . . O,5lJ'ó 
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4 . 3 - Cessão e promessa de cessão de crédito ou de 
direitos, inclusive a dação em pagamento de 
título de crédito . . ...................... 1 ~ 

4 .4 - Procurações, e seu.s substabelecimentos: a) com 
a cláusula in rem propriam ou cláusula equi
valente; b) com podêres irrevogáveis, fora dos 
casos previstos nos itens II e IH do art. 1.317 
do Código Civil ........... . .. . .......... '. l ~~ 

4 , 6 - Endossos: a) de qualquer título, depois do ven· 
cimento; b) de conhecimentos de carga e de 
depósito de mercadoria em armazéns, gerais; 
e) de warrant ...... , .... ...... . , . . . . . . . . . 1 5;, 

NOTAS 

l,a) O impôsto será calculado: 

a) na promessa de permuta, sôbre o bem de maior 
valor; se não fôr indicado o valor, por estima 
tiva; 

b) na promessa de doação, por estimativa; 

c) no caso do inciso 4.3, sôbre o valor do crédito. 
cedido ou prometido ceder, e não sôbre a im 
portância por que foi feita a cessão ou a pro
messa; 

d) nos demais casos, sôbre o valor da obrigação, 

2,a) Na hipótese de dação em pagamento de título de 
crédito, será levado em conta o impôsto que houver sido pago 
no endôsso, desde que êste seja feito expressamente para o 

mesmo fim. 

s.a) Equiparam-se a promessas ' de compra e venda as 
operações mediante emissão de títulos para sorteio, na forma 
do Decreto-Lei n.O 7.930, de 3 de setembro de 1945. Neste 
caso o impôsto será calculado sôbre o valor, do objeto da 
compra e pago pelas organizações autorizadas, e incidirã . 
ainda: 
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a) sôbre o valor excedente, quando os títulos emi
tidos forem sorteados com valor superior ao do 
objeto da compra; 

b) sôbre a transferência de títulos de pres~mistas 
ou de plano, dentro da mesma organização ou 
entre organizações diversas . 

4.a ) Não estará sujeita ao impôsto a promessa de com
pra e venda de bem imóvel, quitada e irrevogável, desde que, 
sôbre o mesmo ato, tenha sido pago o impôsto de transmissão 
inter m'V08 . 

5.a ) Também não haverá incidência do impôsto, no caso 
do inciso 4. 5, letras b e c: 

a) quando o endôsso constituir ato de execução de 
garantia prevista em contrato de abertura de 
crédito ; 

b) quando existir contrato de abertura de crédito, 
de empréstimo ou financiamento, com penhOl' 
da mercadoria que o conhecimento, objeto do 
endôsso, representa; 

c) quando o endôsso fôr feito por estabelecimento 
bancário, para o f im de constituição de garantia 
de título cambial em operação de redesconto, t! 

a operação fôr realizada antes do vencimento 
do título. 

ALÍNEA v 

Arrenda/menta; Locação, Enfiteu.se e Usuf1'Uto 
I , 

5.1 - Arrendamento, locação e outros atos que trans
mitam uso e gôzo de bens móveis ou imóveis .. 1 ~; 

5.2 - Enfiteuse ou aforamento .. . . . . . .. . .......... 1 ~h 
5 .3 - Usufruto. . . . .................... . . . ... .. l ~f 
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NOTA 

o impôsto será calculado e pago: 

a) no caso do inciso 5.1, se não fôr firmado contrato 
ou ocorrer a hipótese do art. 1.195 do Código Civil, 
ou ainda, a de locação a prazo indeterminado, as
segurada pela legislação especial sôbre o valor cor
respondente a 6 (seis) meses e complementado, pos-
teriormente, na forma do art. 24; . 

b) no caso do inciso 5.2 - sôbre a importância de 5 
(cinco) anos de fôro, e a jóia, se houver; 

c) no caso do inciso 5.3 - sôbre a renda de 5 (cinco) 
anos, se não fôr indicado ou e:3tipulado prazo menor . 

ALÍNEA VI 

Empreitada 

() .1 - Empreitada, sob qualquer modalidade 

NOTAS 

La) No caso de acréscimo ao valor ajustado, o impôs
w será devido sôbre as importâncias recebidas ou creditadas . 

2.!l.) Nas obras por, administração, o impôsto incidirá 
I . 

sôbre as importãncias entregues, pagas ou creditadas ao em· 
preiteiro ou construtor. 

3.8 ) Não está sujeita ao impôsto a empreitada de lavor 
em que o empreiteiro (pessoa física) apenas forneça o pró
prio trabalho . 
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ALÍNEA VII 

Constituição de Sociedades e Atos Afins 

7.1 Constituição, prorrogação e alteração ... . ... . 

7.2 Distrato, liquidação ou dissolução ......... .. . 

7.3 Fusão e incorporação ..... . ..... .. .. . ..... . . 

7.4 · ~ Amortização de ações . . ..... ........ ..... . . 

7 .5 ~ Transferência de ações nominativas, exceto a 
realizada por transmissão causa m01·tis .. .... . 

7.6 .:..- 'ópartes Beneficiárias" (art. 31 do Decreto-Lei 
n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940) .. .. .. . . 

NOTAS 

1 ?to 
l ~> 

1 7(' 

1 ~~ .. 

l.~) O impôsto incidirá, nas sociedades comerciais e na!' 
civis que revestirem forma estabelecida nas leis comerciais: 

a.) na constituição - sôbre o capital declarado, e na 
prorrogação ou alteração - sôbre qualquer entrada 
ou aumento e qualquer retirada de capital; 

b ) no distrato, liquidação ou dissolução - sôbre a quaTl~ 
tia que se repartir pelos sócios ou acionistas; 

. c) na fusão e incorporação - sôbre o capital da nova 
sociedade ou o que fôr incorporado, devido ainda () 
impôsto sôbre qualquer retirada de' capital . e qual 
quer transferência ou cessão de crédito ou de direitos; 

. d) na amortização de ações - sôbre ° valor das. ações 
amortizadas; . 

e) na transferência de ações - sôbre a última cotação 
em bôlsa, dentro dos cento e oitenta dias anteriores. 
e, na falta, pelo valor nominal dos títulos, ou aquê 
le que fôr indicado como da transmissão, se maiOT; 

f nas "Partes Beneficiárias" - sôbre o valor do res
gate ou da percentagem de lucro, no ato do paga
mento ou do crédito correspondente, ou. ainda,' da 
conversão em nçõcs. 



2.a ) Havendo alteração social de que resulte a saída. de 
todos os sócios, menos um, e entrada de outros sócios, consi
dera-se, para pagamento do impôsto, que na hipótese há um 
distrato da antiga e a constituição de nova sociedade. 

3.a ) Também, para efeitos fiscais, considera-se altera.
çâo social, importando em entrada e saída de capital, a cessão 
ou transferência de cotas das sociedades limitadas, ainda que 
de um a outro sócio, levado em conta o impôsto porventur:l 
pago em separado, no instrumento de cessão. 

4.a) Quando se tratar de sociedade anônima ou em co
mandita por ações, o impôsto será pago : 

a) nos casos de aumento de capital e de amortização de 
ações até 30 (trinta) dias após a data da assembléia 
que aprovou o aumenu> ou a amortização; 

li) no caso de dissolução ou liquidação - até 30 (trint.a) 
dias após a organização do inventário e balanço (art. 
140 do Decreto-Lei n .O 2.627, de 1940) ; 

c) no caso de transferência de ações - no ato da. trans 
ferência; 

d) nos demais casos - até 30 (trinta) dias após O~ 
respectivos atos. 

5.11 ) Se se tratar de sociedade que dependa de autorizn
ção do govêrno, o prazo para pagamenu> do impôsto será con 
tado a partir ela data do órgão oficial que publicar a autori 
zação . 

. 6.a ) Quanto a sociedade com sede no estrangeiro, cul
cular-se-2Í o impôsto sôbre o capital destinado às operações 
no Brasil. Também se considera capital, para. êsse efeito, tôda 
l' qualquer quantia do passivo não exigível, excluídos os fundo~ 
de reserva previstos em lei. O impôsto, neste caso, deverá. ser 
pago até 30 (trinta) dias depois de efetivado o lança.mcntfl 

respectivo na escrita dn sociedade. 



ALÍNEA VIU 

Garantia,~ 

~ .1 Caução ou fiança, incluídos a hipoteca, o penhor 
e a anticrese , .. , . ....... . ........ . ........ . 

8 .2 Sinal ou arras . . 
;'1. . 3 - Outras garantia:; . 

1 y; ' 
1% 
1 'J" 

NOTAS 

1. a) No caso do inciso 8.2, o impôsto incidirá sôbre o 
valor do sinal, desde que êste nã<> importe em principio de 
pagamento, com caractel'ísticas de obrigação prevista em ou
tra parte desta Tabela, 

2.8 ) Não estão sujeitos ao impôsto: 

11) o aval ; 

b) as garantias fidejussórias, prestadas conjuntamente 
com a obrigação principal, ou em separado, quando 
previstas na obrigação; 

e) as garantias em obrigações isentas ou não tributadas; 

d ) as garantias em favor de sel'vidores públicos, pres
tadas para efeito de exercício dos respectivos cargos : 

e ) as garantias prestadas para efeito de pagamento 
parcelado de débitos ou de interposição de recursos, 
em processos fiscais; 

f) as cauções de ações de sociedades anonlInas ou em 
comandita por ações, feitas para (j fim de garantir a 
gestão de seus diretores; 

fi) as cauções de títulos de capitalização ou apólices de 
seguro de vida, para garantia de empréstimos ou 
adiantamentos feitos pelas companhias emitentes sô 
bre os respectivos valôres de resgate. 



ALiNEA IX 

Obrigações Divet'SC1S 

9. 1 - Promessa ou obrigação de pagamento, de entre-
ga ou transmissão de bens móveis ou valôres. . 1 0/., 

9.2 - Distrato, exoneração ou sub-rogação, excluída a 
sub-rogação de dívida, já prevista na Alínea 1. . 1 €fo 

9 .3 - Comissão e representação mercantis ... .. . . .. . , 1 %' 
~} . 4 - Extrato de conta, quando ajuizado . . ... . .. . . 1 ~!,! 

9.5 - .r uros de mora e cláusula penal . . . . . . . . . . . . . .. 10/., 

NOTAS 

l .a) O impôsto seri devido: 

a) no caso do inciso 9 .3, sôbre o valor das comissõc,-. 
pagas ou creditadas em cada mês, 6 será pago pelo 
comissário, dentro da primeira quinzena do mês se
guinte, deduzido o impôsto pago no contrato escrito. 
se houver; 

b) no caso do inciso 9.4, sôbre a importância do saldo. 
antes da apresentação da conta em juízo; 

c ) no caso do inciso 9.5, sôbre o valor dos juros ou da 
cláusula, no ato do respectivo recebimento. 

2.a) A garantia deL-crede're sujeita ao impôsto o valor 
das vendas a que se aplicar, além do que fôr devido pela Ci) 

mi ssão, de acôrdo com o inciso 9. 3. 
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3.a ) Não estão sujeitos ao impôsto: 

a) a comissão e representação mercantis, quando desem· 
penhadas diretamente pelo comissário ou repreS€ll 
tante (pessoa física) ; 



b ) os extratos de contas (inciso 9.4) rela ti vos ao de
sempenho de funções cuja demonstração sej a obrig::\
tória em juízo; 

C) a operação que consista em transferência de créàito, 
em moeda nacional, de uma conta para outra, da me:.
ma pessoa física ou jurídica, domiciliada no País ou 
no exterior, com o mesmo creditadoT, mediante sim
ples lançamento; 

ri) a proposta tlc desconto de letras de câmbio; notas 
promissórias, faturas e suas duplicatas, feita a esta
belecimento bnncário, desde que a obrigação nela as
sumida se restrinj n à promessa de reembôlso, inde
pendentemente de protesto, quer por falta de aceite. 
quer por falta de pagamento; 

f' ) a locaçã-o de serviço em que o locador (pessoa fisic:l ) 
apenas forneça o próprio trabalho ; 

t) () mandato c a locação de serviço entre estabeleci
mentos bancários c seus correspondentes, quando ver
sarem exclusivamente sôbrc assunto de natureza 
bancária: 

61 a parceria com colonos, ainda que haja emprêgo de 
capital, máquinas, trabalho de pessoas da família dn 

colono e braço assalariado. 
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LEI N.o 4.505 

de 30 de novembro de 1964 



LEI N . () 4 .505 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964 

Dispõe sôbre o Impôsto do Sélo 
e dá outras providências. 

o Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

CAP1TULO I 

DO IMPOSTO 

Art. 1.0 O Impôsto do Sêlo incide sôbre os atos regula
dos por lei federal , especüicados na Tabela constante do Ane
xo I desta Lei. 

Parágrafo únic() . Compreendem-se no disposto neste ar
tig() os atos praticados no estrangeiro, que tiverem de produ
zir efeito no País. 

Art. 2.° O impôsto tem como fato gerador a prática do 
ato, por qualquer forma de exteriorização prevista nesta Lei. 
com abstenção de sua validade ou eficâcia jurídica. 

Parágrafo único. N o caso do parágrafo único do artigo 
anterior, constitui fato gerador do impôsto o recebimento, no 
Pa[s, do instrumento r eferente ao ato ou o seu lançamento, 
se houver contabilização antes do recebimento. 
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Art. 3.11 A palavra "obrigação", quando u ada nesta 
Lei de modo geral, designa qualquer ato sujeito ao impôsto 
na forma do art. 1.0, e "instrumento"', qualquer papel, do
cumento ou registro que o exteriorize. 

CAPÍTULO TI 

DOS CONTRIBUINTES E RESPONSAVElS 

Ar't. 4," Serão contribuintes do impôsto: 

r - ot'iginàriamente. os que praticarem ato tributável ; 

II - como substitutivo, os cartórios. em r elação aos ato:; 
lavrados em suas notas. 

Al't. 5.° Responderão solidàriamente pelo pagamento do 
impôsto os que forem parte na obrigação e os que estiverem 
na posse do respectivo instrumento por título que legitime 
qualquer interêsse nêle. 

§ 15' Se algum dos responsáveis gozar ele j"enção,o ônu" 
do impôs to recairá sôbre os demais. 

§ 2.<' Quando um dos responsáveis e05tivcr sujeito ao. li 
vro de Registro do Impôsto do Sêlo, r eferido ' no art. 7.°, a 
êle incumbirá o pagamento do impôsto . 

§ 3.0 Se houver mais de um responsável sujeito ao livro, 
o pagamento incumbirá, sucessiva e excludentemente: 

a) àquele que possuir organização especializada para a 
prática do ato sujeito ao impôsto ; 

b) a qualquer dêles, cabendo aos demais registrar a obri
gação em seu livro com a menção de quem efetuou () paga

mento. 
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§ 4.° Pelo mandante domiciliado ou residente no estran
geiro responderá o mandatário que o houver representado na 
obrigação. 

§ 5.° Nos atos lavrados em notas pú~licas, a respOIlSa
bilidade pelo pagamento e recolhimento do impôsto caberá M 

titular do cartório. 

Art. 6.° Nos contratos realizados por meio de corre:5-
pondência, epistolar ou telegráfica, o impôsto será devido peln 
aceitante, provada a aceitação por qualquer forma aue a ca
racterize . 

Parágrafo único. Quando a aceitação fôr expedida dv· 

estrangeiro, o impôsto será devido pelo proponente , 

CAPíTULO III 

DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DO IMPOSTO 

Art . 7.° É instituído o livro de Registro do Impôsto do 
Sê]o, no qual serão lançados, em ~elação a cada ato triblltado, 
a natureza e o valor da obrigação, os nomes das partes, 
valor do impôsto e outras informações determinada!!- em Re
gulamento. 

Parágrafo único. O livro será autenticado pela reparti 
ção fiscal do domicílio do contribuinte c não poderá conter
emendas nem rasuras. 

Art. 8.° São obrigados a manter o Registro do Impõsto 
do Sêlo : 

I - os estabelecimentos bancários; 

II - as sociedades de crédito, financiamento e investi 
mento; 
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III - as companhias de seguro e de capitalização ; 

IV os cartôrios, para o ato lavrados em suas 
notas; 

V - as firmas e sociedades di tribuidora de filmC3 
ciJ1ematográficos; 

VI - as firmas c sociedades que operem na venda de 
mercadorias pelo sistema de crediário; 

VII - as firmas e sociedades administradoras de beD.'l 
imóveis; 

VIII - VETADO 

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda, por seu ór
gão competente, poderá estender o regime de registro do im
pôs to do sêlo a outras classes de contribuintes, e dêle excluir 
qualquer contribuinte ou classe de contribuintes. 

Art. 9.° Ter-se-á como pago e retido pelo contribuinte I) 

impôsto lançado no Registro do Impôsto do Sêlo. 

§ 1.0 O lançamento será feito dentro de 3 (três) djaR 
da ocorrência do fato gerador do impôsto. 

§ 2.° Os contribuintes declararão o valor do impô.sto 
pago, bem como a data e número do lançamento, em cada uma 
das vias da instrumento, as quais somente poderão ter CIl1'SO 

urna vez satisfeita essa exigência. 

AI t. 10. Os contribuintes que mantiverem o Registro do 
Irnpôsto do Sêlo recolherão, por guia, o impôsto correspon
dente a cada quinzena, dentro dos primeiros 8 (oito) dias da 
quinzena seguinte. 

Art. 11. O pagamento do impôsto, quando o contribuinte 
não estiver sujeito ao Registro do Impôsto do Sêlo, far-se-á, 
dentro de 8 (oito) dias da ocorrência do fato gerador, me
diante guia em que serão consignados a natureza e o valor 
da obrigação, os nomes das partes, o valor do impôsto e outras 
informações determinadas em Regulamento. 
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Parágrafo único. O agente que receber o pagamento de
clara~ o valor do impôst() pago, em cada uma das vias do 
instrumento, as quais somente poderão ter curso uma vez sa
t isfeita essa exigência. 

Art. 12. A complementação do impôsto (art. 24, pará
grafo único) relativa a cada semestre do ano será feita até 
31 de janeiro e 31 de julho imediatos. 

§ 1.0 Vencida a obrigação no curso dos primeiros três 
meses do semestre, o pagamento se fará dentro de 30 (trinta) 
dias do vencimento. 

§ 2.° A complementação far-se-á, mediante lançamento , 
no Registro do Impôsto do Sêlo ou por guia, como couber. 

Art. 13. Ter-se-ão por vencidos os prazos para o pagn
TIlento de impôsto relativo a instrumento não datado. 

Art. 14. A aposição de qualquer assinatura, em instru 
mento sujeito a mais de uma, obriga, desde logo, ao paga
mento do impôsto. 

Art. 15. As declarações referidas no § 2.° do art. 9.° e 
-parágrafo único do art. 11 far-se-ão, sucessiva e excludente
mente, nos seguintes instrumentos e na ordem indicada: 

I - instrumento formal correspondente à natureza da 
obrigação, na conformidade do direito aplicável; 

II - qualquer documento escrito que comprove a exis
tência da obrigação, ainda que não observada a forma pres
cri ta em lei; 

III - documento de quitação, plena ou parcial, da obri
gação; 

IV - ficha de caixa ou de lançamento, r elativa à ope
_ração; 

v - livro "Diário" em que a operação foi r egistrada. 
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CAPiTULO IV 

DO CÁLCULO DO IMPôSTO 

Art. 16. O impôsto será calculado sôbre o valor da obri
gação, de conformidade com o disposto neste capítulo e espe
cificações constantes da Tabela. 

Parágrafo único. Na determinação do impôsto serão a1'

redondadas para Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) as frações inferio
res a esta quantia. 

Art. 17. Quando, num mesmo instrumento, se formaliza
rem várias obrigações, o impôsto será calculado sôbrc cada 
uma, isoladamente. 

Art. 18. Para efeito de cálculo do impôsto, serão consi
deradas puras e simples as obrigações condicionais. 

Art. 19. Quando da obrigação constar promessa de pa
gamento de juros, comissões e outras vantagens, o valor tri
butável será a soma do principal e dos acessórios, calculados. 
êstes por um período de 2 (dois) anos, se não fôr estipulado 
prazo menor, e complementado o impôsto, posteriormente, na 
forma do art. 24. 

Art. 20. Na prorroga~ão de prazo não vencido, o impôs
to será calculado apenas sôbre os acréscimos decorrentes do 
nôvo prazo, observado o disposto no artigo anterior. 

Art. 21. A novação, inclusive a prorrogação' de prazo 
operada depois de vencimento da obrigação, sujeita ao paga
mento de nôvo impôsto. 

Art. 22. No cálculo do impôsto relativo a instrumento. 
que constitua cumprimento de promessa ou ratificação de obri
gação, já tributado, será levado em conta o impôsto comprova
damente pago. 

Art. 23. Nos contratos em virtude dos quais se passem, na. 
mesma data, letras de câmbio ou notas pronllssórias, será le-
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vado em conta o sêlo pago nesses títulos, desde que tenham 
inequívoca vinculação ao contrato, não sejam de emissão de 
terceiros, nem tenham vencimento em branco. 

§ 1.0 O impôsto pago nos títulos deverá ser declarado: 

a) na escritura pública - pelo tabelião; 

b) no escrito particular (tôdas as vias) - pelos contrí~ 

buintes referidos no art. 8.°, quando o impôsto fôr lançado no 
livro "Registro do Impôsto do Sêlo", ou pela repartição fiscal, 
nos demais casos. 

§ 2.° Nos títulos, será declarada sua vinculação ao con~ 

t rato. 

Art. 24. Se o valor da obrigação não puder ser determi
nado por depender de apuração posterior, o cálculo e paga.
mento do impôsto serão feitos por estimativa do contribuinte, 
sob sua exclusiva responsabilidade, sem prejuízo da comple~ 

mentação do tributO' e atendidas as medidas de contrôle que o 
Regulamento indicar. 

Parágrafo único. A complementação do impôsto far-se-á 
em cada primeira quinzena de julho e de janeiro, em relaçáo 
ao tributo devido até 30 de junho e 31 de dezembro, respec
tivamente. Nos casos em que o contrato terminar antes de 
qualquer destas duas últimas datas~ a complementação será 
feita nos 15 (quinze) dias seguintes ao vencimento. 

Art. 25. Nos contratos em que houver prestações de 
valor determinado, mas em número indeterminado, o impôsto 
será calculado e pago sôbre o valor correspondente a 2 (dois) 
anos e complementado, posteriormente, na forma do artigo 
anterior. 

Art. 26. No caso de obrigação de valor determinado em 
que houver promessa de pagamento de tributos, despesas de 
condomínio ou administração e prêmios de seguro, cujo mon
tante não seja desde logo conhecido, o impôsto será calculado 
sôbre o valor do principal, acrescido de 20% (vinte por 
cento) . 
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Art. 27. Na obrigação em que o valor estiver expresso 
em moeda estrangeira, o impôsto será calculado sôbre a quan
tia equivalente em moeda nacional, ao câmbio do dia anterior 
ao da ocorrência do respectivo fato gerador, se não houver 
taxa estipulada de que resulte impôsto mais elevado. 

Parágrafo único. Tratando-se de obrigações previstas 
no art. 24, a taxa de conversão será a vigente no dia ante
rior ao da complementação do impôsto. 

CAPíTULO V 

DAS ISENÇõES 

Art. 28. Além dos casos previstos na Tabela, são isen
tos do impôsto: 

I - entidades nacionais e estrangeiras: 

a) União, Estados, Territórios Federais, Distrito Fe
deral e Municípios; 

b) autarquias, sociedades' de economia mista e' funda
ções instituídas pelo poder público; 

c) Estados estrangeiros, diretamente ou por seus repre
sentantes diplomáticos e consulares; 

d) agências e representações, no País, de organismos in
ternacionais de que seja membro o Brasil, por fôrça de tra
tados ou convênios ratificados pelo Congresso Nacional; 

e) instituições beneficentes e de assistência social, sem 
objetivo de lucro e cujas rendas sejam integralmente aplica
das no País; 

f) instituições. de ensino oficialmente reconhecidas; 

g) instituições de pesquisas técnicas ou científicas; 

h) emprêsas que produzem, transmitem ou distribuem 
energia elétrica; 
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i ) atos jurídicos ou os seus instrumentos quando forem 
partes a União, os Estados, os Municípios e respectivamente 
autarquias; 

II - operações de crédito, financiamento e seguro de in
terêsse da agricultura: 

a,) cédulas de cloédito rural, compreendidos os atos de 
inscrição, averbação, cessão, transferência e endôsso; 

b) operações de crédito sob warrants de produtores 
rurais representativos de produtos agrícolas; 

C) operações de financiamento, locação de serviço. e ar
rendamento de máquinas e implementos destinados à mecani
zação da lavoura; 

d) operações de seguro e atos correlativos, em que seja 
parte ou interveniente a Companhia Nacional de Seguro 
Agrícola; 

e) as operações de seguro agrário; 

In - operações referentes às cooperativas: 

tJ,) operações entre as cooperativas e seus associados; 

b) operações de financiamento efetuadas com as coope
rativas pelo Banco Naci<mal de Crédito Cooperativo e Banco 
do Brasil S.A. ; 

IV - operações realizadas por firmas e sociedades civis 
ou comerciais: 

a) aumentos de capital resultantes das correções mone
tárias de que tratam os §§ 4.° e 13 do art. 3.° da Lei n.O 
4.357, de 16 de julho de 1964; 

b) os lançamentos relativos à atualização dO' valor em 
moeda nacional dos débitos em moeda estrangeira, resultan
tes da correção monetária a que se referem o art. 3.° e pa
rágrafos, da Lei n.O 4 .357, de 16 de julho de 1964 ; 

c) negócios entre matrizes e filiais e destas entre si, 
quando estabelecidas no território nacional; 
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.d) atos de constituição e respectivas alterações das so
ciedades que se destinem a explor.ar atividades que o Poder 
Executivo, por seus órgãos' competentes, declarar de' funda
mental interêsse para o desenvolvimento econômico do País; 

v - operações de câmbio: 

a) operações de câmbio realizadas entre bancos, de 
acôrdo com o disposto no art. 9.° do Decreto-Lei n. ° 9.025, de 
27 de fevereiro de 1946; 

b) operações de câmbio relativas à exportação de pro
dutos industrializados; 

VI - financiamento de investimentos: 

a) financiamento de investimentos realizados pelo Ban
co Nacional do Desenvolvimento Ecc:m.ômico e Carteira de Cré
dito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. A. ; 

b) operações de financiamento previstas no Plano do 
Carvão Nacional, nos têrmos do art. 17 da Lei-n.O 1.886, de 
11 de junho de 1953; 

c) financiamento, por outras entidades oficiais, de in
vestimentos que o Poder Executivo, por seus órgãos compe
tentes, declarar de fundamental interêsse para o desenvolvi
mento econômico do País; 

VII - operações do sistema financeiro da habitação, ins
tituído pela Lei n.O 4.380, de 21 de agôsto de 1964: 

a) letras imobiliárias, compreendidos os atos de emis
são, colocação, transferências, cessão, endossos, inscrição ou 
averbação ; 

b) operações de qualquer natureza entre as entidades 
integrantes do sistema; 

c) operações contratuais de que participem entidades in
tegrantes do sistema e que tenham por objeto habitações de 
menos de 50 (cinqüenta) metros quadrados, não incluídas a s 
partes comuns, se fôr o caso, e de valor inferior a 60 (ses
senta) vêzes o maior salário mínimo vigente no País; 
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d) co.nstrução, promessa de venda a prazo. e promessa 
de eessão de habitações que satisfaçam os requisitos da letra 
anterior; 

11111 -- operações diversas: 

a) atos relativos à aquisição e financiamento da aquisi
~ão do imóvel de valor não superio.r a Cr$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de cruzeir<ls), que se destine à residência de quem não 
possua outro imóvel residencial; 

b) titulos da dívida pública da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendidos os atos de 
emissão, substituição, subdivisão, conversão, transferência e 
resgate; 

c) operações realizadas entre a Superintendência da 
Moeda e do Crédito e os estabelecimentos bancários, e entre 
~ estabelecimentos bancários e o Banco do Brasil S. A. quan
do êste atuar corno. agente da autoridade ou do Tesouro Na
cional; 

d) operações realizadas entre os órgãos de previdência 
social e seus segurados; 

e) obrigações de valor até Cr$ 20.000,00 (vinte mil cru
zeiros), excluídas as notas promissórias e letras de câmbio. 

CAPíTULO VI 

DAS INFRAÇõES E PENALIDADES 

Art. 29 . Sem prejuízo da ação penal cabível, ficarão 
sujeitos: 

I - à multa de valor igual ao do impôsto devido, a qual 
não será inferior a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), os que, 
tendo pago o impôsto por-estimativa, deixarem de cumprir as 
medidas de contrôle previstas no art. 24 ; 
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II - à multa de 3 (três) vêzes o valor do impôsto devido~ 

a qual não será inferior a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) ~ 

a) os que, sujeitos ao Registro do Impôsto do Sêlo, dei
xarem de lançar o impôsto, no todo ou em parte, na forma 
do art. 7.°; 

b) os que, tendo lançado o impôsto no Registro do Im
pôsto do Sêlo, deixarem de efetuar o respectivo recolhimento, 
na forma do art. 10; 

c) os que, não sujeitos ao Registro do Impôsto do Sêlo, 
deixarem de pagar o impôsto, no todo ou em parte, nos prazos 
legais; 

d) os que, tendo atendido às medidas de contrôle de que 
trata o art. 24, deixarem de completar o impôsto, dentro do 
prazo regulamentar, nos atos sujeitos ao regime de cálculo por 
estimativa; ou não representarem, também, no prazo regula
mentar, os respectivos instrumentos à repartição fiscal, nos· 
casos em que, de acôrdo com o Regulamento, o registro nela 
deve ser feito; 

IH - à multa de 4 (quatro) vêzes o valor do impôsto, a 
qual não será inferior a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), 
os que, intimados, não apresentarem, com a demonstração do 
seu valor, os instrumentos cujo impôsto tenha sido pago por 
estimativa, salvo se a repartição tiver elementos para aplicar 
multa mais elevada; 

IV - à multa de 5 (cinco) vêzes o valor do impôsto 
devido, os que extraviarem ou sonegarem o livro Registro do 
Impôsto do Sêlo; 

V - à multa de 20 (vinte) vêzes o valor do impôsto 
devido, a qual não será inferior a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil cruzeiros): 

a) os que fizerem declaração de pagamento do impôsto 
em instrumento, sem o correspondente lançamento no livro R e
gistro do Impôsto do Sêlo; 
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b) os que usarem de falsidade na declaração de que tra 
ta () art. 9.°, § 2.°, adulterarem ou falsificarem declaração em 
instrumento, em guia de recolhimento ou no livro Registro do
Impôsto do Sêlo, ou contribuírem para a sua adulteração ou 
falsificação; 

c) os que deixarem de pagar o impôsto em operações 
ilegítimas de câmbio; 

VI - à multa de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzei
ros) a Cl'$ 200.00.0,00 (duzentos mil cruzeiros), os que, por 
qualquer forma, embaraçarem, impedirem ou iludirem a ação
fiscal, ou, ainda, se recusarem a apresentar livros ou papéis 
exigidos pela fiscalização; 

VII - à multa de valor igual ao inscrito no oheque, a. 
qual não será inferior a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzei
ros), os que emitirem cheques sem cobertura, bem como os 
que emitirem, aceitarem ou conservarem cheques sem data ou 
com data falsa, ou, ainda, nas mesmas condições, lhes derem 
curso; 

VIII - à multa de Cr$ 5,000,00 (cinco mil cruzeiros) : 

a) os que, tendo lançado e recolhido o impôsto, deixa
rem de fazer a declaração exigida no art, 9.0, § 2.°; 

b) os que não prestarem informações solicitadas para 
fins estatísticos; 

c) os servidores públicos em geral que atenderem, in
formarem ou encaminharem papéis com infração desta Lei 
ou de seu Regulamento, sem que representem nesse sentido; 

d) os que, nos registros de comércio, de imóveis, de tí

tulos e documentos, de hipotecas ou nos registros marítimos, 
arquivarem, registrarem ou mandarem arquivar ou registrar 

instrumentos com infração desta Lei ou de seu Regulamento ~ 

e ) os que cometerem infração desta Lei ou de seu Re
gulamento, para a qual não haj a penalidade específica. 
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§ 1.0 Para efeito de aplicação da multa do inciso I, con
sidera-se impôsto devido o correspondente à estimativa feita 
pelo contribuinte, ou, no caso de operações já iniciadas, o que 
houver sido apurado pela fiscalização, se mais elevado. 

§ 2.° No caso do inciso lI, se a infração resultar de ar
tifício doloso ou apresentar evidente intuito de fraude, a multa 
será agravada para 20 (vinte) vêzes o valor do impôsto de
vido e nunca inferior a Cr$ 50.000,00' (cinqüenta mH cru
"leiros) . 

§ 3.° Ainda no caso do inciso lI, se se tratar de nota 
promissória ou letra de câmbio, a multa será,' em qualquer 
hipóUlSC, de 20 (vinte) vêzes o valor do impôsto devido, igual
mente aplicável aos que' aceitarem, pagarem ou negociarem 
tais títulos, ou, ainda, lhes derem curso, sem o pagamento do 
impôsto, no todo ou em parte, atendido o disposto no pará
grafo seguinte. 

§ 4,° Ressalvada a hipótese de dolo ou evidente intuito 
de fraude, a responsabilidade pelo pagamento das multa~ apli
·cáveis no caso dos incisos I, lI, letras c e d, e llI, t erá caráter 
.solidário. 

§ 5.° Não sendo possível apurar o impôsto referido no 
inciso IV, a multa será igual à soma dos três últimos recolhi
mentos, não podendo, em qualquer caso, ser inferior a ... . _ . 
Cr$ 100 .000,00 (cem mil cruzeiros) . 

§ 6.° No caso de recusa de apresentação de livros ou 
papéis a que se refere o inciso VI, a multa Berá aplicada in
dependentemente do pedido de exibição judicial e de qualquer 
outra penalidade que, no caso, venha a caber depois do exame . 

§ 7.0 Responderão solidàriamente pelas multas previs
tas neste artigo, conforme o caso, os que derem curso a ins
trumento com infração desta Lei, ou o conservarem por mais 

(le8 (oito) dia.s. 

§ 8.0 Incorrerão na multa do inciso V, letra b, os que 
conservarem por mais de 8 (oito) dias instrumento com de
claração falsa ou adulterada, tendo, em qualquer caso, conhe
.cimento dessa circunstância. 
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Art. 30. Os que, antes de qualquer procedimento fiscal, 
espontâneamente pagarem ou recolherem o impôsto, fora dos 
prazos previstos nesta Lei, ficarão sujeitos às multas de 30% 
(trinta por cento), 500/0 (cinqüenta por cento) e 1009'ó (cem 
por cento) do valor do impôsto, conforme o pagamento ou re
colhimento se efetue,' respectivamente, até 30 (trinta), 60 
(sessenta) e após 60 (sessenta) dias do término dos referidos 
prazos. 

§ 1.° Tratando-se de nota promissória ou letra de câm· 
bio, a multa será, em qualquer caso, de 10 (dez) vêzes o valor 
do impôsto. 

§ 2.° Continuarão sujeitos à multa os que deixarem de 
computá-la no pagamento ou recolhimento do impôsto, na for
ma prevista neste artigo. 

§ 3.° A multa será cobrada, independentemente de des
pacho ou outra formalidade, na própria guia de pagamento ou 
recolhimento, ou, se se tratar do impôsto ainda não lançado, 
no Registro do Impôsto do Sêlo. 

Art. 31 . O t itular do cartório responderá pelas infrações 
desta Lei, praticadas em suas notas, ainda que pelo seu subs
tituto ou outro serventuário ou preposto. 

Art. 32. A indenização do impôsto é sempre devida, in
dependentemente da multa que houver sido aplicada . 

Art. 33. A cada responsável, condenado em processo, 
apliear-se-á a multa relativa à falta cometida. 

Parágrafo único. Ocorrendo responsabilidade solidária, 
o processo poderá instaurar-se contra qualquer dos co-respon
sáveis, assegurado, ao que pagar a multa, direito regressivo 
contra os demais. 

Art. 34. A reincidência punir-se-á com multa em dôbro; 
a cada reincidência subseqüente aplicar-se-á essa pena acres
cida de 20 0/0 (vinte por cento) do seu valor. 

Parágrafo único. Considera-se reincidência a nova in
fração, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica, sob 
a mesma capitulação legal, dentro de 5 (cinco) anos da data 
em que passar em julgado, administrativamente, a decisão con
denatória referente à infração anterior. 
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Art . 35. Não se procederá contra quem, apoiado em de
cisio irrecorrível e no período em que prevalecer a interpre
tação sancionada pelo julgado, tiver agido, pago ou deixado 
de pagar o impôsto. 

Art. 36. Não será passível de multa quem, baseado em 
decisão de primeira instância administrativa de seu domicílio, 
e no período em que prevalecer essa decisão, tiver agido, pago 
ou deixado de pagar o impôsto. 
g .. .f. '1 

Art. 37. O procedimento fiscal para imposição de pena-
lidades prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data' da 
infração . 

Parágrafo único. Quando o prazo de vigência da obri
gação fôr superior a 5 (cinco) anos, a prescrição coincidirá 
com o término dêsse prazo. 

Art. 38 . O disposto no art. 11 da Lei n. o 4. 357, de 16 
de julho de 1964, aplica-se a qualquer caso de falta de reco
lhimento do impôsto pago e retido pelo contribuinte, na forma 
do art. 9.°. 

Parágrafo único. Aos casos previstos nesta Lei, apli
cam-se as disposições do art. 38 da Lei n .O 4.357, de 16 de 
julho de 1964 . 

CAPíTULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 39. A fiscalização do impôsto compete especialmen
t e ao Ministério da Fazenda e, em geral, a todos os qu~ exer 
ç~m funções públicas. 

Art. 40. As firmas e sociedades comerciais e industr iais. 
08 estabelecimentos bancários, as sociedades de crédito, f inan
ciamento e investimento, as companhias de seguro e de capi
talização, as sociedades civis que revestirem a forma comer 
cia], as cooperativas, os leiloeiros, os corretores e out ros in
termediários de negócios, e todos os que são obrigados a man
ter escrita comercia] ou fiscal, não poderão escusar-se de exi-
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bir à fiscalização os papéis e livros de sua escrituração e ar
quivo, ainda que guardados em armários, estantes, gavetas, 
cofres, casas-fortes e locais semelhantes. 

§ 1.° No caso de r ecusa, a autoridade administrativa 
providenciará junto ao, representante do Ministério Público 
para que se faça a exibição judicial. 

§ 2.° Quando se tratar de serventuários de ofício, a pro
vidência será tomada junto à autoridade a que estiverem su
bordinados. 

§ 3.° Ainda no caso de recusa, a fiscalização poderá la
crar os móveis ou depósitos onde possivelmente estejam os 
papéis e livros exigidos, lavrando têrmo dêsse procedimento, 
do qual deixará cópia com o contribuinte. 

Art. 41. As infrações serão apuradas mediante proceS8G 
administrativo que terá por base o auto ou a representação, 
conforme a verificação da falta se dê no serviço externo da 
fiscalização ou no serviço interno das repartições. 

Art. 42. No caso de ação fiscal que envolva documentQ 
em idioma estrangeiro, será feita a sua tradução para o ver
lláculo, pelo autor do procedimento, por funcionário da repar
tição preparadora do processo ou pessoa que esta designar. 

Parágrafo único. Se o acusado impugnar a tradução, 
provicl~nciará outra, às suas expensas, por tradutor público. 

CAPiTULO VIII 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 43. As notas constantes da Tabela, em relação a 
cada alínea, prevalecerão como exceções às normas de caráter 
geral. 

Art. 44. A autoridade que verificar falta ou insuficiên
cia do impôsto em instrumento constante de processo admi
nistrativo ou judicial não sustará o andamento dêste, deven-



do,' porém, se o aconselhar, () interêsse da Fazenda Nacio
nal, em razão dó vulto da importância devida, substituit· por 
eópia o instrumento e encaminhá-lo à repartição fiscal para a 
cobrança do débito. 

Parágrafo único. E facultado a qualquer pessoa reco
lher o tributo e fazer a prova do seu recolhimento. 

Art. 45. Os prazos estabelecidos nesta Lei entendem-se 
em dias corridos, e se computam excluindo o dia do comêço e 
incluindo o do vencimento; se neste dia não funcionar, por 
qualquer motivo, o órgão onde deva ser cumprida a obrigação 
fiscal, o prazo se prorrogará até o dia útil seguinte. 

Art. 46. O Poder Executivo promoverá, anualmente, a 
eorreção monetária das multas, limites e outros valôres ex
pressos em cruzeiro nesta Lei, adotando, para tal fim, os coe
ficientes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia . 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 47. Continuam em vigor, no que não tiver sido al
terado por esta Lei, os §§ 2.° e 3.° do art. 81; arts. 82, 85,. 
86 e 87 e seus parágrafos; art. 88; §§ 1.°,2.° e 3.° do art. 
89, arta. 90 e 92; art. 94 e parágrafo; arta. 95 e 96; arta. 98 
e parágrafo, e 99; arts. 100 e parágrafos, e 101; arts. 10~, 

103, 104 e 105, e parágrafos; arts . 106, 107, 108 e § 2.°, 112, 
113, 114, 115 e parágrafo, das Normas Gerais da Consolida
ção das Leis do Impôsto do Sêlo, baixadas com o Decreto n. ° 
-45.421, de 12 de fevereiro de 1959. 

Art. 48 . São revogadas as isenções gerais ou especiais 
não constantes desta Lei. 

Art. 49. Para fins estatíst icos e de contrôle, o Ministé
rio da Fazenda, pelo órgão competente, poderá desdobrar ou 
:reagrupar as incidências previstas na Tabela, e dar-lhes nova. 
mstribuição ou numeração. 



Art. 50. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo. 
órgão competente do Ministério da Fazenda, aplicando-se,. 
quanto à parte processual, a legislação sôbre o Impôsto de 
Consumo. 

Art. 51. Na arrecadação do impôsto, é dispensada a ex
pedição de conhecimento de receita. 

Art. 52. É extinta a cobrança do impôsto sôbre prêmios 
de seguros, de que trata o Decreto n.o 19.957, de 6 de maio 
de 1931. 

Art. 53. Os que possuírem estampilhas do Impôsto do, 
Sê lo poderão utilizá-Ias, até 30 de junho de 1965, em obriga
ções cujo impôsto, em cada uma, não exceda de Cr$ 20.000,00' 
(vinte mil cruzeiros) . 

Art. 54. Os que em 1.0 de julho de 1965 ainda possuírem 
as estampilhas r eferidas no artigo anterior poderão recolhê
las dentro de 15 (quinze) dias à repartição arrecadadora local, 
por m eio de guia, em três vias, para exame de sua legitimida.
de pela Casa da Moeda e posterior restituição do seu valor, 
mediante anulação de receita. 

Art. 55. Dentro de 90 (noventa) dias, o Poder Executi
vo regulamentará esta Lei e expedirá os modelos de livros e 
guias que os contribuintes ficarão obrigados a adotar, poden
do ainda estabelecer, no Reg~]amento que expedir, normas e
cautelas de ordem fiscal, tendentes a evitar a evasão do tri
buto e garantir a sua eficiente arrecadação. 

Art. 56. Os tributos a que se referem os arts. 6.°, 9.", 
13, 21, 23 e 31 da Tabela da Consolidação das Leis do Im
pôsto do Sêlo, aprovada pelo Decreto n.O 45.421, de 12 de 
fevereiro de 1959, passarão a ser cobrados sob a denominação 
de Taxa de Serviços Federais, em conformidade com os V3-

lôres e especificações constantes do AIlexo lI. 

§ 1.0 O recolhimento da taxa far-se-á antes da presta
ção do serviço ou da ocorrência do respectivo fato gerador, 



..mediante guia, sob exclusiva responsabilidade do contribuinte, 
atendidas as normas estabelecidas em Regulamento próprio, 
que o Poder Executivo baixará no prazo de 90 (noventa) dias. 

§ 2.° Salvo expressa disposição em contrário, o reco
lhimento da taxa posteriormente à prestação do serviço ou da 
'Ocorrência do respectivo fato gerador ficará sujeito à multa 
de 10% (dez por cento) sôbre a importância devida. 

§ 3.° Sujeitar-se-ão à multa de 10 (dez) vêzes o valor 
:da taxa devida, multa não inferior a Cr$ 50.000,00 (cinqüen
ta mil cruzeiros), os que adulterarem ou falsificarem guias de 
recolhimento ou contribuírem para a sua adulteração ou fal
.sificação, ou, ainda, fizerem nesses documentos declarações 
falsas. 

§ 4.° Incorrerão na mesma penalidade prevista no pa
rágrafo anterior os que conservarem por mais de 8 (oito) 
dias guias de recolhimento falsas ou adulteradas ou com de
clarações falsas, tendo, em qualquer caso, conhecimento dessa 
<circunstância . 

Art. 57 . VETADO 

Parágrafo único. VETADO 

Art. 58. Esta Lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
-de 1965, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de novembro de 1964; 143.° da Independên
,cia e 76.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octávio Gouveia de Bulhéell 



ANEXO 1 

Tabela 

ALíNEA I 

Operações de Crooito - Título8 de Crédito 

1.1 - Abertura de crédito ..... . ....... ......... 1 % 
1.2 - Desconto de títulos cambiais, inclusive faturas 

ou suas duplicatas ............... . . ... .... 0,5% 
1.3 - Empréstimo por meio de obrigações ou debên-

tures . . ........................... . .... 1 % 

1.4 - Financiamento de compra de bens móveis, me
diante parcelamento de preço ou abertura de 
crédito. . . .................. . .......... 1 % 

1.5 - Empréstimo não especificado, sob qualquer 
modalidade, incluídos o mútuo, o financiamen
to, o adiantamento, o suprimento de caixa e o 
depósito não bancário .................... 1 ro 

1.6 - Confissão e sub-rogação de dívida. . . . . . . . . .. 1 % 

1.7 - Letra de câmbio e nota promissória ........ 1 % 

NOTAS 

La) Equiparam-se a abertura de crédito, para efeito de 
t ributação, as retiradas feitas em estabelecimento bancário 
ou sociedade de crédito, financiamento e investimento: 
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a) independentemente de contrato; 

b) além dos limites contratuais ; 

c) além dos saldos em conta corrente. 

2.a ) No caso da nota anterior, o imp0sto será devido 
sôbre o maior saldo devedor em cada semestre do ano, acres
cido dos respectivos juros, comissões e outras vantagens, e 
será lançado no Registro do Impôsto do Sêlo, dentro dos S 
(oito) primeiros dias da quinzena subseqüente, deduzido, quan
to à letra b, o valor do limite contratual, a fim de que o im
pôsto incida apenas sôbre o maior excesso verificado no se
mestre, mais a diferenc;a de juros, comissões e outras vanta
gens, se houver. 

3.a ) Se se verificar abertura de crédito sem limite, o 
impôsto será pago semestralmente, pelo montante do crédito 
utilizado, acrescido dos juros, comissões e outras vantagens . 

4.a ) No caso de desconto de títulos cambiais (inciso 
1.2), observar-se-á o seguinte: 

a) o impôsto será pago independentemente do que fôr 
devido no título; 

b) o impôsto será calculado sôbre o total dos desconto~ 
de cada. dia, e será lançado no Registro do Impôsto 
do Sêlo mediante relações diárias das quais deverão 
constar os elementos necessários à identificação das 
operações. 

5.a ) Os títulos mencionados no inciso 1.7 estarão livres 
do impôsto quando êste fôr devido de acôrdo com os incisos 
2.4 e 2.5, da Alínea 11. 

6.a ) Quando o empréstimo fôr representado por nota 
promissória, emitida pelo próprio tomador do empréstimo, será 
devido apenas o impôsto relativo ao título. 
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7.a ) Não estão sujeitos ao impôsto: 

a) as antecipações de pagamento de salários, comlssoes, 
gratificações, honorários e "pro-labore" de emprega-



dos, viajantes, vendedores, representantes, SOCIOS ou 
diretores de entidades comerciais ou industriais, a s
sim como a distribuição de lucros ou de dividendos 
apurados em balanço ou por reversão de fundo-s de 
reserva, desde que, em qualquer caso, não haja fluên
cia de juros ou estipulação de prazo para pagamento 
ou entrega; 

b) as entregas de dinheiro feitas por sócios ou acioni~, 

tas, para aumento de capital das respectivas socie
dades, desde que não vençam juros e o aumento seja 
realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; 

c ) os recebimentos ou pagamentos de aluguéis, seguros, 
impostos ou taxas, de responsabilidade das pessoal' 
mencionadas na letra a desta nota; 

d) os fornecimentos de dinheiro feitos por estabeleci
mentos comerciais ou industriais a seus viajantes, 
empregados, vendedores ou representantes, para co
bertura de despesa de conta das referidas entidades ; 

e) as entregas de dinheiro às sociedades de crédito, fi 
nanciamento e investimento, para utilização na for
ma e nos prazos estabelecidos pela Superintendência 
da Moeda e do Crédito; 

1) os adiantamentos feitos pelos estabelecimentos bancá
rios aos exportadores por conta do valor de contra 
tos de câmbio, desde que não haja f luência de juros ; 

g) o redesconto; 
h) o comodato; 
i) a promissória rural (Lei n.o 3.253, de 7-8-1957) ; 
j) o financiamento, inclusive por meio de abertura de 

crédito ou adiantamento destinado a atividades ru
rais, quando a operação fôr feita diretamente com (J 

produtor ou suas cooperativas; 
k) o financiamento, ainda que haja parcelamento do 

preço, da compra de bens móveis, para fins mercan
tis, entre comerciantes e produtores, inclusive indus
triais, por prazo não superior a 120 (cento e vinte) 
dias. 
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ALíNEA II 

Operações de Câmbio e Afins 

2.1 - Cheque em moeda estrangeira ............ •. _ 1 Cf. 
2. 2 - Cheque em moeda nacional: a) emitido no ex

ter ior ou sôbre o exterior; . b) emitido no País, 
a favor de pessoa natural ou jurídica e por esta 
endossado a entidade do exterior ... . ........ 1 % 

2 .3 - Endôsso de cheque, letra de câmbio, Deta promis-
sória e outros títulos em moeda estrangeira .. , 1 % 

2. 4 - ·Carta de crédito, letra de câmbio e ordem de pa
gamento, emitidas no País sôbre o exterior ou 
vice-versa . . . ............................ . 1 % 

2. 5 - Nota promissória emitida no exterior, quando ne-
gociada ou cobrada no Brasil ......... . ..... . 1% 

~. 6 - Transferência ou remessa de quantia do ou para 
o exterior, em moeda nacional ou estrangeira .. 1 % 

2.7. -. Pagamento, recebimento ou transferência, de 
qualquer natureza, efetuados no Pais, em moeda 
nacional, a débito ou a crédito de entidade do 
exterior .. 1% 

NOTAS 

1.8 ) Responderão pe10 impôsto: 

I ~ nos casos dos incisos 2.1,. 2.2 e 2.5: 

a) o emitente, quando se' tratar de papel emitido no 
Brasil; 

b) o primeiro portador no PaIs, quando o papel fôr emi. 
tido no exterior; 

c) o endossante, na hipótese da letra b do inciso 2.2; 

II - nos casos do inciso 2.4, quando se tratar de papéis 
emitidos no exterior, o intermediário da operação no País, 
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quanto às importâncias pagas ou creditada ao beneficiário 
de carta de crédito ou ordem de pagamento, e o primeiro por 
tador no Brasil, no caso da letra de câmbio; 

lU - no caso do inciso 2.6, o intermediário da transie 
rência ; 

IV - no caso do inciso 2.7, o credita,dor ou debitadoT, 

2.3 ) O impôsto de que trata o inciso 2 .4 (letra de câm
bio) será também devido: 

a) quando, não tendo havido saque relativo à mercado 
ria importada, o respectivo' preço fôr coberto por 
abertura de crédito no estrangeiro ou outra forma de 
pagamento; 

b) quando a liquidação de contrato de câmbio se proces
sar por meio de recibo, ordem telegráfica ou outro 
documento não previsto nesta Alínea, 

3. a) Não estão sujeitos ao impôsto : 

I - quanto ao inciso 2.1, as operações de câmbio m Et' 

nual inclusive por travdler's checks,' 

II - quanto ao inciso 2,3; 

a) o primeiro endôsso de tí tulo em que tenha sido pago 
o impôsto-, desde que não seja feito em branco; 

b) o endôsso feito pelo estabelecimento bancário com 
prado r das cambiais emitidas pelos export:ldores; 

c) o endôsso- mandato; 

IH - quanto ao inciso 2,6, a transferência ou r emessa. 
quando o impôsto tiver sido pago em papel emitido para () 
me mo fim; 

IV - quanto ao inciso 2,7: 

a) os lanç.amentos referentes a despesas ou rendas dl' 
bens e~dst ntes no País e pertencentes ao titular da 

conta; 

1"1 ) . 



I) os lançamentos referentes a câmbio comprado ou ven 
dido, desde que já tenha sido pago o impôsto devido ; 

c ) os lançamentos relativos a instrumentos em que o im 
pôsto já tenha sido pago; 

,i) os lançamentos referentes à importação de mercado
rias suj eitas à tributação prevista no inciso 2. [); 

r;) os lançamentos a débitos relativos à utilização de cr~ 

ditos de entidades do exterior em aumentos de ca 
pital da sociedade devedora. 

ALíNEA m 

Segw'o e Capitalização 

3 . 1 - Segm"os de vida, pecúlio, rendas, anuidades 
e congêneres " " ." ... . .. " .. ...... o o o o o • o 

<) 7c .... 

:1 " 2 Capitalização e congêneres ". o o • o o o o o • o o o 1 7c 
3 .3 Seguros de acidentes pessoais . o o o o o o o o • o o 5 51,; 

3 . 4 Seguros de acidentes do trabalho " ... . .. o " " 4,5 ~{, 

~ -5 - Seguros de bens. valôres, coisas e outros não 
especificados . o o o •••• " ••••••••••••• • " " 20 'ir. 

;~ o 6 - Responsab ilidades provisórias de seguros, em 
geral . . o o o o o o o • ••••• o • o o o o o o o o o o • o o o 0,01 ry, 

NOTAS 

.a) O impôsto será devido no ato da. aceitação da apó o 

llCé. de seguro ou da emissão da responsabilidade provisória . 
ou, ainda, quando se tratar de capitalização, no ato da ins
crição do contrato ou título no registro da sociedade. 

2.8
) O impôsto será lançado e recolhido, até o último d ia 

do. segundo mês subseqüente ao em que se tornou devido, pela 
oociedade seguradora ou de capitalização, onde esta tiver sede : 
no caso de co-seguro, com emissão de apólice única. o lança. 
mento e recolhimento caberão à sociedade líder. 
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3.a ) A guia do recolhimento de que trata a nota ante
Tior deverá, antes de sua apresentação ao órgão arrecadador, 
ser visada pela Fiscalização do Departamento Nacional de Se
guros Privados e Capitalização. 

4.a ) Calcular-se-á o impôsto: 

I - quanto aos incisos 3.1 e 3.2: 

(L) sôbre o valor total do contrato, ainda que o paga · 
mento seja. feito parceladamente; 

b) sôbre o valor da prestação de um ano, se o contrato 
obrigar ao pagamento de certas quantias, por tempo 
indeterminado, durante a vida do segurado ou de 
seus beneficiários; 

c ) sôbre a importância mínima prometida, se o contrato 
estabelecer diferentes capitais a serem pagos, e, 
ainda, sôbre a diferença, se afinal houver pagamento 
de capital maior; 

d) sôbre o menor valor convencionado pela vida de um 
dos segurados, nos seguros em grupo, e, ainda, sôbre 
o total que fôr pago, quando ocorrer qualquer sinis 
tro, e sôbre os capitais que forem excluídos ou can
celados .' 

N esta última hipótese, o impôsto será calculado sô
bre o total contratado, na data do cancelamento, de 
duzido o que tiver sido anteriormente pago; 

e ) sôbre o valor previsto nas cláusulas acessórias ou su 
plementares r elativas ao eventual pagamento de ca 
pitais; 

1) sôbre os lucros ocasionalmente pagos no curso ou na 

liquidação do contrato; 

II - quanto aos incisos 3.3 a 3.5: 

a ) sôbre o valor do prêmio, incluídas quaisquer outru~ 

importâncias cobradas do segurado em razão do con 
trato; 
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b} sôbre o total contratado e, posteriormente, sôbre qual
quer excesso de prêmio, por ocasião de cada averba
ção, nas apólices de averbação C\lm valor declarado. 
ou, se se tratar de apólices sem valor declarado, sôbre 
a importância relativa a cada averbação, separada 
mente; 

lU - quanto ao inciso 3 -6: sôbre o valor da responsabili
uade assumida, por período de 30 (trinta) dias ou fração, 
levaào em conta o impôsto no que fôr devido na aceitação d () 
título definitivo (apólice). 

5/.1) A r eforma, renovação, reabili tação, prorrogação Oll 

alteração de qualquer dos atos pr evistos nesta Alínea, dentr() 
do prazo contratual, fica sujeita ao impôsto sôbre a diferença 
de valor ou de prêmio, salvo se houver emissão de nôvo con 
t rato, caso em que o impôsto será devido jntegralmente. 

6.S ) Não incidirão no impôsto as operações: a) de reM
seguro; b) de seguro de crédito à exportação ; c) de seguro f.p 
transporte de mercadorias em viagens internacionais. 

ALÍNEA IV 

Transferência, de Bens, Créditos e Direitos 

4. 1 - Promessa de compra e v enda, de permuta e 
de doação de bens móveis ou imóveis .. . .... _ 1 ~h 

4 .2 - Promessa de compra e venda de imóveis rurais 0,5~, 

4 .3 - Cessão e promessa de cessão de crédito ou de 
direitos, inclusive a dação em pagamento de 
título de crédito ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 'k 

4.4 - Procurações, e seus substabelecimentos: a) com 
a cláusula in rem propriam ou cláusula equi
valente; b) com podêres irrevogáveis, fora dos 
casos previstos nos itens II e III do artigo 
1 .317 do Código Civil _...... .... ... .. . . .. 1 ~~:. 

4 .5 - Endôsso de qualquer título, depois do venci-
mento ... 1 '~~ . 
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.( .6 - Operações mediante emissão de títulos para sor
teio na forma do Decreto-Lei n.o 7.930, de 3 
de set€mbro de 1945 ...... 4 • • • " " •• • • " ••• ' " 1 '){ 

NOTAS 

1.4 ) O impôsto será calculado: 

a) na promessa de permuta, sôbre o bem de maior valor: 
se não fôr indicado o valor, por estimativa ; 

b) na promessa de doação, por estimativa; 

c) no caso do inciso 4.3, sôbre o valor <lo crédito ce 
dido ou prometido ceder, e não sôbre a importância 
por que foi feita a cessão ou a promessa; 

d ) no caso dó inciso 4.6, sôbre O valor do objeto da 
compra; 

e ) nos demais casos, sô!Jre o valor da obrigação. 

2.11
) Na hipótese de dação em pagamento de título dt' 

crédito, será levado em conta o impôsto que houver sido pagll 
no cndôsso, desde que êste seja feito expressamente para (I 

mesmo fim. 

3.8.) N as operações referidas no inciso 4 .6, que se eq u i 

param, para efeito fiscal, à promessa de compra e venda, o 
impôst.o será pago pelas organizações autorizadas e incidi rá 
ainda: 

a) ôbre o valor e:<cedent c, quando os títulos emitido.~ 

forem sorteados com valor superior ao do objeto da 
compra; 

b) sôbre a transferência de títu los de prestamistas ou 
de plano, dentro da mesma organização ou entr or 
ganizações diversas . 

4.8 ) Não estará sujeita ao impôs to a promessa de com
pra e venda de bem imóvel, quitada e irrevogável, desde que, 
sôbre o mesmo ato. tenha sido pago o impôsto de transmissão 
inter vivos. 



ALtNEA V 

A rrendamcnto ou Loca,ção 

·5 . 1 - Arrendamento ou locação, e outros atos que 
transmitam uso e gôzo de bens móveis ou imóveis 1 ;-1,. 

NOTAS 

l.a) Se não fôr firmado contrato ou ocorrer a hipótese 
tio art. 1.195 do Código Civil, ou ainda, a locação a prazo in
determinado, o impôsto será calculado e pago sôbre o valor 
correspondente a 6 (seis) meses e complementado, posterior
mente, na forma do art. 24. 

2.a) Não estão sujeitos ao impôsto: 

a) a constituição c a extinção de aforamento c de usu
fruto; 

b) os contra tos de locação residencial; 

c) a locação de serviço em que o locador (pessoa física) 
apenas forneça o próprio trabalho; 

d ) a locação de serviço entre estabelecimentos bancá
rios e seus correspondentes, quando versarem exclu 
sivamente sôbre assunto de natureza bancária . 

ALÍNEA VI 

Empreitada 

-6. 1 - Empreitada, sob qualquer modalidade l u 
." 

NOTAS 

1.a ) No caso de acréscimo ao valor ajustado, o impôstc 
'lerá devido sôbre o valor acrescido, ou, se não existir con
t rato escrito, sôbre as importâncias entregues ou creditadas 
ao empreiteiro_ 
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2.8 ) Nas empreitadas de rnão-de-obra, o impôsto recairá 
sôbre as quantias entregues, pagas ou creditadas ao empreitei
ro para remunerá-lo, ainda que a título de reembôlso de mã.o
de-obra de terceiros, fornecida por seu intermédio. 

3.8 ) Nas empreitadas de mão-de-obra e material o im
pôsto recairá sôbre as quantias entregues' ou' creditadas ao 
empreiteiro, a título de adiantamento ou pagamento do preço 
da obra. 

4.8 ) A locação de serviço, quando relacionada com a em
preitada, está sujeita ao impôsto de acôrdo com esta Alínea. 
r essalvada a hipótese da nota seguinte_ 

5.8 ) Não estão sujeitas ao impôsto: 

a) a empreitada de atividades rurais; 

b) a empreitada de lavor em que o empreiteiro (pe~ 

soa física) apenas forneça o próprio trabalho. 

ALíNEA VII 

Constituição de Sociedades e Atos .4fin.ç 

7.1 - Constituição. _ _ .. ... .... .. _ ......... . .. . 

7. 2 - Alteração . . ...... .. ...... _ .. .. . . .. . . . . 

7. 3 - Distrato, liquidação ou dissoluçã.o . , . . . .. . .. . 

7. 4 - Fusão e incorporação 

7 .5 - Amortização de ações 

7.6 - "Partes Beneficiárias" (art. 31 do Decreto-Lci 

,1 ~( 

1 51(' 

1 ~ '~ 

1 r' 
1<" 

1 «r 

n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940) ... ,.... 1 ,> 

NOTAS 

1.8 ) O impôsto incidirá, nas sociedades comerciais e nas 
d vis que revestirem forma estabelecida nas leis comerciais, 
exceto as cooperativas: 
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a) na constituição - sôbre ° capital declarado, e na 
alteração - sôbre qualquer entrada, aumento ou r e
tirada de capital; 

b) no distrato, liquidação ou dissolução - sôbre a quan
tia que se repartir pelos sócios ou acionistas; 

c) na fusão sôbre o capital da nova sociedade, e na in 
corporação - sôbre o capital da sociedade incorpo
rada, devido ainda o impôsto em qualquer caso, sô
bre as retiradas de capital, se houver; 

d) na amortização de ações - sôbre o valor das ações 
amortizadas; 

e) nas "Partes Beneficiárias" - sôbre o valor do r es
gate ou da percentagem de lucro, no ato do paga
mento ou do crédito correspondente, ou, ainda, da 
conversão em ações_ 

2.8 ) Havendo alteração social de que resulte a saída de 
todos os sócios, menos um, e entrada de outros sócios, conside
ra-se, para pagamento do impôsto, que na hipótese há um' dis
trato da antiga e a constituição de nova sociedade. 

s.a) Também, para efeitos fiscais, considera-se altera
ção social, importando em entrada e saída de capital, a cessão 
ou transferência de cotas das sociedades limitadas, ainda que 
de um a outro sócio, levado em conta o impôsto porventura 
pago em separado, no instrumento de cessão .. 

4.a ) Quando se tratar de sociedade anônima ou em co
mandita por ações, o impôsto será pago: 
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a) nos casos de aumento de capital e de amortização de 
ações - até 30 (trinta) dias após a data da assem
bléia que aprovou o aumento ou a amortização; 

b) no caso de dissolução ou liquidação - até 30 (trinta ) 
dias após a organização do inventário e balanço (art . 
140 do Decreto-Lei n.O 2.627, de 1940); 

c) nos demais casos - até 30 (trinta) dias após os res 
pectivos atos. 



5.a ) Se se tratar de sociedade que dependa de autoriza~ 

~o do govêrno, o prazo para pagamento do impôsto será con-
4ldo a partir da data do órgão oficial que publicar a autori
tação. 

6.a ) Quanto a sociedade com sede no estrangeiro, cal
eular-se-á o impôsto sôbre o capital destinado às operações no 
Brasil. 

7.a ) Nas sociedades em conta de participação, o impôs
t{) incidirá sôbre o capital entregue pelo sócio oculto ou sócio 
.ostensivo. 

8.a ) A prorrogação levada a efeito após o término do 
prazo de vigência equipara-se à liquidação da antiga sociedade 
e constituição de nova, incidindo o tributo em dôbro 8Ôbre o 
valor do capital social. 

ALfNEA VIII 

Obrigações Diversas 

8.1 Promessa ou obrigação de pagamento, de entrega 
ou transmissão de bens móveis ou valôres . . . . . . 1 % 

8.2 - Distrato, exoneração ou sub-rogação, excluída a 
sub· rogação de dívida, já prevista na Alínea 1. . 1 'lo 

8.3 - Comissão e representação mercantis .......... 1 % 
8.4 - Extrato de conta, quando ajuizado ............ 1 70 
8.5 - Juros de mora e cláusula penal .. , . . . . . . . . . . . • 1 % 
8.6 - Sinal ou arras ......................... . ... 1 % 

NOTAS 

1. a) O impôsto será devido: 

a) no caso do inciso 8.3, sôbre o valor das comissões pa
gas ou creditadas em cada: mês, e será pago pelo co
missário, dentro da primeira quinzena do mês seguin
te, deduzido o impôsto pago no contrato escrito, se 
houver; 
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b) no caso do inciso 8.4, sôbre a importância do saldei, 
antes da apresentação da conta em juizo; 

c) no caso do inciso 8.5, sôbre o valor dos juros ou da 
cláusula, no ato do respectivo recebimento; 

d) no caso do inciso 8.6, sôbre o valor do sinal, desde 
que êste não importe em princípio de pagamento, 
com característica de obrigação prevista em outra 
parte desta Tabela. 

2.a ) Não estão sujeitos ao impôsto: 

a) a comissão e representação mercantis, quando desem· 
penhadas diretamente pelo comissário ou represen
tante (pessoa física) ; 

b) os extratos de contas (inciso 8.4) relativos ao de
sempenho de funções cuja demonstração seja obriga

tória em juízo; 

c) a operação que consista em transferência de crédito, 
em moeda nacional, de uma conta para outra, da mes
ma pessoa física ou jurídica, domiciliada no País ou 
no exterior, com o mesmo creditador, mediante sim
ples lançamento; 

d) a proposta de desconto de letras de câmbio, notas 
promissórias, faturas e suas duplicatas, feita a es
tabelecimento bancário, desde que a obrigação nela 
assumida se restrini a a promessa de reembôlso, in
dependentemente de protesto, quer por falta de acei· 
te, quer por falta de pagamento; 

e) a parceria com colonos, ainda que haja emprêgo de 
capital, máquinas, trabalho de pessoas da família do 
colono e braço assalariado; 

f) a compra e venda de bens móveis; 

g) os contratos de compra e venda de câmbio; 

h) as garantias, quando constituírem atos acessórios de 
obrigações tributadas ou isentas; 

i) em qualquer caso: 



1. o aval ; 

2. as garantias em favor de servidores públicos, 
prestadas para efeito do exercício dos respecti
vos cargos; 

3. as garantias prestadas para efeito de pagamen
to parcelado de débitos ou de interposição de r e
cursos, em processos fiscais; 

4. as cauções de ações de sociedades anônimas ou 
em comandita por ações, feitas para o fim de 
garantir a gestão de seus diretores; 

5. as cauções de títulos de capitalização ou apólices
de seguro de vida, para garantia de empréstimo 
ou adiantamentos feitos pelas companhias emi
tentes sôbre os respectivos valôres de resgate ; 

j) as duplicatas e triplicatas a que se refere a Lei n .o 
187, de 15-1-36, assim como o respectivo reconheci
mento. 

ANEXO 11 

Taxa de Serviços Públicos 

I - Capitania dos Portos: 

(Art. 6.° da Tab. da C.L.I.S.) 

Cr$ 
1 . Certificado de arqueação ou internacional 

de borda livre ........................ 5.000,0 

2. Inscrição de embarcação nacional até 20 t 
de registro . . ....................... . 1 .000,00 

3 . Registro de embarcação nacional de mais de 
20 t de registro ....................... . 4. OOO,O(} 

4. Licença anual de embarcação inscrita . ... 5.000,00 

5. Licença anual de embarcação registrada .. 10.000,00 
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6. Licença ,anual a estaleiros de construção 
naval . . . ............................ 20.000,00 

7. Licença anual a oficinas de construção naval 10 .000,00 

8. Licenças não especificadas .. . ........... 600,00 

9. Têrmo de vistoria em embarcações, exceto 
nas empregadas em pequena cabotagem .. 6 .000,00 

10. Têrmo de vistoria em embarcações, de qual
quer tonelagem, quando requerida no inte-
resse da parte ... ... . ...... ........ . .. 10.000,00 

n - Certidões e Fotocópias: 

(Art. 9.° da Tab . C.L.I.S.) 

1. Certidões de quitação de tributos federais .. 

2. Certidões não especificadas, expedidas por 
repartições públicas, desde que não tributa-
das em outra parte, por fôlha ...... .. . . 

3. Fotocópia de livro ou documento, extraídas 
e autenticadas por repartições públicas por 
fôlha de dimensões até 0,22 m x 0,33 m .... 

NOTAS 

1.°) Não incidirão na taxa: 

500.0{) 

500,00 

1 .500,00 

a) as certidões de pagamento da taxa de utili:tação de 
faróis, de que trata o § 3.° do art . 1.0 da. Lei n.0 

4.202, de 1963; 
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b) as certidões de depósito expedidas por fôrça do art. 
36, § 5.°, do Decreto n.O 24.637, de 1934 ; 

c) as certidões ex-ofl icio para aposentadoria e peD3Ões; 
d) as certidões ex-oft'icio passadas no interêsse da Jus

tiça ou da Fazenda Nacional; 
e) as certidões para habilitação de herdeiros de praças 

à pensão institulda pelos Decretos-Leis n.a. 4.819. 
de 1942, e 4.839, de 1942. 



2.° ) As certidões ou cópias fotos táticas poderão ser for
necidas mediante pedido verbal da parte interessa
da, devendo, em qualquer caso, ser visadas pelo che
fe da repartição ou do setor a que estiver subordi-

nado o funcionário que as houver extraído. 

lU - Concessão de regalias de paquete: 

(Art. 13 da Tab. da C. L.1. S.) .. .. ...... 100 .000,00 

IV - Depm·tamento Federal de Segurança Pública, : 

(Art. 31 da Tab. da C.L.I.S.) 

1 . Alvará para qualquer fim, exceto o de sol-
tura .............................. . 

2. Atestado de qualquer natureza, exceto de mi-
serabilidade . . ..... . ................ . 

3 . Auto de exame pericial, a requerimento das 
partes,· por fôlha ......... . ..... ... . .. . 

4. Carteira de condutor de veículo: 

a) 

b) 

c) 

d) 

particular-amador . 

profissional . . .................. . 

internacional de habilitação ....... . . . 

não especificadas . 

5. Cartei ra de identidade: 

a) comum ....................... . . 

b) para serviço doméstico ....... . . . . . . 

-6. Exame médico para qualquer fim .. . .... . 

7. Fôlha corrida . . ..................... . 

g. Guia de aquisição, entrega, retirada, ~rân
sito, embarque ou desembarque de explosi-
vos, armas e munições .. . ........ .. ... . 

2.000,00 

500,00 

100,00 

3.000,00 

2.000,00 

3.000,00 

1.000,00 

500,00 

200,00 

1.000,00 

100,00 

500,00 
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9. Licença (anual) para fabrico, comércio, de
pósito, trânsito ou emprêgo de explosivo , 
inclusive fogos de artifício, armas e mu-
nições ...... ... . . ...... . .. . ...... . .. . 

10. Licença (anual) para fabrico, comércio, ou 
depósito de inflamáveis petrolíferos e de-

10.000,00' 

rivados . . . .......................... 10.000,00 

11. Licença para funcionamento de circos, par
ques de diversões, dancing, cabarés e seme-
lhantes . . . .............. ..... ... . ... 10.000,00 

12. Licença anual para portar arma ou conduzi
la em veículo, exceto quando pedida por au
toridades e funcionários públicos em razão 
de exercício de suas funções . .. ...... . . . 3.000,00 

13. Reboque de veículo providenciado pelo Ser-
viço de Trânsito . ....... .. ............ . 3.000,00-

14. Registro de arma para ser conservada em 
casa residencial . . ............. . ...... 1.000,00 

15. Registro de arma para qualquer outro fim 2.000,00 

16. Registro de transferência de propriedade de 
arma ............................ . 

17. Registro de licença de veículo (anual) : 

a) de automóvel tipo máximo ..... .. .. . 

b) de automóvel tipo médio ...... . .... . 

e) de automóvel tipo pequeno ......... . 

d) de automóvel de aluguel, inclusive ea-
mionetas de lotação . .............. . 

e) de auto caminhão para carga até 1.500 
quilos ......................... . 

f) de autocaminhão para carga superior 
a 1 .500 quilos ................ . 

g) de auto-ânibus 

18. Registro de transferêneia de propriedade de 
veículo ............................. . 
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2.000,00 

3.000,00' 

2.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

2.000,00 

3.000,00 

l.OOO,OO 



19. Visto em carteira de motorista emitida fora 
do local de 'Visto . . ................... . 500,0() 

V - D epartamento. Nacional da P1·op1"iedade lndustrial: 

(Art. 22 da Tab. da C.L.I.S.) 

1. Depósito de qualquer pedido de patentes ou 
de registro de marcas ou semelhantes .... 10.000,00-

2. Taxa suplementar por ponto característico 
que exceder de 10 (dez) ................ 500,00 

3. Taxa suplementar pela alteração do relató
rio ou do desenho, quando não fôr exigida 
pela repartição. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 

4. Taxa suplementar pela apresentação, poste
riormente ao depósito do pedido, do certifi-
cado do país de origem ................. 4. OOO,O() 

5 . Taxa suplementar por artigo ou produto de
clarado no exemplar das marcas que exceder 
de 20 (vinte) ... . ...................... 500,00 

6. Anotação de transferência . . . . . . . . . . 4.000,00-

7. Anotação de alteração de nome . . . . . . . . . . 2 .000,00 

8. Anotação de qualquer contrato d,e licença 
para uso 011 exploração de patentes ou de 
marcas ............................ . 12.000,00 

9. Pedido de licença obrigatória ... . . . . . . . . . 12.000,00 

10. Anuidade de patente de invenção ou de mo-
dêlo de utilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 

11. Contribuição trienal da patente de desenho 
ou modêlo industrial. . .............. . 

12. Pedido de prorrogação do prazo de vigência 
de patente de modêlo de utilidade e de de-

6.000,OQ 

senho ou modêlo industrial. . . . . . . . . . . . 10.000,00 
13. Pedido de prorrogação do prazo de registro 

de marca, título, nome comercial, fnsfgnifi, 
expressão ou sinal de propaganda: 
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a) quando apresentado dentro de seis me
ses antes do término do prazo de vigên-
cia do registro ... . . ... . . . . .. . . . . . . . . . 12.000,00 

b) quando apresentado dentro de três meses 
depois de vencido o prazo' de vigência 
do registro . . ............... . . .. .. 15 .000,00 

14. Busca pessoal de patentes 

15. Certidão de buscas sôbre a existência de 
marcas . . , ... . . , ..... ....... ... ... . . 

16. Pedido de caducidade de patente ou registro 
de marca .............. . . .. ........ . 

17. Pedido de garantia de prioridade . . .. . .. . 

18. Pedido de cancelamento de garantia de prio-
ridade ........................ ...... . 

19. Pedido de registro de recompensa industrial 

20. Pedido de desarquivamento de processo de 
patente de invenção, modêlo de utilidade, de
senho ou modêlo industrial, quando apresen
tado dentro de 180 (cento e oitenta) dias 
após a publicação do despacho do arquiva-

2.000,00 

2.000,00 

20.000,00 

2,000,00 

1.500,00 

4.000,00 

mento .................. ,... . .. .... . 12.000,00 

21. Pedido de restauração de patente . .. .. .. . 20 .000,00 

NOTA 

Não incidem no pagamento do tributo as cartas-patenteB, 
os certificados de marca ou de recompensa industrial . 

VI - Depm-tamento Nacional de Saúde: 

(Art. 23 da Tab. C.L.I.S.) 

1. Autorização' para fabricar produtos ofici
nais, equiparados a oficinais e químicos .. 

2. Concessão de modificação de fórmula, for
ma farmacêutica ou nome de produto .... 
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3 . Licença anual para: 

a) importar, exportar e reexportar subs
tâncias entorpecentes ou produtos que 
as contenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .000,00 

b) fabricar, extrair, transformar ou puri-
ficar substâncias entorpecentes . .. . . . 12.000,00 

c) fabricar especialidades f armacêuticas 6; 000,00 

4 . Pedido de : 

a ) autorização para fabricar produtos ofi 
cinais, equiparados a oficinais e quí-
micos . . ., .. ... . . . . . . .. . . ... . . . 

b) a utorização para fabricar antisséticos, 
desinfetantes, raticidas, inseticidas, 
produtos químicos de higiene e toucador 

c) licença anual para fabricar especiali-
dades farmacêuticas . . ... . ... .. . 

d) licença para fabricar ligas e metais não 
preciosos para uso em odontologia ., .. 

e) modificação de fórmula, forma farma-
cêutica ou nome de produto . . . . ... . . . 

5. Transferência de: 

a) responsabilidade técnica de qualquer 
pr oduto ... .. ... .. ... . .. . . . .. . . 

b) licença para fabricação de qualquer 
produto . . .. ... . . .. . . . . . . . . .. . 

6 . Vistoria de substâncias entorpecentes ou de 
produtos que as contenham e de quaisquer 
outros produtos, em armazéns alfandegários 

7 . Exame médico em estrangeiro, nos têrmos 
do Decreto n.o 3.010, de 20 de agôsto de 1938 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2 .000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

3 .000,00 

3 .000,00 
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8. Expurgo em embarcações (Decreto-Lei n.O 
4.003, de 8 de janeiro de 1962) ....... . 50.000,00 

VII - Junta de Corretores de Mercadorias : 

(Art. 31 da Tab. da C.L.I.S.) 

1 . Certidão de cotação de mercadorias ..... . 

2 . Certidões não especificadas, por fôlha ... . 

3. Certificados de qualquer natureza . . ... . . 

4. Laudos de verificação de qualidade de mer-
cadorias ...... . .................... . 
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DECRETO N9 55 .852. 

de 22 de março de 1965 

R.EGULAMENTO DO IMPôSTO DO S~LO 



DECRETO N Y 55.852, DE 22 DE MARÇO DE 1965 

Aprova o Regulamento do hnpôsto do Sêlo ~ 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando da atribui
ção que lhe confere o art. 87, n.o 1, da Constituição, e nos 
têrmos do art. 55 da Lei n .O 4.505, de 30 de novembro de 
1964, decreta: 

Art.l.0 É aprovado o Regulamento d·()! Impôsto do Sêlo,. 
que com êste baixa. 

Art. 2.° Éste Decreto entrará em VigOl" na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário . 

Brasília, 22 de março de 1965; 144.° da Independência 
e 77.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octávio Gouveia de Bulhões 

REGULAMENTO DO IMPOSTO DO SUO A QUE SE REFERE o 
DECRETO N. 55.852, DE 22 DE l\IARço DE 1965 

CAPÍTULO I 

DO IMPÔSTO 

Art . 1.0 O Impôsto do Sêlo incide sôbre os atos regula
dos por lei federal, especificados na Ta bela anexa a êste Re
gulamento. 
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Parágrafo único. Compreendem-se no disposto neste 
.artigo os atos praticados no estrangeiro, que tiverem de pro
duzir efeito no País. 

Art. 2.0 O impôsto tem como fato gerador a prática do 
,.ato, por qualquer forma de exteriorização prevista, neste Re
gulamento, com abstração de sua validade ou eficácia jurídica. 

Parágrafo único. No caso do parágrafo único do artigo 
.anterior, constitui fato gerador do impôsto o recebimento, no 
País, do instrumento referente ao ato ou o seu lançamento, 
se houver contabilização antes do recebimento. 

Art. 3.0 A palavra "obrigação", quando usada neste Re
:gulamento de modo geral, designa qualquer ato sujeito ao 
impôsto na forma do art. 1.0 e, "instrumento", qualquer pa
,pel, documento ou registro que o exteriorize. 

CAPiTULO II 

DOS CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS 

Art. 4.0 São contribuintes do impôsto: 

I - originàriamente, os que praticarem ato tributável; 

II - como substitutos, os cartórios, em relação aos atos 
'qavrados em suas notas. 

Art. 5.0 Responderão solidàriamente pelo impôsto, ain
<da que um só responsável esteja incumbido do seu pagamento: 

I - os que forem partes na obrigação; 

II - os que forem partes na obrigação e os que esti
·verem na posse do respectivo instrumento por título que legi
time qualquer interêsse nêle; 

III - os que forem partes na obrigação e o cartório, nos 
'atos lavrados em notas públicas, ressalvada a hipótese de com
'(>lementação do impôsto prevista no art. 41. 
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Art. 6.° Nas obrigações em que figurarem mais de um 
responsável, incumbirá o pagamento do impôsto ao que pos
suir o livro Registro do Impôsto do Sêlo (modêlo n.o 1) . 

§ 1 ° Se houver mais de um responsável obrigado ao li
vro, incumbirá o pagamento, sucessiva e excludentemente: 

I - ao que mantiver organização especializada para a 
prática do ato sujeito ao impôsto; 

II - a qualquer dêles, nos demais casos. 

§ 2.° Quando forem partes na obrigação contribuintes de 
localidades diferentes, o pagamento caberá ao primeiro sig
natário do instrumento, qualquer que seja o regime fiscal a 
que estiver sujeito. 

§ 3.0 No caso do item II do § 1.0, cumprirá aos demais 
responsáveis lançar a obrigação em seus livros (modêlo n.O 1), 
com exclusão do impôsto e com indicação de quem efetuou o 
pagamento. 

§ 4.° Quando nenhum dos responsáveis estiver sujeito ao 
livro, caberá a qualquer dêles o pagamento do impôsto, res
salvada a hipótese do § 2.°. 

Art. 7.0 Nos contratos realizados por correspondência, 
epistolar ou telegráfica, incumbirá o pagamento do impôsto 
.ao aceitante ou, quando a aceitação fôr exp~dida do estrangei
ro, ao proponente. 

Parágrafo único. Prova-se a aceitação por qualquer for
ma que a caracterize. 

Art. 8.0 Pelo mandante domiciliado ou residente no es
trangeiro, responderá o mandatário que o houver represen
·tado na obrigação. 

Art. 9.° N a obrigação em que uma das partes gozar de 
isenção, o ônus do impôsto recairá sôbre as demais. atendido 
o disposto no art. 6.°. 

Art. 10. Na falta d~ pagamento ou recolhimento do im
pôsto, responderá, pelo cartório. o seu titular. 
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CAPíTULO UI 

DAS ISENÇõES 

Art. 11. Além dos casos previstos na Tabela, são isen
tos do impôsto: 

I - entidades nacionais e estrangeiras : 

a) sociedades de economia mista, assim consideradas as. 
sociedades de cujo capital a União, Distrito F ederal, Estado,. 
Território ou Município participe com a maioria das ações : 

b) fundações instituídas pelo poder público; 

c) estados estrangeiros, diretamente ou por seus repre
sentantes diplomáticos e consulares; 

d) agências e representações, no País, de organismos in
ternacionais de que seja membro o Brasil, por fôrça de tra 
tados ou convênios ratificados pelo Congresso Nacional; 

e) instituições beneficentes e de assistência social, sem 
objetivo de lucro e cujas rendas sejam integralmente aplica
das no País; 

f) instituições de ensino oficialmente r econhecidas; 

g) instituições de pesquisas técnicas ou científicas; 

h) emprêsas que produzam, transmitam ou distribuam 
energia elétrica; 

II - operações de crédito, financiamento e seguro, de 
interêsse da agricultura: 

a) financiamentos, inclusive por meio de abertura de cré
dito ou adiantamento, destinados a atividades rurais, quando 
a operação fôr feita diretamente com o produtor ou suas 
cooperativas; 

b) cédulas de crédito rural, compreendidos os atos de ins
crição, averbação, cessão, transf erência e endôsso; 

c) operações de crédito sob w arrant..s de produtores ru
rais, representativos de produtos agrícolas; 
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cl) operações de financiamento, locação de serviço e ar
rendamento de máquinas e implementos destinados à mecani
zaçã o da lavoura; 

e) operações de seguro e atos correlativos, em que seja 
parte ou interveniente a Companhia Nacional de Seguro Agrí
cola; 

f) as operações de seguro agrário, conforme o deferir o 
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização; 

III - operações referentes às cooperativas: 

a) operações entre as cooperativas e seus associados, re
ferentes à atividade específica daquelas; 

ú) operações de financiamento efetuadas com as coope
rativas pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo e Banco 
do Brasil S.A.; 

IV - operações realizadas por firmas e sociedades civis 
'e comerciais: 

a ) aumentos de capital resultantes da correção monetá
ria de que tratam os §§ 4.° e 13 do art. 3.° da Lei n.O 4.357, 
de 16 de julho de 1964; 

b) os lançamentos relativos à atualização do valor em 
moeda nacional dos débitos em moeda estrangeira resultan
tes da correção monetária a que se referem o art. 3.° e pa
rágrafos, da Lei 0.° 4.357, de 16 de julho de 1964; 

c) negócios entre matrizes e filiais e destas entre si, 
'Q uando estabelecidas no território nacional; 

d) atos de constituição, e respectivas alterações, das so
-ciedades que se destinem a explorar atividades de fundamen
ta.! interêsse para o desenvolvimento econômico do País; 

v - operações de câmbio: 

a) operações de câmbio manual, inclusive por traveller's 
checks e r espectivos endossos ; 
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b) operações de câmbio realizadas entre bancos, inclusive 
por arbitragem, de acôrdo com o disposto no art. 9.° do De
creto-Lei n.O 9.025, de 27 de fevereiro de 1946; 

c) operações de câmbio relativas à exportação de produ
tos industrializados, na forma dos §§ 1.° e 2.°; 

d) atos r elativos a operações cambiais, quando o câmbio 
fôr comprado, por entidades isentas do impôsto a estabeleci
mentos bancários, ainda que êstes não gozem de isenção; 

VI - financiamento de investimentos: 

a) financiamento de investimentos realizado pelo Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico; 

b) financiamento de investimentos feito pela Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. A., assim 
consideradas a instalação inicial, a reforma ou a ampliação 
de indústria de fundamental interêsse para o desenvolvimento 
econômico do País; 

c) operações de financiamento do Plano do Carvão Na
cional, nos têrmos do art. 17 da Lei n.O 1.886, de 11 de junho 
de 1953; 

d) financiamento, por outras entidades oficiais, de in
vestimentos de fundamental interêsse para o desenvolvimen
to econômico do País; 

VII - operações do sistema financeiro da habitação,ins
tituído pela Lei n.O 4.380, de 21 de agôsto de 1964: 

a ) letras imobiliárias, compreendidos os atos de emissão, 
colocação, transferência, cessão, endôsso, inscrição ou aver
bação; 

b) operações de qualquer natureza entre as entidades in
tegrantes do sistema; 

c) operações contratuais d~ que participem entidades in
tegrantes do sistema e que tenham por objeto habitações de 
menos de cinqüenta metros quadrados, não incluídas as par
tes comuns, se fôr o caso, e de valor inferior a sessenta vêzes 
o maior salário mínimo legal vigente no País; 
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VIII - operações diversas: 

a) atos jurídicos em que forem partes a União. Estados,. 
Distrito Federal, TerritóriQs ou Municipios ou, ainda, as res
pectivas autarquias; 

b) atos relativos à aquisição e iinanciament<> da aquisi
ção de imóvel de valor não superior a Cr$ 6.000.000 (seis· 
milhões de cruzeiros) que se destine à residência de quem não
possua outro imóvel residencial no País; 

c) títulos da dívida pública da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendidos os atos de· 
emissão. substituição, subdivisão, conversão, transferência e 
resgate; 

d) operações realizadas entre o Banco Central da Repú
hlica do Brasil e os estabeleciment<>s bancários, e entre os es-· 
tabelecimentos bancários e o Banco do Brasil S.A., quando, 
êste atuar como agente da autoridade monetária ou do Te
souro Nacional; 

e) operações realizadas entre os órgãos da previdência, 
social e seus seguradQs; 

f) obrigações de valor até Cr$ 20.000 (vinte mil cruzei
ros), excluídas as notas promissórias e letras de câmbio. 

§ 1.0 A isenção de operações de financiament<> não aI-o 
cança as notas promissórias e letras de câmbio, salvo se es
tiverem comprovadamente vinculadas, à operação isenta. 

§ 2.° As isenções previstas nos itens IV, letra d, e VI,. 
letras b e d, serão declaradas pelo diret<>r do Departamento 
de Rendas Internas, ouvido o órgão técnico competente quanto 
à importância do empreendimento em relação ao desenvolvi
mento econômico do País. 

§ 3.0 Para os efeitos do item V, letra c, consideram-se· 
produtos industrializados os que assim forem definidos na 
legislação do Impôsto de Consumo. 

§ 4.° Ainda no caso do item V, letra c, a isenção alcança 
também os endossos lançados nos respectivos instrumentos, 
embora a exportação seja feita para pagament<> em moeda. 
nacional. 



§ 5.° Não estão compreendidos na isenção do item VIII, 
letra a, os contratos realizados entre terceiros, com a interve
niência ou assistência da União, Estados, Distrito Federal, 

I 

Territórios ou Municípios, ou, ainda, das respectivas autar-
quias. 

§ 6.0 Para habilitar-se ao gôzo da isenção de que trata 
a letra b do item VIII, deverá o interessado apresentar ates
tado, passado por duas pessoas idôneas, de que não possui 
·outro imóvel residencial . 

CAPÍTULO IV 

DO CALCULO DO IMPOSTO 

Art. 12. O impôsto será calculado sôbre o valor da obri
gação, de conformidade com o disposto neste capítulo {' espe

-cificações constantes da Tabela. 

Parágrafo único. Na determinação do impôsto serão 
arredondados para Cr$ 10 (dez cruzeiros) as frações infe
riores a esta quantia . 

Art. 13. Quando, num mesmo instrumento, se formali 
zarem várias obrigações, o impôsto será calculado sôbre cada 
uma, isoladamente. 

Art. 14. Para efeito de cálculo do impôsto,. serão con
. sideradas puras e simples as obrigações condicionais . 

Art. 15. Na prorrogação de prazo não vencido, o im
pôsto será calculado apenas sôbre os acréscimos decorrentes 
do nôvo prazo. 

Art. 16 _ A novação, inclusive a prorrogação de prazo 
operada depois do vencimento da obrigação, sujeita ao paga
mento de nôvo impôsto. 



Art. 17. N o cálculo do impôsto relativo a instrumento 
que constitua cumprimento de promessa ou ratificação de obri
gação, já tributadas, será levado em conta o impôsto compro
vadamente pago. 

Art. 18. N os contratos em virtude dos quais se passem, 
na mesma data, letras de câmbio ou notas promissórias, será 
levado em conta o impôsto pago nesses títulos, desde que te
nham inequívoca vinculação ao contrato, não sejam de emis
são de terceiros, nem tenham vencimento em branco . 

Art. 19 . No caso dos arÍ-s. 17 e 18, o impôsto levado 
em conta será declarado: 

I - na escritura pública - pelo serventuário de ofício; 

II - no escrito particular (tôdas as vias) - pelos que 
estiverem sujeitos ao Registro do Impôsto do Sêlo ou, no caso 
do impôsto pago por guia, pela repartição arrecadadora. 

§ 1.0 Da declara~o constarão ainda, quanto ao impôsto 
levado em conta: 

I - o nome de quem tiver efetuado o lançamento, bem 
eomo a data e número dêste, quando se tratar de pagamento 
feito no Registro do Impôsto do Sêlo ; 

II - o nome do órgão arrecadador e a data e número 
do recebimento, no caso de pagamento por guia. 

§ 2.° Nos títulos e outros instrumentos, será declarada 
sua vinculação ao nôvo ato . 

Art. 20. N o caso de obrigação de valor determinado 
4!m que houver promessa de pagamento de tributos, despesas 
de condomínio ou administração e prêmios de seguro, cujo 
montante não se ~ a desde logo conhecido, o impôsto será cal
culado sôbre o valor do principal, acrescido de 2070 (vinte 
por cento). 

Parágrafo único. Se não se configurarem tôdas as hi
p6teses ·de promessa de pagamento, o contrlbuinte poderá 
·optar pelo pagamento do impôsto na forma do art. 24. 
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Art. 21. Quando da obrigação constar promessa de pa
gamento de juros, comissões e outras vantagens, o valor tri
butável será a sorna do principal e dos acessórios, calculados 
êstes por um período de dois anos, se não fôr estipulado prazo 
menor. 

Parágrafo único. Se o prazo fôr superior a dois anos, o 
impôsto sôbre os acessórios será complementado depois do pri
meiro biênio. 

Art. 22 N a obrigação em que fôr indeterminado o n6-
mero de prestações, o impôsto será calculado e pago sôbre o 
valor correspondente a dois anos e complementado posterior
mente. 

Art. 23. No caso de locação sem contrato, com contrato 
a prazo indeterminado, ou na hipótese do art. 1.195 do C6-
digo Civil, o impôsto será calculado sôbre o valor relativo a 
~eis meses, sujeito a complementação depois dêsse período. 

Art. 24. Se o valor da obrigação não puder ser determi
nado por depender de apuração posterior, o cálculo e paga
mento do impôsto serão feitos por estimativa do contribuinte, 
sob sua exclusiva responsabilidade, sem prejuízo da comple
mentação do tributo. 

Parágrafo único. Tratando-se de ato lavrado em notas 
públicas, a estimativa será da responsabilidade das partes in
teressadas . 

Art. 25. O cálculo do impôsto, nos casos de comp~emen

tação previstos nos arts. 21 a 24, será feito por períodos se
mestrais, vencíveis em 30 de junho e 31 de dezembro, ou, se 
() vencimento da obrigação ocorrer antes de qualquer dessaS'" 
datas, pelo tempo decorrido entre o término do últimO' pe
ríodo semestral e o vencimento. 

Parágrafo único. Quando o período sujeito a comple.
mentação começar na segunda metade do semestre, o valor 
das operações poderá ser acrescido 80 do semestre seguin~ 
para efeito de cálculo e pagamento do impôsto. 
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Art. 26. Na obrigação em que o valor estiver expre&8Q 
em moeda estrangeira, o impôsto será calculado sôbre a quan
tia equivalente em moeda nacional, ao câmbio do dia anterior 
ao da ocorrência do respectivo fato gerador, se não houver 
taxa estipulada de que resulte impôsto mais elevado. 

Parágrafo único. N os casos do art. 25, a taxa de CClD

versâo será a vigente no dia anterior ao da complementaçAo 
do impôsto. 

CAPíTULO V 

DO PAGAMENTO DO IMPOSTO 

DO PAGAMENTO NO REGISTRO DO IMPôSTO DO S:.M.O 

Art. 27. Os contribuintes referidos no art. 28, inclu
sive as sociedades de economia mista, pagarão o tributo, sob 
sua exclusiva responsabilidade, mediante lançamento no livro 
Registro do Impôsto do Sêlo (modêlo n.0 1) • 

Art. 28. São obrigados a manter o Registro do Impôsto 
do Sêlo: 

I - os estabelecimentos bancários; 

II - as sociedades de crédito, financiamento e inves-
mento; 

III - as companhias de seguro e capitalização; 

IV - os cartórios, para os atos lavrados em suas notas ; 

V - as firmas e sociedades distribuidoras de filmes 
einematográficos; 

VI - as firmas e sociedades que operem na venda de
mereadorias pelo sistema de crediário; 



VII - as firmas e sociedades administradoras de bens 
imóveis; 

VIII - as firmas e sociedades construtoras ou incorpo
radoras de imóveis, e as que operem na venda de terrenos 
loteados, com capital igualou superior a Cr$ 50.000 . 000 (cin
qüenta milhões de cruzeiros). 

§ 1.0 São igualmente obrigadas a manter o Registro do 
r mpôsto do Sêlo: 

I - as sociedades de economia mista, de acôrdo com 
} disposto no art. 33, 

II - as firmas e sociedades que, em 31 'de dezembro de 
1964, possuíam lançamento no Registro do Impôsto pelo ex
t into regime de "verba especial". 

§ 2.° Quand~ a conveniência do serviço {) aconselhar, 
() Departamento de Rendas Internas poderá estender o regime 
de pagamento mediante lançamento no Registro do Impôsto 
do Sêlo a outras classes de contribuintes ou dêle excluir qual
quer c{)ntribuinte ou classe de contribuintes. 

§ 3.° A aplicação do disposto no parágrafo anterior 
fa r -se..á: 

I - por iniciativa do Diretor do Departamento de 
Rendas Internas; 

II - por proposta dos Delegados Regionais do Depar
tamento de Rendas Internas ou do Diretor do Departa
mento de Arrecadação; 

IH - por solicitação das partes interessadas. 

Art. 29 Ressa 'vadas as exceções previstas neste Regu-
lamento, o lançamento do impôsto no Registro do Impôsto do 
Sêlo será feito em relação a cada ato tributado, dentro de três 
dias da ocorrência do respectivo fato gerador . 

§ 1.0 Do lançamento deverão constar, além do impôsto 
devido, as demais indicações, do modêlo n.o 1. 
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§ 2.° Os lançamentos serão individuados por um núme
ro de ordem renovável no início de cada ano . 

§ 3.1) No caso do art. 64, o número do lançamento de 
cada livro auxiliar será distinguido por seriação alfabética . 

Art. 30. Ter-se-á como pago e retido p-elo contribuinte, 
inclusive pelas sociedades de economia mista, o impôsto lan
çado no Registro do Impôsto do Sêlo. 

Art. 31. Aos que estiverem obrigados ao Registro do 
Impôsto do Sêlo e praticarem, em série, atos compreendidos 
num mesmo inciso da Tabela, será permitido relacioná-los em 
fôlha~ sôltas, efetuando o lançamento pelo total correspon
dente ao m{)vimento de cada dia . 

Parágrafo único. As relações conterão as indicações 
constantes do modêlo n.o 1 e serão arquivadas, por ordem ero
nológica, em pastas especiais, que passarão a fazer parte in
tegrante do Registro do Impôsto do Sêlo. 

Art. 32. O impôsto devido nas letras de câmbio e notas 
promissórias em moeda nacional, quando passadas a favol' 
de contribuintes sujeitos ao Registro do Impôsto do Sêlo, in
clusive as sociedades de economia mista, poderá ser pago 
mediante lançamento nesse livro . 

Parágrafo único. Nas mesmas condições poderá ser pa 
go pelos cartórios o impôsto devido nos titulos vinculados ~o" 

atos lavrados em suas notas 

Art. 33 As sociedades de economia mista lançarão no 
Registro do Impôsto' do Sêlo o tributo devido nos atos em 
que forem partes e cujo ônus recaia sôbre os demais respon
sáveis, nos têrmos do art. 9.°, respondendo pelo seu recolhi
mento, que será feito na forma prevista neste Regulamento . 

Parágrafo único . O disposto neste artigo só se apli 
cará aos atos em que a sociedade de economia mista estiver 
na posição do contribuinte ao qual, por expressa disposição 
da notas da Tabela. caiba o pagamento do tributo . 
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Art. 34. Efetuado o lançamento no Registro do Impôsto 
do Sêlo, o seu responsáveL dec!arará, nas diversas vias ou 
exemplares do instrumento e ainda, quando fôr o caso, nas 
relações aluJidas no art. 31: 

I - seu nome, enderêço e número de Íl'lscrição; 

II - o impôsto pago; 

III - o número e data do lançamento. 

§ 1.0 Os dizeres f ixos da declaração poderão constar de 
earimbo ou ser impressos no próprio instrumento. 

§ 2.° Tratando-se de ato lavrado em oartório, caberá ao 
serventuário de ofício declarar no respectivo traslado, e nas 
certidões que expedir, os. elementos constantes dos itens li 
(' TIl. 

§ 3.0 Ainda quando se tratar de ato lavrado em cartório 
e o cálculo do impôsto fôr feito por estimativa, cumprirá ao 
serventuário de ofício declarar essa circunstância na Meri ·
t urn, bem como no traslado e certidões que fornecer. 

DO PAGAME:\'TO POR GUIA 

Art. 35. Os contribuintes não obrigados ao' livro Re
gistro do lmpôsto do Sêlo pagarão o tributo, sob sua exclu 
siva responsabilidade, mediante a guia modêlo n.O 5. 

Parágrafo único. Se o impôsto estiver sujeito a comple 
mentação posterior, a guia será a do m{Hlêlo n.O 6. 

Art 36. O pa.gamento do impôsto será feito direta 
mente ao órgão arrecadador local, dentro de oito dias da ocor
rência do respectivo fato gerador. 
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Art. 37. O agente que receber o pagamento declarará, 
..:rn cada urna das vias ou exemplares do instrumento, o im
pôsto pago e o número e data do recebimento. 

Parágrafo único . No caso do art. 38, a declaração será 
j eita pelo próprio contribuinte. 

Art. 38. Os contribuintes referidos nesta Seção, que 
praticarem, em série, atos compreendidos Dum mesmo inciso 
.da Tabela e cujos instrumentos pertençam permanentemente 
aos seus arquivos, poderão pagar o impôsto respectivo, pelo 
valor total, numa guia única. 

§ 1.° Os atos serão discriminados no verso da guia de 
pagamento ou constarão de relações que serão organizadas 
eom as indicações da guia e ficarão faze~do parte integrante 
desta. 

§ 2.° Ao contribuinte cumprirá arquivar a guia, por or
dem cronológica, em pasta especial. 

OA CO~JPLEHE1I.'TAÇAO DO IMPOSTO 

Art. 39. A complementação do impôsto refer ida no art. 
25 será feita até o último dia do mês subseqüente ao semestre 
vencido ou, quando fôr o caso, dentro de trinta dias depois de 
'encida a obrigação. 

Parágraf.o único. Se o vencimento da obrigação se ve 
riticar na segunda metade do semestre, a complementação po
derá ser feita até o último dia do mês subseqüente ao semes 
tre em que ocorreu o veneimento. 

Art. 40 Far-se-á a complementação do impôsto: 

I - pelos contribuintes obrigados ao Registro do Iro
vôsto do Sê lo, mediante lançamento nesse livro, de conformi
~:l ade com o disposto na Seção 1.a ; 
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li - pelos demais contribuintes, mediante a guia modêlo 
n.O 7, de acôrdo com o disposto na Seção 2.a. 

Art. 41. Tratando-se de ato lavrado em cartório, caberá 
exclusivamente às partes nêle interessadas a responsabilidade 
pela complementação do impôsto. 

DAS DISPOSIçoES COMPLEMENTARES 

Art. 42. A declaração de que tratam os arts. 34 e !7 , 
inclusive nos casos de complementação do impôsto, será feit! . 
~ucessiva e excludentemente, nos seguintes instrumentos: 

I - instrumento formal, correspondente à natureza da 
ubr igação, na forma do direito aplicável; 

II - qualquer documento escrito que comprove a exis
tência da obrigação, a inda que não observada a forma pres 
crita em lei; 

III - documento de q uitação, plena ou parcial, da obri 
gaçã{) ; 

IV - ficha de caixa ou de lançamento, relativa à ope
ração; 

v - livro "Diário" em que a operação foi r egistrada . 

§ 1.0 Tratando-se de instrumento emitido em vária ... 
vias ou exemplares, a declaração será feita em todos êles, os 
quais, excedido {} prazo de pagamento ou recolhimento do irn
pôsto, só poderão ter curso uma vez satisfeita essa exigência . 

§ 2.0 As letras de câmbio e notas promissórias 8Ó terão 
CUl'SO, em qualquer caso, com a declaração referida neste ar · 
tigo. 

§ 3.° No caso de complementação do impôsto, a decla 
ração poderá ser feita apenas na primeira via ou exemplar 
do instrumento. 
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Art. 43. Para os efeitos do disposto no artigo ante
rior, as vias ou exemplares do instrumento serão numerado , 
em cada caso. 

Art. 44. A declaração referida nos arts. 34 e 37 po 
derá ser feita pelo processo de estampagem mecânica, aten
didas as medidas de segurança e contrôle que forem baixadas 
pelo Departamento de Rendas Internas . 

Art. 45. Observadas as normas estabelecidas pelo D 
parlamento de Rendas Internas, os órgãos arrecadadores pro
vidos de equipamentos de estampagem mecânica a que se re
fere o artigo anterior' poderão admitir o pagamento,' numa 
guia única, do impôsto relativo a instrumentos emitidos em 
série, quando compreendidos num mesmo inciso da Tabela . 

Parágrafo único. A estampagem será feita em cada ins
trumento, declarada esta circunstância na guia de pagamento 
do impôsto. 

Art. 46. Os que estiverem autorizados a adotar o pro 
cesso de estampagem mecânica, na forma do art. 44, poderão 
substituir as relações de que trata o art. 31 por uma indica
ção, no livro Registro do Impôsto do Sê lo, dos limites utiliza 
dos nos acumuladores de carga invioláveis da máquina de e -
tampar, desde que satisfaçam as exigência estabelecidas pel 
Departamento de Rendas Internas. 

Art. 47. Ter-se-ão por vencidos os prazos para paga
mento do impôsto relativo a instrumento não datado . 

Al't. 48. Em instrumento sujeito a mais de uma assi
natura, a aposição de qualquer delas caracteriza o fato ge 
rador do impôsto . 

Art. 49. A segunda via da guia de pagamento do im
pôsto, restituída ao contribuinte na forma do § lOdo art. 65. 
será anexada à primeira via do in trumento, da qual passará 
a fazer parte integrante. 
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Art. 50. Quando a repartição ou o agente fiscal em vi
ita ao contribuinte, tiver elementos para impugnar a estima
tiva, nas obrigações a ela su~eitas, inclusive nos casos da nota 
La, itens I e II, da Alínea IV, deverá fazê-lo por escrito, in
timando o contribuinte a pagar, no prazo de oito dias e sem 
qualquer penalidade, a diferença d() impôsto exigida. Desa
tendida a illtimação, representará o funcionário contra o cem 
tribuinte. 

CAPíTULO VI 

DO RECOLHIMENTO' DO IMPOSTO 

Art. 51. Ressalvadas as exceções previstas neste Regu
lamento, o impôsto lançado no Registro do Impôsto do Sêlo 
em cada quinzena do mês será recolhido, ao órgão. arrecada
dor local, pela guia modêlo n.o 8, dentro dos oito primeiro~ 
dias da quinzena seguinte. 

§ 1.° No prazo estabelecido neste artigo, o Banco do 
Brasil S. A., por suas agências, creditará à conta "Receita. 
-da União" o impôsto que lançar, remetendo à repartiçã() fiscal 
competente, dentro de' oito dias, a guia relativa ao tributo 
ereditado em cada quinzena . 

§ 2.° Os demais contribuintes referidos 110S incisos I, 
U e lU, do art. 28, inclusive as sociedades de economia mista, 
recolherão o impôsto diretamente ao Banco do Brasil S. A . , 

.'l crédito da conta "Receita da União" . 

CAPÍTULO V1J 

DO REGISTRO DAS OBRIGAÇõES 
SUJEITAS À COMPLEMENTAÇÃO DO IMPÔSTO 

Art .' 52. A fi obrigações compreendi.dos nO' art. 24 se · 
Tão registradas: 
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Art. 50. Quando a repartição ou o agente fiscal em vi
'ita ao contribuinte, tiver elementos para impugnar a estima
tiva, nas obrigações a ela su~ eitas, incJ.usive nos casos da nota 
l.a, itens I e lI, da Alínea IV, deverá fazê-lo por escrito, in
timando o contribuinte apagar, no prazo de oito dias e sem 
qualquer penalidade, a diferença do impôsto exigida. Desa
tendida a intimação, representará o funcionário contra o con 
tribuinte. 

CAPiTULO VI 

DO RECOLHIMENTO' DO IMPOSTO 

Art. 51. Ressalvadas as exceções previstas neste Regu
lamento, o impôsto lançado no Registro do Impôsto do Sêlo 
em cada quinzena do mês será recolhido, ao órgão arrecada
dor local, pela guia modêlo n.O 8, dentro. dos oito primeiros 
(Has da quinzena seguinte. 

§ 1.0 No prazo estabelecido neste artigo, o Banco do 
Brasil S .A., por suas agências, creditará à conta "Receita 
da União" ° impôsto que lançar, remetendo à repartição fiscal 
-competente, dentro de' oito dias, a guia relativa ao tributo 
aeditado em cada quinzena. 

§ 2.° Os demais contribuintes referidos nos incisos I, 
rI e IIl, do art. 28, inclusive as sociedades de economia mista, 
j'ecolherão o impôsto diretamente ao Banco do Brasil S. A . . 

-:I crédito da conta "Receita da União". 

CAPiTULO VII 

DO REGISTRO DAS OBRIGAÇõES 
SUJEITAS À COMPLEMENTAÇÃO DO IMPOSTO 

Art. ' 52. A obrigações compreendi.das no' art. 24 se· 
r ão registradas: 
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I - pelo contribuinte, no livro modelo n.o 4, no prazo 
-de três dias do pagamento do impôsto, quando estiver sujeito 
ao Registro do Impôsto do Sêlo, seja o tributo pago no seu 
livro ou, se se tratar de escritura, no livro do cartório; 

II - pe ~a repartição arrecadadora local, no livro modêlo 
n.O 3, nos demais casos. 

, Parágrafo único. No caso de ato lavrado em cartório 
I,m que houver mais de um interessado sujeito ao Registro 
do Impôsto do Sêlo, caberá o registro àquele que estiver in
i'umbido da complementação do impôsto, nos têrmos do art. G,(). 

Art. 53. O instrumento relativo a obrigação sujeita a 
registro, no caso do item II do artigo anterior, será apresen
tado à repartição arrecadadora local: 

I - dentro de quinze dias do pagamento do impôsto, 
para registro; 

II - dentro de quinze dias do término do prazo previsto 
para a última complementação do impôsto, para baixa do r e
gistro e fiscalização, ainda que nfto tenha havido diferença de 
impôsto a pagar . 

Art. 54. O contribuinte ou a repartição" confonne o 
l'egime de pagamento do tributo, declarará o número e data 
do registro em tôdas as vias ou exemplal·es do instrumento, os 
quais, vencido o prazo previsto nO' item I do art. 53, só po 
derão ter curso uma vez satisfeita essa exigência , 

Art. 55. Quando se tratar de atos lavrados em notas 
públicas, caberá ao serventuário de ofício remeter à reparti
ção arrecadadora local. no prazo de quinze dias da data da 
escritura. cópia autenticada do ato lavrado. 

§ 1.0 Ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte, a re_ 
partição fará o registro dentro de oito dias do recebimento 
da cópia do ato. 

§ 2.° Quando as partes interessadas ou uma deln3, esti
verem sujeitas ao Registro do Impôsto do Sêlo, a repartição 
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encaminhará a cópia do ato ao agente fiscal que tiver a seu 
cargo a fiscalização do contribuinte responsável pelo registro 

complementação do impôsto. 

Art. 66. Os contribuintes referidos no item I do art . 
52 anotarão, no livro modêlo n.o 4, o impôsto complementado. 
denti li ";'C três dias da data da complementação. 

Art. 67. Quando o ato fôr registrado na repartição e 
não couber a complementação. do impôsto em qualquer dos 
períodos semestrais compreendidos entre o início da vigência. 
e o vencimento da obrigação, cumprirá ao contribuinte co
municar o fato, por escrito, à repartição que tiver feito o re
gistro, dentro de quinze dias do prazo previsto para a com
plementação. 

Art. 58. Serão apreendidos, e registrados pela reparti
ção arrecadadora, os instrumentos que, sujeitos a registro, 
forem encontrado-s com inobservância dessa exigência, sem 
prejuízo da ação fiscal cabível para imposição de penalidade . 

Art. 59. O Departamento de Rendas Interna9 poderá 
alterar o sistema de registro de que trata êste capitulo ou 
suprimi-lo mediante o estabelecimento de outras medidas de 
segurança e contrôle. 

CAPíTULO VIII 

DOS LIVROS DE REGISTRO E DAS GUIAS DE 
PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DO lMPóSTO 

Art. 60. Os livros de registro e as guias de pagamento 
e recolhimento do impôsto exigidos por êste Regulamento obe
decerão' aos modelos que o acompanham,' numerados na' se
guinte ordem; 
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1. Registro do Impôsto do Sêlo; 

2. Registro do Impôsto do Sê lo (Registro Global); 

3. Registro de Obrigações Sujeitas à Complementação 
do Impôsto (Para uso da Repartição) ; 

4. Registro de Obrigações Sujeitas à Complementação 
do Impôsto (Para uso do Contribuinte) ; 

5. Guia de Pagamento do Impôsto do Sêlo; 

6 . Guia de Pagamento do Impôsto
l 

do Sêlo Sujeito 11. 

Complementação; 

7. Guia de Complementação do' Impôsto do Sêlo; 

8. Guia de Recolhimento do Impôsto do Sêlo; 

9. Guia de Recolhimento do Impôsto do Sêlo sôbre Se
guros e Capitalização; 

10. Requerimento-Guia; 

11 . Guia de Recolhimento do Impôsto do Sêlo (Depósito 
para Recurso) . 

P arágrafo único. Os modelos de livros poderão ser 
adaptados às necessidades do contribuinte, desde que não lhes 
sejam modificados os requisitos fundamentais. 

Art 61. Os livros terão as fô'has numeradas tipogrà
ficamente e serão autenticados pela repartição competente, na 
forma estabelecida pelo Departamento de Rendas Internas, 
mediante prova de que o contribuinte atende aos requisitos 
pl'evistcs no art . 28 ou, se fôr o caso, mediante apresenta

ção do livro ou livros anteriormente autenticados para o 
mesmo fim. 

Parágrafo único _ Não serão autenticados novos livros 
em a comprovação de sua necessidade, feita pela apresenta

ção dos anteriores. 

Art 62. Os. que estiverem obrigados ao Registro do 
Impôsto do Sêlo deverão manter êsse livro em cada um dos 
estabelecimentos que realizem atos tributados. 
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Art. 63. Na escrituração do livro Registro do Impôsto 
do Sêlo poderá ser adotada uma fôlha para cada alínea ou, 
quando conveniente, livros para as diversas alíneas . 

Art. 64 . N os estabelecimentos de grande movimento, 
sujeitos ao Registro do Impôsto do Sêlo, poderão ser mantidos 
livros auxiliares (modêlo n.o 1) correspondentes às várias 
seções, caso em que o livro de r egistro global (modêlo n.O 2) 
consignará apenas as importâncias totais, diárias, de cada 
seção, atendida a escrituração por alínea e incisos. 

Art. 65. As guias de pagamento e de recolhimento serão 
emitidas em quatro vias, numeradas de um a quatro. 

§ 1.° A segunda via será restituída, quitada, a quem pa
gar ou r ecolher o impôsto, retidas as demais, pelo órgão arI'&
cadador, conforme dispuserem as instruções do Departamento 
de R-endas Internas. 

§ 2.° Quando a guia fôr emitida em cinco vias, por ini· 
ciativa do contribuinte, a excedente, igua1m~nte quitada e nu· 
merada, ser-Ihe-á restituída. 

§ 3.° Salvo as exceções previstas neste Regulamento, a 
cada' instrumento, ainda que compreenda várias obrigações .. 
corresponderá uma guia. 

Art 66. O Departamento de Rendas Internas poderá 
modificar os modelos referidos neste capítulo, bem como al
terar o número de vias das guias de pagamento e recolhimento 
e a respectiva destinação. 

CAPíTULO IX 

DAS INFRAÇõES E PENALIDADES 

Art. 67 Sem prejuízo da ação penal cabível, ficarão 
sujeitos: 

I - à multa de va~or igual ao do impôsto devido, a qual 
não será inferior a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros), os qul!t. 
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tendo pago o impôsto por estimativa, deixarem de promover
o registro da obrigação na forma dos art. 52, item I, e 53, 
item I; 

11 - à multa de três vêzes o valor do impôsto devido, a 
qual não será inferior a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) : 

a) os que, sujeitos ao Registro do Impôsto do Sêlo, dei
xarem de lançar o impôsto, no todo ou em parte; 

b) os que, tendo lançado o impôsto no Registro do Im
pôsto do Sêlo, deixarem de efetuar o respectivo recolhimento ; 

c) os que, não sujeitos ao Registro do Impôsto do Sêlo, 
deixarem de pagar o impôsto, no todo ou em parte; 

d) os que, tendo atendido ao disposto nos arts. 52, item I, 
e 53, item I, deixarem de complementar o impôsto nos atos 
sujeitos ao regime de cálculo por estimativa ou não reapresen
tarem os respectivos instumentos à repartição competente, de 
acôrdo com o disposto no item II do mesmo art. 53; 

lU - à multa de quatro vêzes o valor do impôsto, a qual 
não será inferior a Cr$ 20.000 (vinte mil cruzeiros), os que,. 
intimados, não apresentarem, com a demonstração do seu 
valor, os instrumentos cujo impôsto tenha sido pago por es
timativa, salvo se a autoridade tiver elementos para aplicar· 
multa mais elevada; 

IV - à multa de cincC) vêzes o valor do impôsto devido, 
os que extraviarem ou sonegarem o livro Registro do Impôsto 
do Sêlo; 

V - à multa de vinte vêzes o valor do impôsto devido, :} 
qual não será inferior a Cr$ 50 .000 (cinqüenta mil cruzei
ros) : 

a) os que fizerem declaração de pagamento do impôsto 
em instrumento, sem o correspondente lançamento no· livro 
Registro do Impôsto do Sêlo; 

b) os que usarem de falsidade na declaração de que trata 
o art. 34, adulterarem ou falsificarem declaração em instru-
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mento, em guia de pagamento ou recolhimento ou no livro Re.
gistro do Impôsto do Sêlo, ou contribuírem para a sua adulte
ração ou falsificação; 

c) os que deixarem de pagar o impôsto em razão da pri
tica de operações ilegítimas de câmbio;' 

VI - à multa de Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros) a 
Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros), os que, por qualquer 
forma, embaraçarem, impedirem ou iludirem a ação fiscal, 
ou, ainda, se recusarem a apresentar livros ou papéis exigidos 
pela fiscalizaçã<>; 

VII - à multa de valor igual ao inscrito no cheque, a 
qual não será inferior a Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzei
ros) : 

a) os emitentes de cheques para os quais não haja cober
tura na data de sua apresentação aos sacados: 

b) os que emitirem, aceitarem, negociarem, pagarem ou 
conservarem cheques sem data ou com data falsa, ou por 
qualquer outra forma lhes derem curso ; 

VIII - à multa de Cr$ 5.000 (cinco mil cruzeiros): 

a) os que, tendo lançado o impôsto, deixarem de fazer 
a declaração exigida no art. 34; 

b) os que não prestarem informações solicitadas para 
fins estatísticos; 

c) os servidores públicos em geral, inclusive os serven
tuários de ofício, que atenderem, informarem ou encaminha
rem papéis com infração dêste Regulamento, sem que repre
sentem nesse sentido; 

d) os que, nos registros de comércio, de imóveis, de tI
t ulos e documentos, de hipotecas ou nos registros marítimos, 
arquivarem, registrarem ou mandarem arquivar ou registrar 
instrumentos com infração dêste Regu~amento;. 

e) os que cometerem infração dêste' Regulamento para 
a qual não haja penalidade específica. 
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§ 1.° Para efeito de aplicação da multa do item I, con
sidera-se impôsto devido o correspondente à estimativa feita 

"Pelo contribuinte, ou, no caso de operações já iniciadas, o que 
houver sido apurado pela fiscalização, se mais elevado. 

§ 2.° No caso do item lI, se a infração resultar de arti
fício doloso ou apresentar evidente intuito de fraude, a multa 
será agravada para vinte vêzes o valor do impôsto devido e 
nunca inferior a Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros) . 

§ 3.° Ainda no caso do item lI, se se tratar de nota pro-
missória ou letra de câmbio, a multa será, em qualquer hipó
tese, de vinte vêzes o valor do impôsto devido, igua lmente 
aplicável aos que, embora no prazo regulamentar, aceitarem, 
pagarem ou negociarem tais títulos, ou, ainda, lhes derem 
curso, sem o pagamento do impôsto, no todo ou em parte, 
:atendido o disposto no parágrafo seguinte. 

§ 4.° Ressalvada a hipótese de dolo ou evidente intuito 
de fraude, a responsabilidade pelo pagamento das multas apli
-eáveis no caso dos itens I, lI, letras c e d, e lII, terá caráter 
solidário. 

§ 5.° Não sendo possível apurar o impôsto referido no 
item IV, a multa será igual à soma dos três últimos recolhi
mentos, não podendo, em qualquer caso, ser inferior a Cr$ 
100.000 (cem mil cruzeiros) . 

§ 6.° Incorrerão na multa do item V, letra b, os que con
servarem por mais de oito dias instrumento com declaração 
falsa ou adulterada, tendo, em qualquer caso, conhecimento 
-dessa circunstânCia. 

§ 7.° No caso de recusa de apresentação de livros ou 
papéis a que se refere o item VI, a multa será aplicada inde
pendentemente do pedido de exibição judicial e de qualquer 
outra penalidade que, no caso, venha a caber depois do exame. 

§ 8.° Responderão solidàriamente pelas multas previs
tas neste artigo, conforme o caso, os que derem curso a ins
trumento com infração dêste Regulamento, ou o conservarem 
por mais de oito dias. 
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§ 9.° Não se aplicará o disposto no item VII: 

I - ao emitente de cheque sem cobertura, quando êste 
fôr honrado, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal 
ou o protesto cambial; 

II - ao portador ou endossatário de cheque sem data 
ou com data falsa, desde que tenha atendido o disposto no 
art . 131. 

Art. 68 . Os que, antes de qualquer procedimento fis
cal, espontânea mente pagarem ou recolherem o impôsto, fora 
dos prazos previstos neste Regulamento ficarão sujeit.os às 
multas de 30 ro (trinta por cento), 50 % (cinqüenta por cento) 
e 100 % (cem por cento) do valor do impôsto, conforme o 
pagamento ou recolhimento se efetue, respectivamente, até 
trinta, sessenta e após sessenta dias do término dos referidos 
prazos. 

§ 1.0 Tratando-se de nota promissória ou letra de câm
bio, a multa será, em qualquer caso, de dez vêzes o valor do 
impôsto. 

§ 2.° Vencido o trimestre civil em que se esgotou o prazo 
de pagamento ou recolhimento do impôsto, o cálculo da multa 
será precedido da correção monetária do tributo. 

§ 3.° Continuarão sujeitos à multa os que deixarem de 
lançá-la no Registro do Impôsto do Sêlo ou computá-la nas 
guias de pagamento ou recolhimento, na forma previsÚl ne 
artigo seguinte. 

Art. 69. A multa referida no artigo anterior será co
brada, independentemente de despacho ou outra formalidade: 

I - no Registro do Impôsto do Sêlo, quando se tratar 
de lançamento do tributo fora do prazo regulamenta r ; 

II - na guia de recolhimento, no ca,so de recolhimento 
fora do prazo, do impôsto lançado no Registro do Impôsto 
do Sêlo; 
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III - na guia do pagamento, quando ocorrer o paga
mento do impôsto, fora do prazo, por contribuinte não su
jeito ao Registro do Impôsto do Sêlo. 

Art. 70. O titular do cartório responderá pelas infra
ções dêste Regulamento, praticadas em suas notas. ainda que 
pelo seu substituto ou outro serventuáriQ ou preposto. 

Art. 71. A indenização do impôsto será sempre devi
da, independentemente da multa que houver sido aplicada . 

Art 72. A cada responsável. condenado em processo. 
aplicar-se-á a multa relativa à falta cometida. 

Art. 73. Apurada a infração de mais' de um disposi
tivo pela mesma pessoa, ser-lhe-á aplicada a pena maior. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não s e aplica 
aos casos de multas proporcionais ao impôsto devido. 

AIt. 74. A reincidência punir-sc-á com multa em dô
bro ; a cada reincidência subseqüente aplicar-se-á essa pena 
acrescida de 20 % (vinte por cento) . 

Parágrafo' único. Considera-se reincidência a nova in
fração, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica, sob 
a mesma capitulação regulamentar, dentro de cinco anos da 
data em que passar em julgado, administrativamente, a de
dsâo condenatória referente à infração anterior. 

Art . 75. Os que, antes de qualquer procedimento fis
cal, procurarem a repartição competente para sanar irregu
laridade serão atendidos indepen·dentemente de penalidade, 
salvo se se tratar de falta de pagamento ou recolhimento do 
impôsto, caso em que será aplicado o disposto no art. 68. 

Art. 76. Não se procederá contra quem, apoiado em 
decisão irrecorrível e no período em que prevalecer a inter
pretação sancionada pelo julgado, tiver agido, pago ou dei 
xado de p·agar o impôsto. 
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Art. 77 Não será passível de multa quem, baseado em 
decisão de primeira instância administrativa de seu domicí
lio, e no período em que prevalecer essa decisão, tiver agido, 
pago ou deixado de pagar o impôsto. 

Art. 78. O procedimento fiscal para imposlçao de pe
na lidade prescreve em cinco anos, contados da data da in
fração. 

Parágrafo único. Quando o prazo de vigência da obri
gação que restar na data da infração fôr superior a cinco 
anos, a prescrição coincidirá com o término dêsse prazo. 

Art. 79. Quando a concessão de isenção do impôsto 
estiver condicionada à apresentação de prova, a falsidade 
desta tornará inexistente o benefício e obrigará ao pagamento 
do tributo e da multa aplicável, independentemente da ação 
penal que no caso couber. 

Art. 80. Inclui-se entre os fatos constitutivos do crime 
de apropriação indébita, definido no art. 168 do Código Pe
nal, a falta de reco.\himento, em qualquer caso, dentro de no
venta dias do término dos prazos regulamentares, do impôsto 
lançado no Registro do Impôsto do Sêlo. 

§ 1.0 O fato deixará de ser penalmente punível se o 
responsável recolher o débito antes da decisão administrativa 
de primeira instância, no respectivo processo fiscal. 

§ 2.° Extingue-se a punibilidade pela existência, na data 
da apuração da. falta, de crédito do infrator, perante a Fa
zenda N acional, autarquias federais e sociedades de economia 
mista em que a União seja majoritária, de importância su
perior ao tributo não recolhido, excetuados os créditos resti
tuíveis nos têrmos da Lei n.O 4.155, de 28 de novembro 
de 1962. . 

§ 3.° A ação penal será iniciada por meio de represen
tação da Procuradoria da República, à qual a a utoridade jul
gadora de primeira instância é obrigada a encaminhar as 
peças principais do feito, destinadas a comprovar a existência 
do crime, logo após a decisão final condenatória proferida na 
esfera administrativa 
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CAPÍTULO X 

DO PROCESSO FISCAL 

Art. 81. As infrações dêste Regulamento serão a.pu
radas em processo administrativo, que terá por base o auto 
ou a representação, conforme a verificação da falta se dê no 
serviço externo da fi scalização ou no serviço interno das re
partições. 

Art. 82. Só se admitirá denúncia com a firma reco
nllecida desde que mencione a residência e profissão do de
nunciante . 

Parágrafo umco. A denúncia deverá ser acompanh8da 
de prova material da infração ou indicar, na sua falta, ele
mentos que a caracterizem. 

Art. 83. Os processos serão organizados com as fôlhas 
numeradas e rubricadas e os documentos, informações e pa
r eceres, em ordem cronológica. 

Art. 84 As omissões do processo não acarretarão nuli-
dade, quando dêle constarem elementos suficientes pa.ra. de
terminar com segurança a infração e o infrator . 

Art. 85 . No caso de ação fiscal que envolva documento 
em idioma estrangeiro, será feita a sua tradução para o ver
náculo, pelo autor do procedimento, por funcionário da repar
tição preparadora do processo ou pessoa que esta designar. 

Parágrafo único. Se o acusado impugnar a' tradução, 
providenciará outra , às suas expensas, por tradutor público. 

Art. 86. Quando houver apreensão de instrumentos ou 
eutros papéis, ou quando se fizerem exames preliminares, la
vrar-se-á têrmo do ocorrido, para que instrua a peça inicial 
do processo . 

llí 
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§ 1.° O têrmo será submetido à assinatura do acusado, 
ou de seus representantes ou prepostos, mas a assinatura não 
implica em confissão, nem a r ecusa em agravação da falta" 

§ 2.° No caso de recusa da assinatura, far-se-á menção 
de tal circunstância. 

§ 3.° Quando a infração constar do livro da escrita fis
calou comercial, devidamente autenticado, não se fará a apre
ensão, mas, lavrado ° têrmo anotar-se-á no próprio livro a 
ocorrência. 

§ 4.° Não havendo inconveniente à comprovação da falta , 
o instrumento ou papel apreendido poderá ser entregue, visado 
pelo ohefe da repartição, desde que fiqu e cópia autenticada no 
processo" 

Art. 87. Se ficar provada a prática da mesma infração 
em outros instrumentos, não apreendidos, serão êles compu
hldos para cálculo da penalidade e exigência do impôsto. 

Art. 88 . Verificada, pela escrita comercial ou do
cumentos do contribuinte, a existência de contrato ou título 
sujeito ao impôsto e cuja posse, pela própria" natureza dos 
instrumentos, lhe caiba, exigir-se-á do mesmo contribuinte o 
pagamento do impôsto respectivo e da multa que no caso cou
ber, se, intimado a fazê-lo em prazo nunca inferior a setenta 
e duas horas, não apresentar ditos instrumentos à fiscalização 
ou não comprovar o pagamento do tributo. 

Art. 89. No caso de responsabilidade solidária, o pro
cesso poderá instaurar-se contra qualquer dos co-responsáveis, 
assegurado, ao que pagar a multa, direito regressivo contra 
os demais. 

Art 90 . Ao acusado será assegurada defesa ampla, no 
prazo de trinta dias, contados da intimação. 

§ 1.° A intimação será feita por qualquer dos seguintes 
modos: 
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(t) pessoalmente, ao próprio acusado, ou a quem o re
presente ; 

b ) pelo correio, comprovada pelo recibo "A. R ... 

§ 2." Se o acusado, ou quem o represente, omitir a data 
no recibo "A. R . ", dar-se-á por feita a intimação quinze dias 
rlepois de entregue a carta ao correio. 

~ 3.0 Se não fôr possível a intimação por qualquer dos 
m eios indicados, far-se-á por edital. 

Art . 91 . Após a defesa do acusado, será ouvido o autor 
da representação ou auto; na sua ausência, informará o fun
cionário designado pelo chefe da repartição preparadora . 

§ 1.0 No caso de denúncia, informará o funcionário de
signado, podendo ser ouvido o denunciante, se a repartição 
julgar necessário. 

§ 2.° Se depois da defesa forem anexados ao processo 
documentos de acusação, terá vista o acusado para dizer, no 
prazo de oito dias. 

Art. 92. Se no decorrer do processo fôr indicada pes
soa diversa como responsável pela falta, ser-lhe-á assinado 
prazo para defesa, independentemente de outra qualquer for
malidade; da mesma maneira se procederá quando apuradas 
novas faltas. 

Art. 93. Os processos instaurados contra a mesma pes
soa e referentes à mesma infração serão reunidos em um só, 
para efeito de julgamento, salvo se o acusado repetir a in
fração quando já ciente do início do processo. 

Art. 94. A decisão de primeira instância será proferida 
uma vez reunidos os elementos necessários. 

Al"Í. 95. Proferida a decisão condenatória,' o' acusado 
será intimado a efetuar o pagamento no prazo de trinta dias, 
contados da intimação, sob pena de cobrança executiva, salvo 
recurso no prazo legal. 
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Parágrafo único. A intimação far-se-á na forma prevista.. 
nos §§ 1.0 a 3.0 do art. 90, com indicação do prazo para 
recurso.. 

Art. 96. Das decisões proferidas por autoridade de 
primeira instância, ainda que só resultem na exigência do. im
pôsto, caberá recurso. para o Terceiro Co.nselho de Contri
buintes. 

Art. 97. Sob pena de perempção, o recurso. voluntário 
será interpo.sto dentro. de trinta dias, contados da intimação, 
mediante prévio. depósito da quantia exigida, pela guia mo
dêlo n.O 11. 

§ 1.° Quando a impo.rtância to.tal em litígio exceder de 
Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiro.s), permitir-se-á, para interpo
sição. do recurso. vo.luntário., fiança idônea, cabendo ao chefe· 
da repartição. julgar da ido.neidade do fiado.r. O despacho que 
autorizar a lavratura do têrmo marcará o prazo, entre cinco e 
dez dias, para a sua assinatura. 

§ 2.° O requerimento que indicar fiador para interpo
sição de recurso. deverá conter a aquiescência expressa dO' 
indicado, sob pena de não produzir efeito. 

§ 3.° Não serão aceitas como fiadoras as pessoas físi
cas, as que façam parte da firma recorrente e as que não. es
tiverem quites com a Fazenda Nacional. 

§ 4.° Se o primeiro fiador não. fôr julgado, idôneo., o
co.ntribuinte poderá, depo.is de devidamente intimado. e dentro 
do. prazo igual ao. que restava quando protoco.lada a respectiva 
petição, indicar mais um segundo e um terceiro fiadores, nãO' 
se admitindo, depo.is dessas, no.va indicação. 

Art. 98. Os recursos interpostos à instância superior 
co.ntra decisão proferida em processos fiscais poderão versar 
apenas sôbre a parte da quantia exigida, desde que o. inte

ressado. o declare, em requerimento, à repartição. preparado.ra. 
do. processo. 
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Parágrafo único . O contribuinte deverá pagar no prazo 
regulamentar a parte não litigiosa, 'cabendo, quanto à. quan
tia objeto de discussão, o depósito ou fiança, obedecidas as 
exigências legais. 

Art. 99 O prazo para pedidos de reconsideração ao· 
Terceiro Conselho de Contribuintes será de trinta dias, con
tados da data da intimação dos interessados. 

Art. 100. A decisão de primeira instãncia favorável 
às partes, ou que desclassifique a infração capitulada no pro
cesso, obriga a recurso de ofício, salvo se a importãncia total 
em litígio não exceder de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) . 

Parágrafo único. Tratando-se de decisão da qual caiba 
recurso de ofício e êste, por qualquer motivo, não tenha sid-e
interposto, cumpre ao funcionário autor do procedimento re
presentar à autoridade prolatora da decisão propondo a in
terposição do recurso. 

Art. 101. As decisões por eqüidade são da competên
cia privativa do Ministro da Fazenda, mediante proposta do
Terceiro Conselho de Contribuintes. 

Parágrafo único . A proposta de aplicação da eqüidade· 
só será admitida em casos excepcionais e deverá ser encami-· 
nhada ao Ministro da Fazenda, devidamente justificada e 
acompanhada de informações sôbre os antecedentes do con
tribuinte . 

Art. 102. Das decisões do Terceiro Conselho de Contl'i
bu intes será cientificado (} contribuinte, pelos meios indicados 
nos §§ 1.0 e 3.0 do a r t. 90. 

Art . 103 Aos a utores do procedimento fiscal será dada 
ciência da decisão, qualquer que ela seja, logo que o processo 
esteja findo administrativamente. 

Art. 104. Julgado o processo em primeira instãncia, o 
contribuinte, conformando-se com a decisão, gozará da reduçã~ 
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de 20 r~ (vinte por cento) sôbre o valor da multa aplicada, 
se efetuar o pagamento das importâncias devidas no prazo de 
vinte dias, contados da intimação, caso em que o processo con
siderar-se-á findo administrativamente. 

Parágrafo único. O pagamento será feito mediante o re
querimento-guia modêlo 10. 

Art . 105 . Os débitos resultantes de processos, instau
rados por infração dêste Regulamento e superiores a Cr$ 
100.000 (cem mil cruzeiros), poderão ser pagos em parcelas 

mensais, iguais e sucessivas, até o máximo de seis, desde que 
os interessados o requeiram à repartição preparadora do pro
cesso dentro do prazo previsto para o cumprimento da deci
são de primeira instância. 

Parágrafo único. Desatendido o pagamento de duas 
prestações sucessivas, vencer-se-ão automàticamente as de
mais, devendo a repartição providenciar a cobrança executiva 
do restante do débito, na forma da legislação em vigor. 

Art _ 106. A inscrição do débito fiscal sujeita o devedor 
à multa moratória de 10 ro (dez por cento). 

Parágrafo único. N o caso de cobrança executiva, se pro
'cedente a ação, serão acrescidos ao principal, além da multa, 
os j uros moratórios de 1 <lo (um por c.ento) ao mês, as custas 
'fixadas em lei e outras cominações da sentença. 

CAPÍTULO XI 

DA CONSULTA 

Art. 107. É assegurado aos contribuintes o direito de 
-consulta sôbre a aplicação dêste Regulamento. 

Parágrafo único. A consulta poderá ser igualmente for
mulada por órgãos da administração pública em geral, por 
sindicatos e outras entidades representativas de atividades 
econômicas e profissionais. 



Art. 108. As consultas serão dirigidas originàriamente 
.à repartição fiscal do domicílio do contribuinte e encaminha 
das, por esta, no prazo de quinze dias, à autoridade compe
tente para solucioná-las, já informadas pelo agente fiscal da 
respediva seção ou circunscrição. 

Art. 109. As consultas serão solucionadas, em primeira 
instância, pelos Delegados Regionais do Departamento de Ren
das Internas e, em grau de recurso, pelo Diretor do mesmo 
Departamento, ressalvada a hipótese do art. 118. 

Parágrafo único. Caberá ao Diretor do Departamento 
de Rendas Internas, em única instância, solucionar as con
sultas formuladas pelos órgãos centrais da administração pú
blica federal, inclusive os autárquicos, pelas sociedades de 
economia mista controladas pela União e pelas entidades re
presentativas de atividades econômicas e profissionais de âm
bito nacional. 

Art. 110. Não produzirá efeito a consulta, a qual será 
arquivada depois de cientificado o contribuinte do despacho 
que determinar o seu arquivamento, nos seguintes casos: 

I - quando o contribuinte estiver sob ação fiscal: 

II - quando tiver objetivo nitidamente protelatório: 

lU - quando não fôr clara e precisa ou não contiver os 
elementos indispensáveis ao seu exame e solução. 

Art. 111. Solucionada a consulta em primeira instân
cia, será o contribuinte cientificado da solução na forma dos 
§§ 1.° e 2.° do art. 90, fornecendo-se-lhe cópia autenticada da 
decisão. 

Parágrafo único. Se não fôr possível a clencia pelos 
meios indicados, será o contribuinte intimado, por edital, a 
comparecer à repartição no prazo de oito dias, a fim de rece 
ber a cópia da decisão, considerando-se feita a ciência no tér
mino do prazo, se não fôr atendida a intimação. 
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Art. 112. O contribuinte adotará o entendimento da so
lução dada à consulta, dentro de trinta dias contados da data 
da ciência, exceto nos cams concretos de falta de pagamento 
6U recolhimento do impôsto, hipótese em que será êste satis
feito no prazo igual ao originàriamente previsto para opa. 
gamento ou recolhimento. 

§ 1.0 Excedido o prazo constante do final dêste a.rtigo, 
o pagamento ou recolhimento será feito, se ainda não houver 
procedimento fiscal instaurado, com a multa do art. 68. 

§ 2.° Quando a consulta tiver sido formulada fora do 
prazo previsto para o pagamento ou recolhimento, exigir-se-á. 
igualmente a multa do art. 68, no grau em que se tornou 
a.pli cável na apresentaçã(} da consulta. 

§ 3.° Far-se-á o' pagamentd do impôsto, quando fôr o 
caso de pagamento, inclusive da multa referida nos parágra
fos antecedentes, por meio de lançamento no livro Registro do 
Impôsto do Sêlo ou mediante guia, conforme o regime a que 
o contribuinte estiver sujeito. 

Art. 113. Das decisões favoráveis ao contribuinte ha
verá recurso de ofício, no próprio despacho decisório. 

Art. 114. A solução dada à consulta, pelo Diretor do 
Departamento de Rendas Internas, tem caráter normativo, com 
efeito em todo o território nacional. 

Art. 115. Das decisões proferidas em processoi'> de con
sulta pelo Diretor do Departamento de Rendas Internas será 
dada ciência ao contribuinte na forma prevista no art. 111, 
marcado o prazo de oito dias para cumprimento da decisão. 

Art. 116. Vencido o prazo de trinta dias a que se refere 
o art. 112 e não t endo o contribuinte recorrido à instância 
superior ou, quando fôr o caso, feito prova da garantia de 
instância, será o processo encaminhado ao agente fiscal da 
respectiva seção ou circunscrição para que tome conhecimento 
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<:la solução e, nos casos referidos no art. 118, verifique se 
foi cumprida a decisão, instaurando, em caso contrário, o pro
cedimento cabível. 

Parágrafo único. Será o processo igualmente encami
nhado ao agente fiscal, para os fins previstos neste artigo~ 

após a ciência, pelo contribuinte, da decisão proferida, em 
grau de recurso, pelo Diretor do Departamento de Rendas 
Internas. 

Art. 117 . Nenhum procedimento será instaurado con
tra o contribuinte que tiver agi{}o de acôrdo com a espécie por 
·êle consultada, enquanto não fôr solucionada a consulta. 

Art. 118. N os casos concretos de pagamento ou reco
lhimento do impôsto ou de aplicação da multa do art. 68, 
quando a solução da consulta fôr contrária ao contribuinte, 
a imp ugnação da exigência, por parte dêste, abrirá a fase da 
controvérsia no processo, obedecendo o recurso às normas d0 

Capítulo X. 

Art . 119. Aplica-se à garantia de instância, para a in
terposição do recurso, o disposto nos §§ 1.° e 2.° do art. 112. 

CAPiTULO XII 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 120. A fiscalização do impôsto compete especial
mente ao Ministério da Fazenda e em geral a todos os que 
exerçam funções públicas. 

§ 1.0 No serviço externo, cabe aos Agentes Fiscais d~ 
R endas Internas, privativamente, a instauração de processo 
por infração dêste Regulamento. 

§ 2.° Nenhuma autoridade do Ministério da Fazenda po
derá, sob pena de responsabilidade, designar outros servidores 
para a fi sca lização externa, salvo os casos previstos em lei . 
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Art. 121. As firmas e sociedades comerciais e indus
triais, os estabelecimentos bancár ios, as sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, as companhias de seguro e de 
capitalização, as sociedades civis que revestirem a forma co
mercial, as cooperativas, os leiloeiros, os corretores e outros 
intermediários de negócios, e todos os que são obrigad~ a 
manter escrita comercial ou fiscal, não poderão escusar-se de 
exibir à fiscalização os papéis e livros de sua escrituração e 
arquivo, ainda que guardados em armários, estantes, gaveta s, 
r.ofres. casas-fortes e locais semelhantes. 

§ 1.0 No caso de recusa, a autoridade administrativa pro
videnciará junto ao representante do Ministério Público pal"a 
que se faça a exibição judicial. 

§ 2.° Quando se tratar de serventuário de ofício, a pro
vidência será tomada junto à autoridade a que estivf'r subor_ 
dinado. 

§ 3.° Ainda no caso de recusa, a fiscalização poderá. 
lacrar os móveis ou depósitos onde pOSSIvelmente estejam os 
papéis e livros exigidos, lavrando têrmo dêsse procedimento, 
do qual deixará cópia com o contribuinte . 

Art. 122. De posse da relaçãO' referida no art. 138 ou 
independentemente dela, os Agentes Fiscais de Rendas Inter
nas procederão, a partir do dia imediato ao vencimento dos 
prazos estabelecidos neste Regulamento, contra os que deixa
r em de recolher o tributo . 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 123. As notas constantes da Tabela, em relação ~ 
cada alínea, prevalecerão como exceções às normas de caráter 
geral. 

126 



Art. 124, A autoridade que verificar falta vu insufi
ciência do impôsto p.m instrumento constante de processo a.d
ministrativo ou judicial não sustará o andamento dêste, de
vendo, po.rém, se o aconselhar o interêsse da Fazenda Nacional 
em razão do vulto da importância devida, substituir pOl' có
pia o instrumento e encaminhá-lo à repartição fiscal para co
brança do débito, 

Parágrafo único, É facultado a qualquer pessoa reco
lher o tributo e fazer a prova do seu recolhimento, 

Art, 125, Os prazos estabelecidos neste Regulamento 
entendem-se em dias corridos, e se computam excluindo o dia· 
do comêço e incluindo o do vencimento; se neste dia não fun
cionar, por qualquer motivo, o órgão onde deva ser cumprida 
a obrigação fiscal. o prazo se prorrogará até o dia útil se
guinte , 

Art. 126, N a arrecadação do impôsto, é dispensada 
a expedição de conhecimento de receita, 

Art, 127, Quando ocorrer a hipótese de várias obriga
ções contidas num só instrumento, ma~ compreendidas em in
cisos diferentes da Tabela, a classificação fiscal, na guia de 
pagamento, será a do inciso em que o valor do impôsto tiver 
maior expressão, cabendo ao contribuinte demonstrar, na co
luna de observações da guia ou no verso desta, o cálculo do 
tributo de acôrdo com as alíquotas dos diversos incisos, 

Art. 128, Ainda que não haja impôsto a recolher, os 
que estiverem obrigados ao Registro do Impôsto do Sêlo apre
sentarão, no prazo previsto para o recolhimento, ao órgão ar
recadador, a guia modêlo n,O 8, com a declaração de que não· 
houve impôsto lançado, 

Art , 129 Aos signatários de r epresentação ou auto e 
aos denunciantes será adjudicada metade das multas impos
tas por infração dêste Regulamento. 
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§ 1.0 No caso de processo iniciado por mais de um fun
d onário, a cota será repartida igualmente entre os signatá
I'ioo . 

§ 2.° Quando a multa provier de diversos processos reu
nidos, a cota será dividida proporcionalmente entre os respec
tivos signatários. 

Art. 130. Se,' para apuração da falta, fôr necessarlO 
~xame que não possa ser feito pelo signatário da representa
ção ou auto, o funcionário que r ealizar a diligência terá di
r eito à cota-parte da multa na forma do artigo anterior. 

Parágrafo único. Na hipótese de denúncia, adjudicar
se-ão aos funcionários incumbidos do exame de escrita ('u de 
papéis em poder do denunciante ou de terceiro 50 % (cinQÜen
t a por cento) da cota reservada ao denunciante. 

CAPíTULO XIV 

DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS 

Art. 131. Os estabelecimentos bancários e' outros que 
estejam autorizados a abrir contas movimentáveis por meio 
de cheques, quando recusarem, como sacados, o pagamento de 
cheques, mencionarão no verso dêstes. em declaração datada 
e assinada, o motivo da recusa. 

§ 1.° Independentemente de qualquer outro motivo, de
verá ser declarada, sempre que ocorrer, a falta ou insuficiên
cia de cobertura. 

§ 2.° . Se a falta ou insuficiência de cob~rtura, quando 
fôr o caso, não estiver sanada na segunda apresentação do 
cheque, feita pelo menos quarenta e oito horas depois da pri
meira. o estabelecimento renovará a declaração e comunicará 
~ fato, no mesmo dia, à repartição fiscal competente, indican
.do relativamente ao cheque recusado: 
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I - número e série; 

.lI - data; 

lU - valor, em algarismos e por extenso; 

IV - espécie e número da conta do sacado; 

v - nome e enderêç() do emitente. 

§ 3.° No caso do parágrafo anterior, deverá ser feita 
uma comunicação para cada cheque. 

§ 4.0 O estabelecimento arquivará em pasta especial, por 
urdem cronológica, cópias das comunicações que expedir. 

§ 5.° Quando a apresentação do cheque se fiz f!r ~: través 

do serviço de compensação a cargo do Banco do Brasil S.A., ti 
comunicação será expedida, simultâneameni-~ com a s!:g'unda 
devolução do cheque recusado, por interm3di.() dêsse estabele
cimento, ao qual cumprirá encaminhá-Ia à repartição a que 
e destina. 

§ 6.° A repartição distribuirá a comunicação ao agente 
fiscal da respectiva seção ou circunscrição, para que êste pro
mova, no prazo de quarenta e oito horas, a instauração do 
procedimento cabível. 

§ 7.° Quando se tratar de cheque recebido em pagamento 
de tributos federais, o procedimento a que se refere o pará
grafo anterior será instaurado à vista do cheque recusado, in
dependentemente de sua segunda apresentação ao sacado. 

Art. 132. O portador ou endossatário de cheque sem 
data ou com data falsa deverá apresentá-lo à repartição fis
cal competente, no prazo de três dias contados da data em 
que o recebeu, cabendo ao agente fiscal de plantão lavrar têr
mo do ocorrido, do qual fornecerá cópia ao apresentante do 
ch eque. 

§ 1.0 Náo se fará a apreensão do cheque, mas constarão 
do têrmo tôdas as suas características. 
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§ 2.° O têrmo instruirá o procedimento cabível. 

§ 3.° A apresentação do cheque a cartório para protesoo 
cambial dispensará a providência referida no caput dêste ar
tigo . 

Art. 133. O Banco Central da República do Brasil. no 
curso das inspeções a seu cargo, fiscalizará o cumprimento do 
disposto no art. 131, comunicando à repartição fiscal compe
tente as faltas verificadas. 

Art. 134 O Ministério da Fazenda promoverá a esta -
tistica do impôsto, atendida, quando possível, a classificação 
por aHneas ' e incisos. 

Art. 135. Para fins estatísticos e de contrôle, o Minis
tério da Fazenda poderá desdobrar ou reagrupar as incidên
cias previstas na Tabela, e dar-lhes nova distribuição ou nu
meração. 

Parágrafo único. N o cumprimento desta disposição; o 
Ministério poderá providenciar a republicação, integral ou 
parcial, dêste Regulamento. ' 

Art. 136. Os casos omissos neste Regulamento' serão 
resolvidos pelo Departamento' de Rendag Internas, aplical1-
dG-se, quanto à parte pr'Jcessual, a legislação sôbl'e o Impôsto 
de Consumo. 

Art. 137. Anualmente, no mês de dezembro, o Ministé· 
rio da Fazenda promoverá nova publicação dêste Regula
mento, com a correção monetária das multas, limites e outros 
valôres nêle expressos em cruzeiros, adotando, para êsse fim, 
os coeficientes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Eco
nomia. 

Art. 138. Será organizado, pelo setor competente do 
Ministério da Fazenda, contrôle dos recolhimentos do impôsto 
feitos pelos que estiverem suj eitos ao Registro do Impôsto do 
Sêlo. cabendo-lhe fornecer, quinzenalmente, aos encarregados 
da fiscalização, relação dos que deixarem de recolher o tributo 
nos prazos previstos neste Regulamento. 
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Art. 139. Os que possuírem estampilhas do Impôsto du 
Sêlo poderão utilizá-las, até 30 de junho de 1965, em obriga
ções cujo impôsto, em cada uma, não exceda de Cr$ 20.000 
(vinte mil cruzeiros) . 

Art 140. Os que em 1.0 de julho de 1965 ainda pos 
suírem as estampilhas referidas no artigo anterior poderão 
l'ecolhê-las dentro de quinze dias à repartição arrecadadora 
local, por meio de guia, em três vias, para exame de sua legi
timidade pela Casa da Moeda e posterior r estituição do seu 
valor, mediante anulação de receita. 

Art. 141. Os contribuintes que pasnul'om a fazer t:'m 

seu próprio estabelecimento o regish'o das obrigações sujeitas 
ao impôsto por estimativa lançarão, no livr·0 lTlodêlo n,o 4, 
dentro de sessenta dias da vigência dêste Regulamento, os in~

trumentos registrados na repartição arrecadadora. 

§ 1.0 Cumprirá ainda aos contribuintes organizar r e
lação dos instrumentos registrados, com indicação do número 
de ordem e data do l'cgistl"o tanto na repartição como no li
vro modêlo n.o 4, encaminhando-a à repartição nos dez pri
meiros dias subseqüent es ao término do prazo de que trata 
êste artigo. 

§ 2.° De posse ·3.tt rdação alud:da no l'ar úgrafo ante
rior, a repartição promoverá a baixa do registro das obriga
ções relacionadas, dando ciência do fato i\O agente fiscal que 
tiver a seu cargo a fisc~l lização do contribuint~ , para que faça, 
no livro dêste, a conferência da transposição do registro. 

Art. 142. As obrigações sujeitas ao impôsto por esti
mativa, registradas até 31 de dezembro de 1964, estão su
bordinadas aos prazos e normas previstos neste Regulamento. 

Parágrafo único. O impôsto r elativo às operações reali
zadas até 31 de dezembro de 1964 será acumulado com o que 
fôr devido no primeIro semestre ·de 1965 e pago até o último 
dia do mês subseqüente a êsse semestre . 
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Art. 143. Nas locaçõe de que trata o art. 23, vigentes 
em 31 de dezembro de 1964, o primeiro período semestral su
jeito à complementação do impôsto contar-se-á a partir de 1.· 
de janeiro de 1965. 

Art. 144 Na venda de mercadorias mediante parcela-
mento do preço, sem contrato, as prestações pendentes de li
quidação em 31 de dezembro de 1964 pagarão o impôsto pelo 
mesmo sistema a que estavam sujeitas no regime fiscal an
terior ao dêste Regulamento. 

Art.145 . No caso dos itens I e UI da nota 4.a à Alínea 
VII, cujos atos tenham sido realizados mas não arquivados, 
a té 31 de dezembro de 1964, o prazo de trinta dias, estabele
cido para o pagamento do impôsto, será contado da data da 
publicação dêste Regulamento. 

Art. 146. Continuará a cargo do Terceiro Conselho de 
Contribuintes a solução das consultas sôbre o impôsto, em grau 
de recurso, nos processos existentes no mesmo Conselho em 
31 de dezembro de 1964_ 

Art. 147. Enquanto não fór organizado o cadastro ge
ral de contribuintes, instituído pela Lei TI.o 4.503, de 30 de 
novembro de 1964, os claros dos mode~os n.as 5 a 11, destina
dos àos números de inscrição da firma e do estabelecimento 
do contribuinte, serão preenchidos, respectivamente, com () 
número da inscrição do Departamento do Impôsto de Renda 
e com o número da Patente de Registro. 

TABELA 

ALíNEA I 

Operações de C1·édito Títulos de Créd.ito 

1.1 Abertura de crédito ..................... .. . 1 % 
.1 0' 2 Desconto de títulos cambiais, inclusive faturas 

ou suas duplicatas ................... . ...... 0,5% 

1 .3 Empréstimo por meio de obrigações ou debêntures 1 ~ 
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1 .4 Financiamento de compra de bens móveis, me
diante parcelamento do preço ou abertura de 
crédito ............ . .... . .... . .. . ... . ...... . l% 

1 . 5 Empréstimo não especificado, sob qualquer mo
.dalidade, incluídos o mútuo, o financiamento, o 
adiantamento, o suprimento de caixa e o depósito 
não bancário .... . . . ... ... ... . .. . . ... .. . .. . . 1 4)"'" 

1.6 Confissão e sub-rogação de dívide. 

1 .7 Letra de câmbio e nota promissória 

rOTAS 

1% 

l.a ) Equiparam-se à abertura de crédito, para efeito de 
tributação, as retiradas feitas em estabelecimento bancário ou 
wcicdade de crédito, financiamento e investimento: 

I independentemente de contrato : 

II além dos limites contratuais; 

III - além dos saldos em conta corrente . 

2.a ) No caso da nota anterior, o impôsto será devido só 
bre o mn ior saldo devedor em cada semestre do ano, acre~
cido dos respectivos juros, comissões e outras vantagens, de.~ 
<luzido, quanto ao item lI, o valor do limite contratual, a fim 
de que o impôsto incida apenas sôbre o maior excesso veri 

ficado no semestre, mais a diferença de juros, comissões p 

(lutras vantagens, se houver. 

3.a ) OS' contratos. de abertura de crédito firmado pm 
estabelecimentos bancários ou sociedades de crédito, financia
mento e investimento, a' prazo indeterminado ou sujeitos a 
acréscimos cujo montante não seja desde logo conhecido, pa
garão as diferenças do impôsto semestralmente na forma dn 
nota 5.a, e ficarão dispensados do registro de que trata o Cn
pitulo VII . 

1 " .... . . , 



4..8 ) Se se verificar abertura -de crédito sem limite, o im
põsto será pago também semestralmente, pelo montanto do 
crédito utnizado. acrescido dos juros, comissões e outras van 
tagens . 

5.a ) Verificaun qualquer das hipóteses previstas nas no
ÜLS anteriores, os estabelecimentos bancários oC :lS 'Jociedades 
Je créDito, financiam ento e investimento organizarão, dentro 
:los oito primeiros dias subseqüentes ao t érmino de cada se
mestre, relação das contas atingidas pela tributação, da qua l 
~onstarão, em referência a cada conta e além de outras incli
('ações de caráter geral, o nome do titular, o maior saldo de
vedor, o maior Qxcesso ao limite contratual ou o total do cré
dito utilizado, conforme o caso, e ainda os acessórios credi
tados ou pagos no semestre, e o impõsto devido. Dentro do 
mesmo prazo, a relação sera lançada no Registro do Imposto 
do Sêlo. pelo total do tributo devido_ 

6.<1) No caso de desconto de títulos cambiais (inciso 1.2). 
")l s-cT'Yar-se-á o .'lt)guinte : 

I -" o impõsto será calculado sóbre o valor do título 
? pago, peío clescontador, independentemente do que uêle por
H:ntura fê!" devido; 

H - quando o descontador estiver sujeito ao Registro 
:10 ,Impôsto do Sêlo, o tributo será calculado sôbre o total do~ 

títulos descontados em cada dia e 1ançado mediante r elação 
nrganizada na forma do art. 31; 

lU - () cheque não se incluí ~l'!tre os título~ cambÜ\ !ó' , 
}':\ ,a efeito da tributação. 

7.U ) No caso do inciso 1.4, o impôsto será calculado btl 

ure o valor do financiamento. facultado o lançament.o ou pa 
,!:,"amento do tributo mediante relação diiü'ia, orgunÍza:b 11 ;\ 

fonna. dos art.~ . 31 ou 38. 

B.U) Ainda 110 caso do inciso 1 .4, quando fôr usada a n>' 
laçiio ]wevistn na nota anterior, a' declaração de que tratl 



) art. 34 será feita apenas nessa rehção e nos contratus. se 
~!OuYer. mencIonando-se nas diversas via~ das notas fiscais 
f~ faturas expedidas que o impôsto foi ou será pago mediante 
n~lac')i.o diárIa_ 

9.a ) No caso do inciso 1.5, quando o empréstimo fôt- r e
p resentado por nota promissória, emitida pelo próprio to
mador docmprést.irno. ser[t devido apenas o impôsto relativo 
ao título . 

10.a ) Para efeitos fisc ais, não se considera financiamento 
a condição a prazo ou a c-rédito na compra e venda, desde que 

não haja parcelamento do preço. 

11.a ) Os titulas mencionados no inciso 1. 7 estarão livres 
:lo impôsto quando êste fôr devido de acôrdo eom os incisos 
.~ . <1 e 2.5, da Alinea 11. 

12.a ) Não estão sujeitos ao impôsto: 

I - a antecipação do pagamento de salários, COID..1BSoes, 

s-ratificações, honorários e "pro-labore ", de empregados, via
.'antes, vendedores, representantes, sócios ou diretores de enti . 
dades comerciais ou industriais, assim como a distribuição d(' 
lucros ou de dividendos apurados em balanço ou por rever
são de fundos de reserva, desde que, em qualquer caso, não 
haja fluência de juros ou estipulação de prazo para paga
mento ou entrega ; 

Ir - o recebimento ou pagamento de aluguéis, segurOl3, 
impostos ou taxas,' de responsabilidade das pessoas meneIO
n ndas no item anterior, observada a mesma restric:.ão quanto 
a fluência de j uros ou estipulação de prazo ; 

In - o fornecimento de dinheÍl·o feito por estabelecI
mentos comerciais ou industriais a seus viajantes, vendedore" 
;u representantes, inclusive comissários de despacho, para co
~Jcrtura de despesa de conta das referidas entidades; 
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IV - a entrega de dinheiro feita por sócios ou acionista~ , 

para aumento de capital das respectivas sociedades, desde que 
nãO' haja fluência de juros e o aumento seja realizado no 
prazo máximo de sessenta dias; 

V - a entrega de dinheiro a sociedades de crédito, fi 
m.nciamento e investimento, para utilização na forma e nos 
prazos estabelecidos pelo Banco Central da República do 
Brasil; 

VI - o adiantamento feito por estabelecimentos brul 
caríos a exportadores por conta do valor de contratos de 
câmbIo, desde que não haja fluência de juros; 

VII - o adiantamento por conta do preço, nos contrato~ 
iJ~ compra e venda, desde que não haja fluência de juros; 

VIII - o financiamento da compra de bens móveis, para 
fins mercantis, entre comerciantes e produtores, inclusive in
:ltlstriais, salvo se, havendo parcelamento do preço, o prazn 

ultrapassar de cento e vinte dias; 

IX - a transferência de crédito de uma conta para ou 
tra, ainda que de titulares diferentes, com o mesmo credita
clor, feita por estabelecimentos bancários mediante simplep, 
1;1 nçamentos ; 

X - o rooesconto; 

XI - o comodato; 

XII - a promissória rural , inclusive a operação clt> 
desconto . 

ALíNEA 11 

Operações de Câmbio e Afins 

2.1 Cheque em moeda estrangeira . - ............. _ 17-; 

2.2 Cheque em moeda nacional: a.) emitido no exterior 

13G 

ou sôbre o exterior; b) emitido no Pais, a favor de 
pessoa natural ou jurídica e por esta endossado a 
entidade. do ex:terior . . . . . .. . .... _ .. _ .. _ . . . . . . 1 % 



2.3 Endôsso de cheque, letra de câmbio, nota promissó-
ria e outros títulos em moeda estrangeira .... .. 1 'f< 

2 .4 Carta de crédito, letra de câmbio e ordem de paga
mento, emitidas no País sôbre o exterior ou vice-
versa ....... . ..... .. . ..................... . 1% 

2 .5 Nota promissória emitida no exterior, quando ne-
gociada ou cobrada no Brasil .......... ..... .. 1 % 

2.6 Transferência ou remessa de quantia do ou para o 
exterior, em moeda nacional ou estrangeira 1 'j{, 

2.7 Pagamento, recebimento ou transferência, de qual-
quer natureza, efetuados no País, em moeda na
cional, a débito ou a credito de entidade do ro..-terior 1 % 

NOTAS 

] 5') Responderão pelo imp'Ôsto: 

I - nos casos dos incisos 2.1, 2.2 e 2.5: 

a) o emitente, quando se tratar de papel emitido DO 

Brasil; 

b) o primeiro port.:'ldor no País, quando o papel fôr cmi 
lido no exterior; 

c) o endossante, na hipótese da letra b do inciso 2.2 ; 

II - nos casos do inciso 2.4: 

a) quando se tratar de papéis emitidos no País, o emi
lente ; 

b) quando se tratar de papéis emitidos no exterior, o in
termediá.rio da operação no País, quanto às importâncias pu
!,"3.S ou crc-ditadas ao beneficiário de carta de crédito ou or
dem de pagamento, e o primeiro portador no Brasil, no caso 
(te letra de câmbio; 
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lU - no caso do inciso 2.6, o intermediário da trans
ferência; 

IV - no caso do inciso 2.7, o creditador ou debitado!'. 

2.11 ) O impôsto de que trata o inciso 2.4 (letra de câm 
~) io) será também devido: 

I - quando, não tendo ha:ddo saque relativo à merca 
doria importada, o respectivo preço fôr coberto por abertura 
:Ie crédito no estrangeiro ou Ol1tra forma de pagamento ; 

II - quando a liquidação do contrato de câmbio se pro
~cssar por meio de recibo, ordem telegráfica ou outro do
cumento não previsto nesta Alínea. 

3.a) Será pago mediante lançamento no R egistro do Im 
pôsto do Sêlo no estabelecimento bancário interveniente da 
operação cambial, o tributo incidente sôbre: 

I - &'lques de exportação, pejo valor FOB das mercado 
r ias a que dizem r espeito (nota 7.a ), entregues ao cstabele
(' imento bancário comprador, o qual deverá arquivar a úl
ti ma vi a dêsses saques, para efeito de fiscalização; 

II - saques, cheques, ordens e equivalentes, não incluí
dos no item r, entregues pelos vendedores -de câmbio ao esta
belecimento bancário comprador; 

III - saques girados do exterior contra os importadores; 

IV - letras de câmbio, cheques ou equivalentes, não 
l:omprcendidos no item III, sacados do exterior, para cobrali\ça 
:\ cargo de estabelecimento baneário; 

v - pedidos de câmbio, faturas ou documentos que de
clarem o valor a cobrar, nos casos de importaçã-o sem saque; 

VI - fichas de contabilidade relativas a lançamentos que 
obriguem à liquidação de compra ou venda de câmbio (nota 
:2.a, item lI). P,ara fins de fiscaliznçfw, essas fichas deverão 
_".er numeradas (' arquivadas pelos estabelecimentos bancâri~. 
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4.a ) Na arrecadação do impôsto, s~rá observado o !'\€' 

guinte : 

I - nas listas de compra ou de venda de câmbio serão 
lançados os contratos realizados, anotando-se, em coluna es
pecial, o impôsto que fôr devido pelos papéis emitidos ou 
por emitir em cumprimento dêsses contratos; 

H - no livro Registro do Impôsto do Sêlo será lançado 
(j total diário do impôsto constante das listas referidas no 
i tem anterior; 

TIl - os papéis aludidos nos itens IH, IV e V da nota 
:t<l serão lançado>! um por um no Registro do Impôsto do Sêlo, 
pelo valor do tributo devido. 

5.a) A declaração a que se refel"c o art. 34 será fcita: 

I - nos saques, cheques, ordens e mais documentos 
emitidos ou expc,didos pelos estabelecimentos bancádos ven
d('dores de câmbio, em cumprimento dos respectivos contrato~; 

II - nos diversos exemplares ou vias dos papéis referi 
do:) nos itens I a IV e nas fichas d e contabilidade ml?ncior.n 
das no item VI, tudo da nota 3.a ; 

IH -- no caso do item V da nota 3.u : 

a.) nos pediDOS de câmbio, sôbre os quais incidirá o im 
pôsto, nos casos em que, havendo importação sem saque, o,.; 
i:nportadorcs adquirem, a estabelecimentos bancários do País. 
'·heques cu equivalentes sôbre o exterior, remetem-nos aos ex
portadores estrangeiros e recebem as mercadorias ou docu
mentos que as representam, sem interferência, senão para sim
ples entrega de tais documentos, de qualquer estabelecimento 
bancário; 

b) nas faturas, ou outros documentos recebidos do exte
r "or, que declarem o valor a cobrar dos importadores, nos dc
mais casos, inclusive quando o câmbio tiver sido fechado para 
"ntrega futura. 
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6.a ) Nas vendas de câmbio para exportação, condicio
nadas à transferência das despesas de fretes, seguro e comis
sões, para pagamento no exterior e cujos valôres forem incluí
dos nas respectivas cambiais de exportação, os estabelecimen
tos bancários observarão o seguinte: 

I - as vendas de câmbio para exportação limitar-se-ão 
ao valor FOB das mercadorias; 

II - o valor FOB, referido no item anterior, compreende 
o custo da mercadoria acrescido de: 

a) margem de lucro do exportador; 

b ) tôdas as despesas feitas em cruzeiros até a colocação 
da mercadoria a bordo do navio no último pôrto brasileiro 00 

no veículo condutor na Fronteira, incluídas as taxas pagáveis 
no País e que incidam sôbre o frete, deduzido o importe da~ 

comissões pagáveis no estrangeiro; 

III - não estão sujeitas a operações de compra e vendR 
de câmbio as parcelas que se referirem a frete, seguro e co
missão; 

IV - os estabelecimentos bancários poderão emitir ch.:;
ques ou ordens de pagamento a favor dos transportadore!! .. 
seguradores ou agentes no exterior em troca (por arbitragem 
ou compensação) das parcelas incluídas nas letras de expor 
tação e relativas às despesas referidas no item anterior; 

V - as operações de que trata o item precedente deve
rào ser submetidas ao Banco Central da República do Brasil ; 

VI - poderão ainda os estabelecimentos bancários man
ter em seus livros em nome dos exportadores, contas em moe
da estrangeira, as quais, por se destinarem ao simples regis
tro transitório dessas operações, se denominarão "Contaf! 
Gráficas"; 

VII - não incidem no impôsto os atos relativos às trans
ferências de que trata esta nota. 
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7.a ) Para efeito de fiscalização dos beneficios declArados 
na nota precedente, deverão os estabelecimentos bancários con
servar em seus arquivos, junto à última via do saque (item I 
da nota 3.a ), a carta de entrega em que estejam discrimina
das as parcelas relativas a frete, seguro e comissão. 

B.a) Não estão sujeitos ao impôsto: 

I - quanto ao inciso 2.3: 

a) o primeiro endôsso de título em que tenha sido pago 
o impôsto, desde que não seja feito em branco; 

b) o endôsso feito pelo estabelecimento bancário com
prador das cambiais emitidas pelos exportadores; 

c) o endôsso-mandato; 

II - quanto ao inciso 2.6, a transferência ou remessa, 
quando o impôsto tiver sido pago em instrumento emitido para 
o mesmo fim; 

IH - quanto ao inciso 2.7: 

a) os lançamentos referentes a despesas ou rendas de 
bens existentes no País e pertencentes ao titular da conta, 
compreendidas as embarcações e aeronaves, ainda que de 
nacionalidade estrangeira, quando a serviço em portos ou ae
roportos do País; 

b) os lançamentos r eferentes a câmbio comprado ou 
vendido, desde que já tenha sido pago o impôsto devido; 

c ) os lançamentos relativos a instrumentos em que o im
pôsto já tenha sido pago; 

d) os lançamentos r eferentes à importação de mercado
rias suj eita à tributação prevista no inciso 2.4; 

e) os lançamentos a débito relativos à utilização de cré
ditos de entidades do exterior em aumentos de capital da 80-

o ciedade devedora. 
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ALíNEA III 

Seguro e Capitalização 

3.1 Seguros de vida, pecúlio, rendas, anuidades e 
congêneres 2 7~' 

3.2 Capitalização e congêneres ... . .. . ..... .. . . 1 % 
3. 3 Seguros de acidentes pessoais ...... . ..... . 5 % 
3.4 Seguros de acidentes de trabalho . .. ... . .. . 4,5 % 
3.5 Seguros de bens, valôres, coisas e outros não 

especificados ............ .. ...... .. . . ... . . . 20 % 
3.6 Responsabilidades provisórias de seguros, em 

geral ...... . ..... . ....... . .............. . 0,01 %: 

NOTAS 

l.a) O impôsto será devido no ato da aceitação da apó
lice de seguro ou da emissão da r esponsabilidade provisória. 
ou, ainda, quando se tratar de capitalização, no ato da ins
crição do contrato ou título no registro da sociedade. 

2.a ) O impôsto será lançado e recolhido, pela guia mo
dêlo n.o 9, até o último dia do segundo mês subseqüente ao 
em que se tornou devido, pela companhia seguradora ou de 
capitalização, onde esta tiver sede. 

3.8 ) Far-se-á o lançamento pelo valor total do impôsto, 
mediante r elação das apólices ou títulos, organizada na forma 
do art. 3l. 

4.8 ) Na hipótese de co-seguro, com emissão de apólice 
única, o lançamento e o recolhimento do impôsto caberão à 
sociedade lider. 

5.8 ) A guia de recolhimento do impôsto será visada pela 
fiscalização do Departamento Nacional de Seguros Privados 
e Capitalização, antes da apresentação ao órgão arrecadador. 
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6. a) Calcular-se-á O impôsto: 

I - quanto aos incisos 3.1 e 3.2: 

a.) sôbre o valor total do contrato, ainda que o paga 
mento seja feito parceladamente, salvo se se tratar de capita
lização, caso em que o tributo incidirá inicialmente sôbre a 
importância máxima a ser paga pelo portador do título em 
razão do contrato e, posteriorrntnte, sôbre a diferença veri
ficada entre o valor tributado c o que fôr pago, pela compa
nhia, a o portador, a titulo de participação de lucros e sorteio 
ou resgate; 

b) sôbre o valor da prestnção de um ano, se o contrato 
obrigar ao pagamento de certas quantias, por tempo indeter 
minado, durante a vida do segurado ou de seus beneficiários; 

c) sôbre a importância mínima prometida, se o contrato 
est..'-lbelecer diferentes capitais a serem pagos, e, ainda, sôbre 
a diferença, se afina! houver pagamento de capital maior; 

d) sôbre o menor valor convencionado pela vida de um 
dos segurados, nos seguros em grupo, e, ainda, sôbre o totai 
que fôr pago, quando ocorrer qualquer sinistro, e sôbre os 
capitais que forem excluídos ou cancelados. Nesta última hi
pótese, o impôsto será calculado sôbre o total contratado, na 
data do cancelamento, deduzido o que tiver sido anteriormente 
pago, não estando compreendidos na tributação os cancela
mentos e exclusões independentes da vontade da companhia 
seguradora ou decorrentes de disposições de ordem técnica 
aprovada pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização; 

e) sôbre o valor previsto nas cláusulas acessórias ou su
plementares' relativas ao eventual pagamento de capitais; 

f) sôbre os lucros ocasionalmente pagos no curso ou na 
liquidação do contrato; 

II - quanto aos incisos 3.3 8 :3.5: 

a) sôbre o valor do prêmio, incluí-das quaisquer outras 
importâncias cobradas do segurado em razão de contrato, ten-



do-se em vista, entretanto, para efeito da isenção prevista no 
art o 11, item VIII, letra f, o valor do contrato e não o do 
prêmio; 

b) sôbre o total contratado c, posteriormente, sôbre qual
quer excesso de prêmio, por ocasião de cada averbação na.! 
apólices de averbação com valor declarado, ou, se se trRhrt' 
de apólices sem valor declarado, sôbre a importância relativa 
~ cada averbação, separadamente; 

III - quanto ao inciso 3 o 6: sôbre o valor da responsa
bilidade assumida, por período de trinta dias ou fração, le
vado em conta o impôsto no ato de aceitação do título defi
nitivo (apólice) o 

7oa ) A reforma, renovação, reabilitação, prorrogação ou 
alteração de qualquer dos atos previstos nesta Alínea, dentro 
do prazo contratual, fica sujeita ao impôsto sôbre a diferença 
de valor ou de prêmio, conforme o caso, salvo se houver emis
são de nôvo contrato, hipótese em que o impôsto será. devido 
integralmente o 

8oa) Não incidirão no impôsto as operações: 

a) de resseguro ; 

b) de segUloo de crédito à exportação; 

c) de seguro de transporte de mercadorias em viagem 
internacionais o 

ALÍNEA IV 

Transferência de Bens, Créditos e Direitos 

-1.1 Promessa de compra e venda, de permuta e de 
doação de bens móveis ou imóveis o o .. o . o o . . . . 1 % 

4. 2 Promessa de compra e venda de imóveis rurais 0,5% 

4 o 3 Cessão e promessa de cessão de crédito ou de 
direitos, inclusive a dação em pagamento de tí-
tulo de crédito o o o o . o . o o .. o . o . o . o ... o . o . . .. 1 ~ 
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4. 4 Procurações, e seus substabelecimentos: a) com 
a cláusula in 1'em propriam ou cláusula equivalen
te ; b) com podêres irrevogáveis, fora dos casos 
previstos nos itens 11 e 111 do art. 1.317 do Có-
digo Civil ................................. . 1 % 

-4. I> Endôsso de qualquer titulo, depois do vencimento 1 rQ 
4.6 Operações mediante emissão de títulos para sor-

teio na forma do Decreto-Lei n.o 7.930, de 3 de 
setembro de 1945 ... ... . ..... . . . .... . ..... . . 1 0/0 

NOTAS 

1.a ) O impôsto será calculado: 

I - na promessa de permuta, sôbre o bem de maior 
valor; se não fôr indicado valor, por estimativa; 

II - na promessa de doação, por estimativa; 

III - no caso do inciso 4.3, sôbre o valor do crédito ce
,dido ou prometido ceder, e não sôbre a importância por que 
-foi feita a cessão ou a promessa; 

IV - no caso do inciso 4.6, sôbre o valor do objeto da 
·compra: 

V - nos demais casos, sôbre o valor da obrigação . 

2.a ) Na -hipótese de dação em pag:amento de título de 
..crédito. será levado em conta o impôsto que houver sido pago 
no endôsso, desde que êste seja feito expressamente para o 

'mesmo fim. 

3.a) Nas operações referidas no inciso 4.6, que se qui
param, para efeito fiscal, à promessa de compra e venda, o 
impôsto será pago pelas organizações autorizadas e incidirá 
.ainda: 
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I - sôbre o valor excedente, quando os titulos emitidos 
forem sorteados com o valor superior ao do objeto da com
pra; 

II - sôbre a transferência de títulos de prestamistas ou 
de plano, dentro da mesma organização ou entre organiza
ções diversas. 

4.a ) Nas incorporações imobiliárias de que trata a Lei 
n.O 4.591, de 16 de dezembro de 1964, é facultado ao incor
porador pagar o impôst.o, sôbre os contratos preliminares, 
até dez dias do vencimento do prazo de carência a que s e 
refere o art. 34 àa mesma lei, extinta a obrigação se, dentro> 
dêsse prazo, fôr denunciada a incorporação (art. 45 da Lei 
n.o 4.591 citada). 

5.a) Não estará sujeita ao impôsto a promessa de com
pra e venda de bem imóvel, quitada e irrevogável, desde que,. 
sôbre o mesmo ato, tenha sido pago o impôsto de tranSmis
são inter vivos. 

6.a ) Não incide no impôsto o endôsso-mandato. 

ALíNEA V 

A rrendamento OU Locação 

5.1 Arrendamento, locação ou outros atos que trans-
mitam uso e gôzo de bens imóveis ............. 1 ro-

5.2 Locação de bens móveis e de serviço .......... 1 % 

NOTAS 

1.a ) Nos casos previstos no art. 23, o prazo para paga
mento do impôsto contar-se-á: 

I - da data do contrato escrito, se houver; 
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H - do término do prazo estipulado, quando ocorrer a 
hipótese do art. 1.195 do Código Civil; 

IH - da data da ocupação do imóvel, na falta de con
trato escrito. 

2.a ) Quando ocorrerem as hipóteses dos itens II e lU da 
nota anterior, o pagamento do impôsto incumbirá ao locador. 

3.a ) O impôsto do inciso 5.2 incidirá no contrato escrito. 

4.a ) A locação de serviços, quando relacionada com. a 
empreitada de obras ligadas ao · solo, estará sujeita' ao im
pôsto de acôrdo com o inciso 6.1 da Alínea VI. 

5.a ) Não estão sujeitos ao impôsto: 

I - a constituição e a extinção de aforamento e de usu-
fruto; 

H - a locação de imóvel para fim residencial, com ou 
~m contrato, compreendidas as obrigações acessórias de pa
gar tributos, despesas de condomínio e outras, inerentes à 
locação; 

HI - a locação de serviço em que o locador (pessoa 
física) apenas forneça o próprio trabalho; 

IV - a locação de serviço entre estabelecimentos bancá
rios e seus correspondentes, quando versarem exclusivamente 
sôbre assunto de natureza bancária. 

ALíNEA VI 

Empreitada 

6.1 Empreitada de obras ligadas ao solo .......... 1 % 

6.2 Outras modalidades de empreitada ....... . . . .. 1 70 
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NOTAS 

1.8 ) No caso de acréscimo ao valor ajustado, o impôsto 
será devido sôbre o valor acrescido, ou, se não existir contrato 
escrito, sôbre as importâncias entregues ou creditadas ao em
preiteiro. 

2.8 ) Na empreitada de mão-de-obra, o impôsto recalra 
sôbre as quantias entregues, pagas ou cr~ditadas ao emprei
teiro para remunerá-lo, ainda que a título de reembôlso de 
mão-de-obra de terceiros, fornecida por seu intermédio. 

3.8 ) Na empreitada de mão-de-obra e material, o impôsto 
recairá sôbre as quantias entregues ou creditadas ao emprei
teiro a título de adiantamento ou pagamento, do preço da 
obra. 

4.8 ) O impôsto do inciso 6.2 incidirá no contrato escrito. 

5.8 ) O pagamento do impôsto incumbirá ao empreiteiro. 

6.8 ) Não estão sujeitas ao impôsto: 

I - a empreitada de atividades rurais; 

II - a empreitada de lavor em que o empreiteiro (pes
soa física) apenas forneça o próprio trabalho. 

ALíNEA VII 

Constituição de Sociedades e Atos Afins 

7 .1 Constituição .. ... .......................... . 

7.2 Alteração .................. . ............. . . 

7.3 Distrato, liquidação ou dissolução ............ . 

7 . 4 Fusão e incorporação ................... . .. . 

7 . 5 Amortização de ações ...................... . 

7.6 "Partes Beneficiárias" (art. 31 do Decreto-Lei 
n .O 2.627, de 26 de setembro de 1940) ......... . 
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1 % 
1 % 
1 % 

1 % 



NOTAS 

l.a) O impôsto incidirá, nas sociedades comeréhiis . e nas 
civis que revestirem forma. estabelecida em leis comerciais, 
exceto as cooperativas: 

I - na constituição - sôbre o capital declarado, e na 
alteração - sôbre qualquer entrada, aumento ou retirada de 
eapital; 

H - no distrato, liquidação ou dissolução 
quantia que se repartir pelos sócios ou acionistas; 

sôbre a 

IH - na fusão sôbre o capital da nova. sociedade, e 
na incorporação - sôbre o capital da sociedade incorporada, 
devido ainda o impôsto, em qualquer caso, sôbre as retiradas 
de capital; 

IV - na amortização de ações - sôbre o valor das ações 
amortizadas; 

v - nas "Partes Beneficiárias" - sôbre o valor do res
gate ou da percentagem de lucro, no ato do pagamentó ou do 
crédito correspondente, ou, ainda, da conversão em ações. 

2.a ) Havendo alteração social de que resulte a saída de 
todos os sócios, menos um, e entrada de outros sócios, consi
dera-se, para pagamento do impôsto, que na hipótese há um 
distrato da antiga e a constituição de nova sociedade. 

3.a) Também, para efeitos fiscais, considera-se altera
ç~o social, importando em entrada e saída de capital, a ces
são ou transferência de cotas das sociedades limitadas, ainda 
que de um a outro sócio, levado em conta o impôsto porven
tura pago em separado, no instrumento de cessão. 

4.a ) Quando se tratar de sociedade anônima ou em co
mandita por ações, o impôsto será pago: 

I - nos casos de aumento de capital e de amortização 
de ações - até trinta dias após a data da assembléia que 
aprovou o aumento ou a amortização; 
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II - no caso de dissolução ou liquidação - até trinta 
dias . após a organização do inventário e balanço (art. 140 do 
Decreto-Lei n.o 2.627, de 1940); 

III - nos demais casos - até trinta dias após os res
pectivos atos. 

6.a ) Se se tratar de sociedade que dependa de autoriza
ção do' Govêrno, o prazo para pagamento do impôsto será 
contado a partir da data do órgão oficial que publicar a au
torização. 

6.a ) Quanto à sociedade com sede no estrangeiro, cal
cular-se-á o impôsto sôbre o capital destinado às operações 
no Brasil. 

7.a ) Nas sociedades em conta de participação, o impôsto 
incidirá sôbre o capital entregue pelo sócio oculto ao sócio 
{)stensivo, considerando-se alteração, para efeito de cálculo e 
l'agamento do impôsto, a entrega de capital para' emprêgo 
.em operação que constitua a atividade específica do sócio 
.ostensivo. 

8.a ) A prorrogação levada a efeito após o término do 
prazo de vigência equipara-se à liquidação da antiga socie
dade e constituição de nova, incidindo o tributo sôbre o ca'
pital social, em cada um dos atos mencionados . 

9.&) Não estão sujeitos ao impôsto os atos de conversão 
e transferência de ações . 

ALÍNEA VIII 

Obrigações DiversCLS 

8.1 Promessa ou cbrigação de pagamento, de entrega 
ou transmissão de bens móveis ou valôres. . . . .. 1 % 

.8.2 Distrato, exoneração e sub-rogação, excluída a 
sub-rogação de dívida, já prevista na Alínea I . 1 % 
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8.3 Comissão e representação mercantis . .... .... . . 1 % 
g.4 Extrato de conta, quando ajuizado ... .. ... . ... 1 % 
8.5 Juros de mora e cláusula penal . . . .... ....... 1 % 

g . 6 Sinal ou arras . ..... . ................ . ... . .. 1 ro 

NOTAS 

1.a ) O impôsto será devido: 

I - no caso do inciso 8.3, sôbre o valor das comissões 
pagas ou creditadas em cada mês, e será satisfeito pelo comis
sário, dentro da primeira quinzena do mês seguinte, obser
vado o disposto na nota segunda; 

H - no caso do inciso 8.4, sôbre a importância do sal
do, antes da apresentação da conta em j uízo; 

IH - no caso do inciso 8.5, sôbre o valor dos juros ou 
da cláusula, no ato do respectivo recebimento ou lançamento; 

IV - no caso do inciso 8.6, sôbre o valor do sinal, salvo 
se caracterizar obrigação prevista em outra parte desta Ta
bela, sujeita a impôsto mais elevado, hipótese em que apenas 
êste será devido. 

2. a) Para o fim do disposto no item I da nota precedente, 
observar-se-á o seguinte: 

I - o comissário relacionará, na primeira quinzena de 
cada mês, as comissões que lhe tenhaln sido pagas ou cre
ditadas no mês anteriúf, sôbre as quais calculará o tributo, 
q~e será lançado, pelo total devido, no Registro do Impôsto 
do Sêlo, ou pago por guia, conforme o regime rle pagamento 
~abível ; 

II - se houver contrato escrito, nêle será pago o im
pôsto, sem prejuízo, quando se tratar de pagamento por esti
mativa, do registro de que trata o Capítulo VII e da comple
mentação semestral do tributo; 
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UI - as r elações e os contratos, quando fôr o caso, serã(} 
arquivados, por ordem cronológica., em pastas especiais, para 
efeito de fiscalização. 

3.a ) Não estã.o sujeitos ao impôsto: 

I - a compra c venda de bens móveis, ainda que sob a 
forma de operações a têrmo; 

II - a compra e venda de títulos públicos ou não, e de 
metais preciosos, ainda que sob a forma de operações a 
prazo; 

III os atos translativos de embarcações; 

IV o frete, inclusive quando houver contrato de fre-
tamento ou calota-partida; 

V - o contrato de transporte; 

VI - o contrato de compra e venda de câmbio; 

VII - a parceria com colonos, ainda que haja emprêgo 
de capital, máquinas, trabalho de pessoas da família do colo
no e braço assalariado; 

VIII - a operação que consiste em transferência de cré
dito, em moeda nacional, de uma conta para outra, da mesma 
pessoa física ou jurídica, domicil iada no País ou no ex-terior, 
com o mesmo creditador, mediante simples lançamento; 

IX - a proposta de desconto de letras de câmbio, notas 
promissórias, faturas e suas duplicatas, feita a estabeleci
mento bancário, desde que a obrigação nela assumida se 
restrinja à promessa de reembôlso, independentemente de 
protesto, quer por falta de aceite, quer por falta de paga
mento; 

X-o aval ; 
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XI - as garantias, reais ou fidejussórias; 

XII - o distrato, a exoneração e a sub-rogação, quando 
decorrentes de obrigações isentas ou não tributadas; 

XIII - a comissão e representação mercantis, quando 
desempenhadas pelo comissário ou representante (pessoa 
física) ; 

XIV - os extratos de contas (inciso 8.4) relativos ao 
desempenho de funções cuja demonstração seja obrigatória 
em juízo; 

XV - as duplicatas e triplicatas a que se refere a Lei 
n.O 187, de 15 de janeiro de 1936, assim como o respectivo 
reconhecimento ; 

XVI - os instrumentos de depósito de mercadorias em 
armazéns gerais. 
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REGISTRO DO IMPÔSTO DO SÊLO 
MOD~LO N.o 1 

Dolo N,o D A O B R I G /\ ç Ã O I M P Ô S T O 

do de Nome da ou Ira Alínea ......... 1"\líneo . .... Alínea .. , .. ... Multo Observações 
Nohrr02a Doto Valor " 

Lanç ,to ardam porte ínteressado Incisa " , ... .. .... Inc iso .... ........ Inc iso .. .... ..... 

SOMA ... 

NOT A : Pód"rõo ser acrescentados ou tros colunas relativos o alinea e inciso. 



REGISTRO DO IMPOSTO DO S~LO 
MO~LO N.o 2 

(REGISTRO GLO .... L) 

Série Periodo I M P 6 S T O 
Data Seção do 

do livro Referento 00 "'Iineo "'Iineo .... .. .... "'líneo Multa Observações Estabelecimento .. ...... " ... .. .. ... 
Auxilior Lançamento Inciso ..... .. ... .. Inciso ............ Inciso ... , ........ 

, 

SO,\.o\A ....... 

NOlA : Podorôo ser ac resconlodo5 ovtras colunas relativos o alinea e inçiso. 



Dolc;a 

MOD~LO N.O 3 

REGIST~O DE OBRIGAÇOES SUJEITAS AO IMPOSTO DO S~LO POR ESTIMATIVA 

P R A Z O 
N.O de 

Início I Fim ordem 

(PARA USO DA REPAItTI~ÀO) 

Nomes e endereços das 
parles interessadas 

GUIAS DE PAGAMENTO DO IMPÓSTO E COMPLEMENTAÇÃO 

Número I Data I Órgão arrecadador I Impôslo paga 

, • • •• ••••• •• ••• " . .............. .. , , .. . ......... " .... t ..... , •• ",,,., .. ,,,, . ... .... u" .. ... " .... " . .. . ", ... . 

I---.I---·I-----I----,I---------I,;,;,;. ... ;,;,;. ... ;,;,;. ... ;,;,;. ... ~· ·· · · ... ... ..... .......... .. ................ .. ............. .. ... ... ... ...... .. .................... . 

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

" •••••• • • •• • • 0. lo j . 0' 0 O I ••••• • •• oI • • • • •• , •• : • 



Dolo 

REGISTRO DE OBRIGAÇÓES SUJEITAS AO IMPÓSTO DO S~LO POR 

N.O de P R A Z O 

(PARA USO DO CONTItIBUIN1'E) 

LANÇAMENTO DO IMPOSTO E COMPLEMENTAÇÃO 
NO LIVRO MODtLO N.o 1 

I--------~------
In i,i o I Fim Alíneallncí so Dolo I N.o de ord·1 Impõslo pago 

MOD~LO N.o " 

ESTIMATIVA 

Observações 

..... ........... ... .... ... ....... . ......... .. . ... ...... .1 .... .. .. .. ......... ............. ........ ........ .. .. ....... ... ... ... 1.. ....... .............. ... ... ............ ... ....... . .. .. ...... ... ...... .............. ..... ... .... .. ............... .. .. 

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

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

• • 0 . ......... .... .... .. .. u ........ . . ........... 1 • • ( ••• .1 . ........ .. , .. . . ... .. ... .... .. . .... ........ . . . ... . .. . ..... .. .... .... ..... ..... . . , . . ..... .. . . . ...... .......... . . .. ... ..... ...... ..... .... ....... . . .. . . . .. . . ... ..... ... ... .. . ..... .. ...... . 

1 .. _ .. -_-·I ___ -I-____ I _____ I· _______ '+·~ .. ·~· .. _ .. ·;o;, .. _· .. _ .. ·_' '' ;';''' ;,;,;,;''''-''''-''' ... ''' ... ''' ... '' '-''''-''' 1 ................. ................. .......... .... .. .................................. . 

.. .... ....... .... ........... .... .. ··1··· .. ······· ·· ···· ............ ... ......... , ... ..... ..... ........ ..... .... .... ........ ... . .... ..... ....... .... ...... ........ ... .. ........... .............. .. .......... ........ .. ..... ......................... . 

.... ... .. ...... ....... . ..... .. ... .... ..... .... .... .... ...... ..... ... ...................... ....... ... ....... ..... .............. ....... ..... .................... _. 

I ... ................. .. 



MC>OrLO N.0 5 (TAM. 28 x 22) .................. v I A 
.U.os-rtllO DA rAZiNOA 
G'U.JA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DO SELO 
Coatriboinle não obrigado ao Liwro de Registro ... 6 ... ro d. ","crll'ào 

Nome do Contribuinte 

..... _ ....... _ ...... __ ..................................................................... ................. .N .~ ........................ ............... . 
Ender'ço: Rua, Ayenldo. Proço, etc. 

-_ .... _ ....... _ ... ... ................ . 
llalrro Município Unldode da Fed.roçao 

UJ 
ti> 

Z:>I.a do Correio................................... Seção Fiscal....... ... .. ........... .... ........ ::J 

O 

'" ···-··_· .. ·····_···· .. _··· ·· ·· ·· ··· · ·· · ··o";;;i;~···~;;~~d~d~~···· · · ····· · · ·· ··· · · · ·· · ····· · ········ ··· · ·· · · · z 

1. Naturezoda obrigação: ........................ ..... 2. Alínea ........... lnciso .....•.... 

I 

'-- -
3. Nomes das ou!ras partes interessadas: .........•................................................ .... ........................ 

, 

. ( Dota da obrigação: ........... / ........... .n9 ........... . 5. Vencimento: ...... .... ../. ... ........ fJ9 .. . , ....... . 

6. Insfrumenfo emitido eIIl ............ via(s). 7. Valor tributado: Cr$ .............................................. . 

J - PAGN&NTO DENTRO DO PRAZO 

8. Impôsto ••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••..•. A Cr$ ....... ... ........................ . 

",i I - PAGAMENTO FORA DO PRAZO 

! 9. Correçõo monet6rio do impôsro: 

9.1 . A x Indice de correção monet6Tio Cr $ ...... ........................... .. B 

9.2. Acrésdmo resultante da correção monet6ria (B - A) ... C CrS .............. .................... . 

10. Multo (Art. 69 do Reg. do Impôsto da Sê lo) (B x ............... %) .. O Cr$ ................................... . 

J 11 - TOTAl A PAGAR (A+C+D): .............................................. . 
Por extenso 

.................... _ ....... _ ................. .............. .......... ........................................... E Cr$ I ..... ; ....... ... ............... [ 
Cbservoçées:_ ..... _ ........... ............... ... ............................ __ ............. ............................... ....................... . 

_ .... ....... _ . . __ ... _ ................... ....... .............. ... ........... de .... ................ ........................ .. de 19 .. ....... . . 

AssInatura do ContribuInte 

QUITAÇÃO PELO ÓRGÃO ARRECADADOR 

l NOTA: Este modãlo será usado tomeém pelos contribuintes não registrados, coso em que r 
Dão se preencherõo os espaços reservados 00 roúmero de inscrição e seção fiscal. 



MODtLO N .o 6 (TAM.. 28 x 22) 

MINISTtRIO DA FAZENDA 

GUIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DO sHo 

Impôsto Sujeito a Ú)mpktmentaçõo 

................... ... ..... ........ ...... ........................ Nõ·;';;; "d;;· ·t~~t~·Ii;;;j~t·~· ..................... _._.-.......... _ ............... _ ... . 

N.o -.......... ... ........ ......... -·E;.;d~·;' 'ç;;:" fiuo: · I.:~.~idã·: · p; ~'ç~; ' etc: _ .. -... _. -.,._. ----.---.... -... -_.-.-. ..... _ .. _ .. -.. -.. _u •• •• ••••• -

Bairro Município Unidade da Federação 
w 
V) 

Zona do Correio...... ...... ..... ..... ........... .. Seção Fi scal ................................... ::::l 

O 
-< ....................... .............. ......... ·O~·~·õ~· ·~·;;~~~d~·d·;;.···· · .... ························ ........ _.... z 

1. Natureza do obrigação ................. .... ..... Q. Alínea .......... ..Inci~ .......... . 

L 

--
3. Nomes dos outros parles interessodas: ... ........ .. ... ............................ _ ....... __ .... _ ... _ ... .. _ ............... . 

_ ..................... " ............... ....... .......................... , ........ .... ........................................ -..... -............ __ .. ............. -
4. Doto da obrigação: .......... ..!. .. .. .... . ..! 19 ........... . 5. Vencimento: .. _ .. __ --'-_ ....... .I19 _ ........ _ 

6. Instrumento emitido em ............ vio(s). 7. Valor tributado: Cr$._ ........... _ ...... _ ......... _._._ ...• 

B. O impõsto foi calculado de acõrdo com o Regulamento do Impõsto do Sêlo: 

Art. 21 O Sôbre O príncipal mais acessórios correspondentes a dois anos 

Art. 22 

Art. 23 

Arf. 24 

O 
O 
O 

Sõbre prestações relativos o dois anos 

Sôbre o a luguel referente a seis meses 

Por estimativo. 

I - PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO 

9. Impôsto ..... . .. .. ....•.........•....•........••.••••••• A CrS._ ......................... .....•• 

11 - PAGAMENTO FORA DO PRAZO 

10. Correção monetória do impõsto: 

10.1. A x indice de correção monet6riJ CrS ..... ........................ _ ... B 

10.2. Acréscimo resultante do correção monetória (B - A) .•• C CrS_ ................................ . 

11 . Mulla (Art. 69 do Reg. do Impõsto do Sêlo) (Bx ............ %) •.. D CrS ...... _._ ................. _ ... 

111 - TOTAL A PAGAR (A + C + D):.. .......... ............................... .. . 

.... ... . ... .... ...... ...... .... .. .. .. ........................ . ..... ... .. .. ..... .. ~~: .. ~.~~.~~.~: ............ E CrS I ] ... _ ....... ................... : 
Observações : .... ... ............. .............................. ..... .. ............................................. _ ............. ..... _ .......... ..... . 

........................................ .. ..... .. ............. ....... / ............ de .............................. _ .... _ ...... !de 19 .. _ .. _ .. 

QUITAÇÃO PElO ÓRGÃO ARRECADADOR 

1 
NOTA: fste modêlo será usado também pelos contribuintes não registrados, coso em <lI/e J 

não se preencherõo os espaços reservados ao número de inscrição e seção fiscal. 



MODtlO N.<> 7 (TA1\A.. 28 x 22) 

j,..'.iNl srtRIO DA fAZENDA 

GUiA DE COMPLEMENTAÇÃO DO IM?OSTO DO StLO 

N limer. de I,,"crlçiio 

.. ,-. _'.~ - _ ... .... , ...... ....... ····_··········· __ · · ···· ··---N~;;.·~ ··d~ · ·C~~t·;ib~i~-t~ ......... .. . -.. -... -.. ............ -_ .... .... .... .. .......... .... . . 
N.O .... ...•. -.... -. _. ,,-- .. -._-_ .. 'E~'d~ ;'êc-;':' ·R~~·:-A~·~·~ l d·õ: .. p~~ç~-: 'oi~:' o_o 0'0 - . _-_ •• ' _ _ 0-, •••• - ••• • •• 0'- ••• •• - . - •• • • •• • ••• -- .. -- - .. .. ....... __ o , 

Bo lrro Mu."llc ipio Unidade da F.dero.çé; o 

Lona 00 Corre jo ...... .. ........ __ ..... .... .. .. ... Seção FiscoJ ... .. __ ..... ......... _ ............. . 

Oroüo ou ocoda dol 

UI 

~ .-~--+--lr-·r-~--f 

~ l~+-~_~~_~~ 
z 

~ó pree:"lcher 50 o ato 
eS'ive r enquadrado 

no ,A,r!. 24 do R. I. S. 

f 1. Instrumento regi s~rado sob N.o ....................... em ........ J ........ J 19 ..... _ .. . 

'{ na ............. ...................... .... ...... .... .. ..... _ ......................................... _ .......... _ 
Reportlção fiscal 

2. Nctureza do ob rigação : .......................... _ ... _ ... 3. Alíneo ....... ...... ..fnciso ...... ..... .. .. 
IN .. o .... l 

4. NOr.1es dos au!ras portes interessadcs:._._ ....... _ .................................... _ ............................ ~ ....... . 

5. Doto do obrigoção: .......... .I .......... J19 ........... . 6. Vencimento: ... ...... ... .... . / ........... J19 .......... _ 
/ . rnstrumento emitido em ......... _.vio(s) . 8. Complementação: 1.0 0 2.0 O 3.0 O .... ·· ...... 0 
9 Poríodo o q ue se refare o complementação: de ........ ../ ........ ..I19 ......... a ........ .I. ....... ..I19 ......... . 

10. Valor já tribulcdo ............. .. ......................... Cr$ ........................... .. 

11. Valor apurado ............ ........ ..... _ .... _ ............. CrS ............................ . 
12. Diferença tributável Cll . lO) ........................ Cr$ ............................ . 

I - eAGAfvI.ENTO DU-.!TRO DO P~AZO 

13. Impôsto ••••...•••.••••••••••..•.•.•.•...•.•.••..•...• . A Cri ............ .. 
11 - PAGAMENTO FORA DO PRAZO 

14. Correção monotário do impôsto: 

14.1. A x índice de correção monetó.-io CrS ............ ........ .. .......... . B 

14.2. Acrésc imo resultante do correção monetório (8 - A) ... C Cr$ ........ .......................... . 
15. Multa (Ar!. 69 do Reg. do lmpôsta do Sêlo) (8 x ............ .. %) .. D CrS .... .. ...................... __ .. . 

lI! - TOTAL A PAGAR (A + C + D) : ........................... .. ........ .. 
Por .xtonso 

_ .. - .............. .. ....... .................... .............................. .. ................... ........ ... E Cr$! I ............. , ............... .. 

O bservações, .. .. ......................... .. ................ .. .. ....... .. ...... ... ... ................. ....... ...... ... ............................... .. 

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

··· ...... · ........ ·· .... ···· ...... ······· .. ··· .. ··A~~ ' ~;,·j~;.;· d.; .. Co~·t; ib~í~·t~· .. .. ·· .............. · .. ·· .. ·· .... · .. · .. · .. _······ 

QUiT AÇÃO PELO ORGÃO ARRECADADOR 

I NOTA: ~ste madãlo ,ará usado também pelos contribuintes não registrados, coso 0 .'11 que] , 
não ~e preencherõo os e~poças reservados 00 número da Inscriçõo 9 seçõo riscai . 



1,';OL-tLO N.o 8 (TN/,- 33x22) 

Ü
\~;" 15T ~i!O DA f,.ZENDA 

útllA CE !tEeOLHI1AENTO DO IMPOSTO DO sHo 
(Coi'llriímlnto Obd~ado CI~ Uno do Reg!sbo) 

.............. ... .... ...... ·· ········· ········ · · ········· · · ··· ···N~;.;~· d;;·C·~;;f; ibãi~i ;,; · · · · .. · ...... ·· .. ··· ········ ······· ···· ··· .. ········· .. · ....... . 

o!. !o .,e~t.)cico no ...... ....... _._ ._ ..... _ ..... 0'_' "' " ' ••• __ ... . .. . . ......... . _ . . .. . .... _ __ .. .... . .. . ........... 0 _ ... N. ? ___ ... ... .......... _ ............. _ .. .. . .. 

.. ... ~:~~.'.~.~~: .~~~ .... ~~.~.~ :~.O. ~~.~: .. ~~.~:.. ...... .. ..... ... . . ... _ II1lTl 
~O~:~'~=·,~··· ••...... :o:;~::;..Fi::~I'~~~·.~,·:·,O~~ •. : [~F,!L,~ 
!mpé.~!o lonçado na (I'Jinz{)r.a: 1.0 O 2.0 O Mãs ........... Ano 19............ r 1 

DEMONSH;ATIVO SINT~T'CO DOS LP,N Ç AMÉNT0 5 N O REGISTRO DO t!1.p0sTO DO SÉLO 

'.':~ E_· ··I·~·····~·_·:· · I'I~~~:I - :·. ' .. :.1 .. . . . :.~- 
: :~:·~··:~··I········· :···: · : ::: ·:::::·-:· ~-~·: ·::·I::·:.:=:::: 
6 ....... ......... ... . 1" ........ ......... , .................... % ?;«I .... ·· ...... · .. ·· .... I· .. ·· .. · ...... _· .. ·· 

·.·.· .. ~·.·.·.·.·.·--.·.·.·.·--~·. ·.·i· ::::.·:::--::----:----~::i·f:::C.L~T .. ~~I .. /.~:., .. L:?:::.T:?:I? __ )=-7 __ :~( 
~r_ I I r 1--

IMPOH ÂNClA A RECOLHER 
I - LANÇADA NO llvtO 

1. Impôslo ••••. • ••••. . ...• ••••• . •. .. ••.• . •....••.••••.•••• A Cri ................. ................ .. 

2. Multa (Arl. 69 elo Reg. do Impôsto do Sêlo) . •••. . •..•.•••••.•• B CrL ........................... _ ... 
iI-tECOUilMENTO fORA DO nAZO 

3. Correção monelório do Impôs!;) [(A X ladlce de cocletJo mOnel!rla).A J C Crf .. ............................... .. 
4. Correçõo m0lõ61ór ia do multa [(8 x Indlce de (Ofr~ mOlHlcirla) • B } .. D Cr$ ................................. .. 

5. TOTAL (A + C) •••••.• • .•••••.••• • •• CrS~ __ ......... _ ................... E 

6. Mui! ::! (Arf. 69 do l1"g. do Impôsto do Sê!o) (E x_ ............ %) . ... F crS ................................. _ 
7. TOTAL GERAL (A + B + C + D + F) : ................................................ . 

..... _ ........................................................... _ .............. ~.: .. ~~~.~: ..... ..... _ .• G I j Crs ............... .... ......... =-:1 
Observações: ......................... ..................... .............................. ............................. ........................... _ . 

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

.............. · .............. ·· ...... ·· .......... A· .. ;i~-;;;;;;o·d;;-c;;.;i·;lbúj~t-.; ....................... _ ............. _ .. _.-
.lie ta .. U«i'" 

QU!T AçAO PELO ÓRGÃO ARRECADADOR l 
NOTA: Est~ mod610 Nlã usodo também pololl contribuint0s nõo reglstrlldo3, coso em quo f 

não M pr~chcrão os espaços reservados 00 número d~ in,cr~çõo o seção fisec;.!. 



MODtlO N.O 9 (TAM. 33 x 22) 

MlNISHRiO D" f AZ!~D" 

GU I," DE RECOL HIMENTO DO IMPOSTO DO sao . I 
(Operações da SC!91UO e C,,::i!oHta;éio) .-J 

..... ....... ..... ........ ... .. ......... ......... -.- ..... . .. S.-i~.i:;~ .. ~o'.CC;:j- f.;~ ~;~ }.~ ...... : ........... . ··.·.·· · 0.° . . .... . ... .. .. . .. . ... . .. ...... ... . 

6stobei ecido no 1':.0 

.......... .... ·AC.~ :·i~· · · · · · · · ·· .. ······ ... ~ ... ~U~L.J' 

o impêstQ lCf'çoào no /T'.ês :........ ........ .... .... ..... ... . . ..... ... ono 19 ...... . 

DEJv\ONSTR.ATIVO S!i-lTt T!CO DOS Lt'.~; ·:;-i·:·/,::. f :iC :; :--!O RêG IS KO DO I:,',PCSTO DO :::~LC 

[D 
_________ A_L_I_N_E_~. __ ~---i-;~ -'-~-o s -=--=___ r"'!['! ',G /;;-l VO; UT d-~t:::;::t~;-

3.1 - Seg.;ros de vldo, pe:::(. :;o, rn:1d:;; , O'l 'J'':''('''' ~ (l ( ~ ~ 'Jê,:,},=r ~% L... . .............. . 
3.2 - C':JjJ!'cli ;.:oçóo e c.ong ~ ,'\cr€ s •••••••. ~ . .. . . . . .. . ... .......... . f 'íj~ J 
3.3 - Se:gurps de ociclerdes r-essoc;s ... .• •.. . .. . . ... . . •• .. . ....• 1 5 ;J :::::.:.:: .::::::: .. :.,: ..... . . 

3.4 - S~g~rC$ Cê ocidentes do !r-b ::.~~·.o . ... . . .. .... . ....... . .. . . 4,:';J ...... ...... ....... ...... .. . 

3.5 - 5.CjJJro s de b €r. r. J vC~r)n:; ~ ·:oi ~ )~ I,) ou!:(.: r:·::t1 e:·)c.:j :ic cd ~. ; . . j ~(i~~ 

3.6 - ~e5p..' .... ~ obi!idCldes pro . j,(,i.:'.:..:::::~.:.:..::.::..~~r~ 1 .. ·.·.· ··1 O (i~;)\ 
IMPORT.t\NC!!\ .A P' :'C('~Lri ~·. ·: 

I - l J;NÇ",DA NO lI '.,!~O 

1 . I n;:;é:~to .••.... .••••••.•...... ..•.. . . . . . . ...•. . ........ . . /\ C , !i ... ..... ........ .. ................ . 

2. r"'lu!ta (Art. 69 do Ren. do Irnl=,ósto do 5.:.10) .•.. . .. . ..... ...... S Cri ................................ .. . 

11 - RCCOLHlMfNTO roVl DO ~R}.!O 

3. Correção monetário do ir,~pçl to [(A 1 b:,Jj ,e de (:'(::;~I.' mCI'~I~lid) . A J C Cr$ ... ...... ..... .. .... ... ... .... . . 

4. C erroçõo monetério do m:..l to [(rl:-: 1:11 j( e de (or(C~aO rr.,netarla) . SJ .. O Cr$ ......................... ... _ .... . 

5. TOTAL (A+C) •••.•••••..• •... . . Cr5 .... .............. ....... ............... E 

6. N .... llo (Art. 69 do Reg. do Impô:lo do Sê!o) (1: x .. .......... %) ... F <:AS .... ....................... ....... . 

7. TOTAL GERAL (A;' B + C + D + f) : .. ................... ......... .. ............. .. 
............... .......... ..... .... .......... ..... .. .... ..... ......... ............ . ~~.' .. ~x.~~.~~.~ ... .. .. ....... G CrS[ .... ............... ... ..... 1 
Ob5ervoçóes: .. ..... .................... ................... .. .. .... .. .... ... .... ...... ...... ... ...... .......... .... .. ...... ....................... .. . 

.. ............. ... .... ...... ....... ....... .... .... ... .. ... ........... , .......... . do .......... .. ......... ... .. ............. ........ de 19 .......... . 

....... ...... .. ... ........... .. .. .... ........ ... ....... 
Aulno t ~'; ~; ' ~~ ' t'~;"rlb ulnt~ ""'" ..... .. . ..• . . -

QUITAÇÃO P[LO O p.GAO /\RRECADADOR 



...... ...... v I A 
I.\ I N :ST~ P.I O DA f AZEN DA 

GU IA DE RECOlHIM HlTO DO IMPÓSTO DO stlO 
Re,-!uer;mento - GU!O 

BaIrro MunlCiplo Unidade co Federação 

Zonc ;.: :' Corre io ..... .. ... ...... .... .. ..... ....... Seção Fjscol o 

re c.:!:-.Q c ..... _ ... ... ...... .. ... ... ... .... ~ . 
.~ 

Org ê o arrecadado r 

O Im ): ':' ~! : d o 5&10 cbc i>. c do:,j ficcdo, e o mult o q ue lhe loi exig id o no Processo N .o 
<.' . ;0 CCC1 ""dução do ~C'YJ , r.e s te rmos do Córligo 104 do Reg"lo::1t:nto do Impôs to do 5éto. 

CAMCTE~iSTICA DO P ~O([SSO· 

a /l9 . 

Om lu êo no 0 3 Ic nç omcnt o 

: I=H-L~-EE§' I .~ --L...l I I r~_ ., 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPOSTO 

IM PORTÂNCIA A RECOLHER 
1 Im pós!o .. ................... ...... .... .... .. ............... ... ......... .... ... ....... .. .... . A Cr$ 
2. Multo ... . " '_""'" .. .... ...... .. ... ..... .. Cr$ ........ ... . . .... .. .. ....... B 
J. Reduçáo da multo (2(y'(') .......... ... ..... .... . Cr$ . . _ C Cr$ 
4 TOT/ .. L A RECOLHEP. (A + C) : ... .... ......... . 

Por C) ..ten so 
C rS [ ____________ ~ 

O bservo,;cC1; . ... .... .... ... _ .. .... .. .... . . 
de 

Pf,RA USO D.A. REPART:ÇÁO FISCAL 

O s vo!ór es ~ '_'::> rc cen lerem com os !,xigidos r.c p roces;o. CI (1s s i f i q~· e ·se o (redit o n'J ron:o 
DEPÓSITOS DE DIVER5,"S ORIGENS/DE. POSIT OS PARA RECUR SOS [ITI 

f.epor! i ;-õo . Nào U50 

de . de 19 

• • 0.0 • •• • •• • • ••• ••• ••• ~;.;; • •• ~ •• ê~~'Qo' ·d·' ···F ~·~~I~·~6;i~···· ·· 

~""'Ir".ar.).~~ .. ~...-:x;;:\ .... . 

QUITAÇÃO PELO ORGAO ARRECADADm ] 
i N OT/\: tsl9 modêlo SEro usodo 1ambõm pelos contr iouintes nõo r egi~ tlc do;, c::~o ém Que 

n ': ·::> !c preen cherõo os espaços reservados 0 0 numero de in~criçêo & !.iJçéo fiscal 



t",OD~LO N.o 11 (TAM. 33 x 22) 

M;NIST~RIO DA fAZEND A 

GUIA DE RECOLHIMENTO 00 IMPOSTO 00 StLO 
Oe~6sito para Recurso 

." • • • - •••••••••• •• • • •• _ • ••• -- . o_o ••••• ••• •••• •• • _ _ • • •• • ••••• • N~;. .•. dC;.C~~-t; ib.~, i ~i~ -... -_ .. ....... -_._ ... -" ....... _ .. -.. 

N.o ............ ... ..... .. ... -.... . ·· É~!i.-;iç~;·ii~~:-A;.~·ldo;· p;~'ço: ' ~tc: ' " .. .. ......... _ .... --.... ,.. .0 •• .• . • _ • • 0. _. - .,._ 0 •.• • • •• -o-o · _. -

~ql~. Zona do Correio ....................... _.~..... .. Seção Fiscol .... ........... .. ............ _ .. __ O 

"i 
recolhe o ..... ..... _ ................... . _ ... ................................... _ ..... ___ ___ ... __ ...... _ .. _ ... . __ _ 

Órgão arrecadador 

BoIrro Municípi o Unidade da fed.rcção 

O Impô~to do Sêlo oboixo classificado, e o multo que lhe roi exi gido no Proces!o N." __ .. __ _ .. _____ .. __ 

CARACTERfS11CA DO PROCESSO : : .. 
PerlolliJ da apuraç~o C!O ImpOsto: de .... __ 1_ .... -'1 9 .. __ .. . a ___ ___ .! ___ .. J9 __ .. ___ .g 

falia total 0 1 d" rCtcolh l",..,to 
Recolhimento O 2 Omlstõo no O 3 

z II H-lllJ 
o monos lonçomonto 

CLASSIFICAÇÃO DO IMP6STO 
ALINEAS 

IRC"O·I-----:---;-----:-:c----;----:c,,--..---:-:-':-.::...:.--.---"-·~:-----;---:----:-- -;----: --------
11 111 IV I V I VI VI! \/IU 

___ _ 1 .... _ _ .. . _ ........... .. ...... _ ...... __ .. ___ .. _ .. .. ........ _ ...... __ _ .. _ ' _____ _ _____ __ 1. ____ .. __ .. ____ _ , _____ ____ .. __ _____ _____ _______ .. 

.••• ~ .•.•. •.••••..••.•..•.•••• ··.·.···.····.· 1····.· : ·········.1·.············.···.·.·.· .• ·.· I~~~!~/~~/i· ... ·. I ....... . 
- 6-.... -...... --- .. -- .. . -.... ------ --- --- 1- --------- .. --, ........ .. --.... - i~l~1 .// ,//,1-- ---- -- I ..... --

'_ 7 ::~ .. ou . .... _ _ .... : : ::: : ::: :_:_:::, :L?JJ IJJJ/ i/!Í/Íj/!1('1~i ) .. (--'--- -<l-(J,-.--LX-
TOTAL I I I 

IMPORT ~\NClA A IiiECOlHER 
1. b'T\pÔ!:. to .. .... . ... ..... .............. ........ .. ...... ........ .. ~_ ....... . .... .............. .. .. ..... .. .. A CrS ... ........ .............. . . 
2. NlUlto ..... .... __ ...... _ .... _ .. __ .. ............... _ .... .. .............. _ .... .. _ .. _____ .... __ _ .. _ .. ___ _ .... B CrS ____ ___ ___ .. ___ .. .... _ .. _ .. 

3. TOTAL A RECOLHER (A + B) : __ _ ............. _ ........ .. .. ______ .... _ ...... .. .... __ .. . 

. __ .... _ ... .. .. .. .. .. ___ .... ...... _ .. __ .. _ .. ___ .. _ .. __ .. .. .. __ .... _ ... .. __ ~~r .. ~.~t~n.·~_ .... o ... ______ .. _ .. _ Cr$ 1_ ... .. _ .. _ .... _ .=r 
Observcções: _______ .. __ .. ___ _ ..... __ ....... __ _ .. _ .... ___ ____ __ .......... _ ....... __ .. _ .. _ ........... _ .. _ .. .. _ .. _ ...... __ .. _ .. _ .... .. _ .. __ _ .. _ .. __ ___ _ 

_ .... __ .. ___ ___ .. __ ..... ___ ._ ... ____ .. ___ .. ___ _ .. _ .......... _ .. __ .. . _ .. _ ........ de ..... _ .. _ .. _____ .... _ .. _ ....... ___ _ .. __ .. _____ c:~ 19 ___ _ .. ___ _ • 

.... ------ --------.. -. --- . -.. ------.. -... ---A~~i~~-i~~·~- -de;' c·~~i;ib ~-lr;i~ - -------. -. -----..... -........... -.. ----.. .. 

PARA USO DA REPARTiÇÃO FISCAL 
Os vo!ôres supro conferem com os exigidos no processo. Closslf iq.,;o·se o cr"ciiio na cont o c:::;:6-
S~ TOS DE DIVERSAS ORIGENS/DEPOSITaS PARA RECURSOS. U. CJ 

Nu" Ult t' 
Repcr1içêc : ____ _____ ______ __ _ .. _ .. .. .. _ .. __ .. _ .. __ ____ ____ . ____ _____ _____ .. _ .... ___ .. __ 0 .... ... _ ...... _ ........ _____ .. _____ _ __ _ ...... ........ _____ _ 

_ .. __ . __ .. ____ .. ___ .... ___ __ _ .. _ .. _ .. _ .. ___ .. ____ ___ ..... ___ .... __ __ _ , _ ....... _ .. de _____ _ .... _ .. _ .. ___ .. .... ... ______ .. __ de 19 

L====O=U=IT=!=,Ç::'=~,O==P=E=L=O=O=R=G=Ã=O=I-=.!(=R[=C=A=D=A=!)=O=?=============:;
I NOTA: tsfe modólo saró \!~cdo tamoém pelos conlr:bulnte. nõo rog istrado s, coso em que I 
L núo sao p~ ~~r. chorõo os espaço: resorvodc s 00 nüm~ro de inscr i ç õ~ e seç::o fisco! . 
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DECRETO N~ 56 288, 

de 17 de mdio de 1905 

REGULAMENTO DA TAXA 

DE SERViÇOS FEDERAIS 



Of. P/ n.o 9 

Em 1.0 de abril de 1965 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda 

Honra-me encaminhar a V. Ex.a, juntamente com nú 
nuta de decreto, o anexo Regulamento da Taxa de Serviçof' 
Federais, instituída pela art. 56 da Lei n.O 4.505, de 30 de 
novembro de 1964. A regulamentação é feita em obediência 
ao disposto no § 1.0 do citado art. 56, que autorizou o Poder 
Executivo a disciplinar a matéria, devendo o Regulamento, sc' 
assim entender V. Ex.a , ser submetido à aprovação do Ex 
c:clentíssimo Senhor Presidente da Repblica. 

2. A Lei n.o 4.505, já referida, ao criar a Taxa de Ser 
viç,os Federais, determinou que, sob essa denominação, pa 
sassem a ser cobradas as t axas até então arrecadadas sob 11 

forma do Impôsto do Sêlo, sujeitando a sua cobrança aos va 
lôrcs e especificações constantes do anexo II à. mesma lei. 

3 . Orientado no sentido de simplificar e racionalizar li 

sistema de tributação, cuidou o mencionado diploma legal de 
apartar da legislação do Impôsto do Sê lo diversos tributos que. 
tendo a característica de taxa, eram pagos em estampilhas .' 
compunham, com flagrante impropriedade, o elenco de incL 
dências dàquele impôsto. Corrigindo essa anomalia, a lei ins 
tituiu sistema próprio, assim para o Impôsto do Sêlo, cujo 
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regulamento já foi elaborado e encaminhado a V, Ex.-, como 
para a Taxa de Serviços Federais, de que ora nos ocupamos. 

4, Dividido em duas partes. o trabalho trata, na pri
mc:ra, das normas gerais, aí compreendidos, a incidência. co
brança, penalidades e demais aspectos componentes da siste
mática do tributo, enquanto a segunda parte, referida no texto 
como -Tabela", enumera as incidências e lhes atribui as res
pectivas taxas. 

5. Sôbre dar às taxas regime fiscal próprio, compatível 
com a sua índole, que não é :l mesma dos tributos arrecada
d08 sob a forma de impostos, o Regulamento da Taxa de Sel' 

viços Federais foi elaborado de modo a permitir que se lhe 
.acrescentem à Tabela, oportunamente, agrupando numa só ru
brica orçamentária, outras taxas remuneratórias de serviços 
prestados peJo Poder Público que são arrecadadas sob ou~ 
títulos de receita ou que ainda venham a ser criadas_ 

Confiando em que o presente trabalho venha a correspon
der à expectativa de V, Ex,a, aproveito o ensejo para rea 
firmar a V. Ex.B protestos de meu alto aprêço. 

17ft 

Luiz Simões Lapeil 
t'1"es id5Dte da. Comi~ de R~nn3 do 

itlinl!it6rio da Fazenda 



DECRETO N.o 56.288, DE 17 DE MAIO DE 1965 

Aprova, o RegÍlnento da Tau- de SertJiços Federais. 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribui
ção que lhe confere o artigo 87, n.o 1, da Constituição, e no 
tênnos do' artigo 56 da Lei n.O 4.505, de 30 de novembro 
de 1964, 

DECRETA: 

Art. 1.° E aprovado o Regulamento da Taxa d e Se.rv; 
-:.os Federais que com êste baixa. 

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na daro de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 17 de maio de 1965; 144.° da Independência t' 

77.° da República .. 
H. CASTELLO BRANCO 

O~táviQ Gouveia de BulhõEs 

'lU!GULAMENTO DA TAXA DE ERVIÇOS FEDERAIS A QUE SF: 
REFERE o DF.CRETO N' é6.288, DE 17 DE lHo 10 DE 965 

C.~piTULO ] 

Da Taxa 

Art. 1.0 A Taxa de Serviços Federais, instituida' pela 
I..ei 11.0 4.505, de 30 de novembro de 1964, incidirá sôbre os 
a tos e serviços constantes da Tabela anexa e será cobrada de 
Môrdo com os valôres atribuídos às respectivas incidências. 
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CAPíTULO 11 

DO RECOLHIMENTO 

Art. 2.° O recol'himento, da taxa far-se-á, sob exclusi 
va responsabilidade do contribuinte, antes da prestação do 
serviço ou da ocorrência do respectivo fato gerador, median
te guia modêlo n.o 1 ou 2. 

Art. 3.° A guia de reeolhimento será emitida em qua
tro vias, numeradas de um a quatro. 

§ 1.° A, segunda via será restituída, quitada, . a quem 
reeolher o tributo, retidas as demais, pelo órgão arrecadador, 
conforme dispuserem as instruções do Departamento de Ren
das Internas. 

§ 2.° Na emlssao da guia, o contribuinte poderá jUD 

t.ar mais uma via, a qual lhe será restituída igualmente qui 
tada e uumerada, independentemente da segunda. 

Art. 4.° O Departamento de Rendas Internas poderá 
modificar os modelos referidos neste Regulamento, bem como 
a.lterar o número de vias da guia de recolhimento e a respecti
va destinação. 

Art. 5.° Atendidas as medidas de segurança e con 
trôle que vierem a ser ' baixadas pelos Diretores do Departa
lDento de Rendas Internas e do Departamento de Arrecada
ção, os órgãos arrecadadores providos de máquinas de estam~ 
par dotadas de acumuladores invi<lláveis poderão admitIr ' ú 
pagamento, numa guia única, da taxa relativa a diversos. 
atos, desde que compreendidos num mesmo item da Tabela. 

Parágrafo único . A estampagem da taxa será feita nos 
documentos que devem ser apresentados à repartição ou outro 
órgão incumbido de praticar ou processar o ato tribu,tado . 
(Iedarada esta circunstância na guia de recolhimento. 

Art. 6.° Mediante as cautelas neccssárias, o Deparla 
mento de Rendas Internas poderá autorizar as firmas ou 50-
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ciedades sujeitas a congtantes pagamentos da taxa a usar, 
em seus próprios estabelecimentos, o processo de estampagem 
mecânica, por meio de máquinas dotadas de acumuladores in
vio~ávejs e carregadas pela repartição arrecadadora median
te prévio recolhimento do tributo. 

§ 1.° Da estampa constará, além da designação da ta
xa, o respectivo item da Tabela, ao qual ficará limitado o uso 
da máquina. 

§ 2.° Far-se-á a estampagem nos documentos referidos 
no parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 7.°. É facultado a qualquer pessoa recolher o tri 
buto e fazer a prova do seu recolhimento. 

Art. 8.° Fora dos casos de estampagem, a prova de 
pagamento da taxa far-se-á mediante a apresentação da se
gunda via da guia de recolhimento, a qual será arquivada pe
la: repartição ou outro órgão incumbido de praticar ou pro
cessar o ato tributado, ou instruirá o respectivo processo. 

Parágrafo único. O órgão fará, na guia, declaração que 
a vincule ao ato tributado e anotará, no documento que expe
dir, sempre que possível, o número e data da guia, e o nome 
do · órgão arrecadador. 

CAPíTULO III 

DAS INFRAÇõES E DAS PENALIDADES 

Art. 9.° Sem prejuízo da ação penal cabível, ficarão 
sujeitos: 

I - à multa de dez vêzes o valor da taxa devida, multil 
nunca inferior a Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros) : 

a) os que adulterarem ou falsificarem guias de reco1.hi
mento ou contribuírem para a sua adulteração ou falsifica

ção, ou, ainda, fizerem nesses documentos declarações fa lsas; 

173 



b) os que conservarem por mais de oito dias guias de 
recolhimento falsas ou adulteradas ou com declarações falsas, 
tendo, em qualquer caso, conhecimento dessa circunstância : 

li - à multa de Cr$ 5.000 (cinco mil cruzeiros) : 

a) os que não prestarem informações solicitadas parti. 
fins estatísticos; 

b) (lS servidores públicos em geral, inclu.sive os serven
tuários de ofício, que atenderem, informarem ou encaminha.
rem papéis com infração dêste Regulamento; 

c) os que, nos registros de comércio, de imóveis, de ti
tulos e docwnentos, de hipotecas QU nos registros marítimos.. 
arquivarem, registrarem ou mandarem arquivar ou registrar 
instrumentos com infração dêste Regulamento; 

d) os que cometerem infração dêste Regulamento, para 
a qual não haj a penalidade específica. 

Art. 10. Salvo expressa disposição em contrário, o re
colhimento da taxa posteriormente à prestação do serviço ou 
a ocorrência do respectivo fato gerador ficará sujeito à mul 
ta de 10 7'0 (dez por cento) sôbre a importância devida . 

§ 1.° Vencido o trimestre civil em que se esgotou o 
prazo de recolhimento da taxa, no cálculo da multa será pre
cedido da correção monetária do tributo. 

§ 2.° Continuarão sujeitos à multa os que deixarem. 
de recolhê-la juntamente com a taxa. 

Art. 11. O titular do cartório responderá pelas infra
ções dêste Regulamento, praticadas em suas notas, ainda que 
pelo seu substituto ou outro serventuário ou preposto. 

Art. 12. O procedimento fiscal para imposição de pe
nalidades prescreve em cinco anos, contados da data da in.. 
fração. 

Art. 13. As infrações serão apuradas mediante pro
cesso administrativo, que terá por base Q auto ou a represen
tação, conforme a verificação da falta se dê no serviço ex:tel'
no da fiscalização ou no serviço interno das repartições. 
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CAPiTULO IV 

DAS DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS 

Art. 14. Anualmente, no mês de dezembro, o Ministé
rio da Fazenda providenciará nova publicação dêste Regula
mento, com a correção monetária das multas, limites e outros 
valôres nêle expressos em cruzeiros, adotando, para êsse fim. 
os C<leficientes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Eco
nomia. 

Art. 15. O 'Ministério da Fazenda promoverá a esta
tistica da taxa, atendida, quanto possível, a classificação pe
los itens da Tabela. 

Art. 16. Para fins estatísticos e de contrôle, é facul
tado ao Ministério da Fazenda desdobrar ou reagrupar a 
incidências previstas na Tabela, e dar -lhes nova distribuiçã.o 
ou numeração. 

Parágrafo único. No cumprimento desta disposição, o 
Ministério poderá promover a republicação, integreI ou par
eial, dêste Regulamento. 

Art. 17. Aplicam-se à taxa, no que fôr cabível, as nor
mas sôbre processo, consulta e fiscalização constantes da legis
lação do Impôsto do Sêlo. 

Art. 18. Os casos omissos neste Regulamento serão re. 
solvidos pelo Diretor do Departaménto de Rendas Internas _ 

Art. 19. Os que possuírem estampilhas do Impôsto do 
Sêl0 poderão utilizá-las, no pagamento da taxa, até 30 de ju
nho de 1965_ 

TABELA 

ITEM I 

Atos da Capitania dos Portos 

1. Certificado de arqueação ou internacional de 
borda livre 

Cr$ 

5.000 
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Z. Inscrição de embarcação nacional até 20t.. de 
registro . . . . ......................... . 

:3 . Registro de embarcação nacional de mais de 
20t. de registro . . ...................... . 

4. Licença anual de embarcação inscrita .... . . 

5. Licença anual de embarcação registrada ... . 

6. Licença anual a estaleiros de construção naval 

7. Licença anual a oficinas de construção naval 

8. Licenças não especificadas . • ............ . 

9. Têrmo de vistoria em embarcações, exceto 
nas empregadas em pequena cabotagem ..... 

tO. Têrmo de vi~toria em embarcações' de qual
quer tonelagem, - quando requerida no in-
terêsse .da parte ..... . ................ _ . 

11. Certidão de qualquer natureza, por fôlha ... . 

12. Fotocópia de livro ou documentos, autenticada, 
por fôlha de dimensões até O,22m x 0,33m ... 

ITEM 11 

Atos do Depa?·tamento Federal de 
Segurança Pública 

1. Alvará para qualquer fim, exceto o de sol-
tura . . . ............................. . 

2. Atestado de qualquer natureza, exceto de mi-
serabilidade . . . . ..................... . 

3. Auto de exame pericial, a requerimento das 
partes, por fôlha . . ................... . 

4. Carteira de condutor de veículo: 

a) particular-amador . . ....... . ........ . 

b) profissional . . . . .................. . 

c) internacional de habilitação .......... . 

d) não especificadas . . ~ ............... . 
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1.000 

" .000 
5.000 

10.000 

20.000 

10.000 

50. 

5.000 

10.000 
500 

1.500 

2.000 

500 

100 

3.000 
2.000 
3.000 
1.000 



5. Carteira de identidade: 

a) comum .......................... . . 

b) para serviço doméstico ..... . .... . . .. . . 

6. Exame médico para qualquer fim .... . .. . . . 

7. Fôlha corrida . . . . .. . .... . .. . ...... . ... . 

8. Guia de aquisição, entrega, retirada, trânsito, 
embarque ou desembarque de explosivos, ar-
mas e munições . . .... . ..... . . . ....... ; 

9. Licença (anual) para fabrico, comércio, de
pósito, trânsito ou emprêgo de explosivos, in
clusive fogos -de artifício, armas e munições 

10. Licença (anual) para fabrico, comércio, ou 
depósito de inflamáveis petrolíferos e deri-
vados . . .... . ...................... . . 

11 . Licença para funcionamento de circos, parques 
de diversões, dancings, cabarés e semelhantes 

12. Licença anual para portar arma ou conduzi
la em veículo, exceto quando pedida por au
tOl'idades e funcionários públicos em razão 
de exercício de suas funções .......... ; .. . 

13. Reboque -de veículos providenciado pelo Ser-
viço de Trânsito . . .... . .. .. ... . ... . ... ' . 

14. Registro de arma para ser' conservada em 
casa r esidencial . . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . 

15. Registro de arma para qualquer outro fim .. 

16. R egi stro de transferência de propriedade d e 
arma . . . 

17 . Regi stro de licença de veículo (anual): 

a) de automóvel tipo máximo •• • • > •••• • •• 

b) de a utomóvel tipo médi o . . . . ... . .. . ... 
c ) de automóvel tipo pequeno . . . . ... . . " . 

d) de automóvel de aluguel, inclusive ca mio-
netas de lotação • o' ••• • • • • ••••••••• 

500 

200 

1.000 

100 

500 

10.000 

10.000 

10 . 000 

3 .000 

3.000 

1 . 000 

2 . 000 

2 . 000 

3. 000 

2.000 

1.000 

1. 000 
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e) de autocaminhão para carga de 1. 500 
quilos . . , . . ....................... . . . 

f) de autocaminhâo para carga superior a 
1 .500 quilos . . ........ .. ..... .. .. . 

g) de auto-ônibus . . . . ..... .. ......... . 

18. Registro de transferência de propriedade de 
veículo . . . . . .... .. .. . .... .. ........ . . 

19. Visto em carteira de motorista emitida fora do 
local de visto . . ...................... . 

20. Certidão de qualquer natureza, por fôlha .. . 

21. Fotocópia de livro ou documento, autenticada. 
por fôlha de dimensões até 0,22m x 0,33m .. 

ITEM III 

Atos do Depa'rtamento Nacional <W. 
P1'op1'iedade lndu,strial 

1. Depósito de qualquer pedido de patentes ou de 
registro de marcas ou semelhantes ....... . 

2. Taxa ~uplementar por ponto característico que 
exceder de 10 (dez) . . .................. . 

3. Taxa suplementar pela alteração do relatório 
ou do desenho, quando não fôI' exigida pela 
repartição .. .. .......................... . 

4. Taxa suplementar pela apresentação, poste
riormente ao depósito do pedido, do certificado 
do país de origem ....................... . 

5 . Taxa suplementar por artigo ou produto de
clarado no exemplar das marcas que exceder 
de 20' (vinte) ...... .. ..... .. ........... . 

6. Anotação' de transferência ............... . 

7. Anotação de alteração de nome .. ......... . 

8. Anotação de qualquer contrato de licença para 
uso ou exploração de patentes ou de marca s . 
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1.00Q 

2.000-

3.001} 

1.000 

50~ 

500 

1.50t} 

10.00Q 

500 

4.000 

4.000 

500 

4.000 

2.000 

12 .000 



9. Pedido de licença obrigatória ....... . ..... 12.000 

10. Anuida.de de patente de invenção ou de modêlo 
de utilidade .. .... . ........... . ........... 8 . 000 

11. Contribuição trienal da patente de desenho ou 
modêlo industrial ... . .................... 6.000 

12. Pedido de prorrogação do prazo de vigência de 
patente de modêlo de utilidade e de desenho 
ou modêlo industrial .............. . ..... 10.000 

13. Pedido de prorrogação do prazo de registro de 
marca, título, nome comercial, insígnia, ex
pressão ou sinal de propaganda: 

a) quando apresentado dentro de seis meses 
antes do. término do prazo de vigência do 
registro ....... . ........ . ... . . .. .... . 

b) quando apresentado' dentro de três meses 
depois de vencido o prazo de vigência do 
registro 

14 . Busca pessoal de patentes ........... . ... . 

15. Pedido de caducidade de patente ou registro 
de marca .............. .. ......... . ... . . 

16. Pedido de garantia de prioridad~ . . . . . .... . 

17. Pedido de cancelamento ·de garantia de prio-
ridade 

18. Pedido de registro de r ecompensa industrial 

19. Pedido de desarquivamento de processo de pa
tente de invenção, modêlo de utilidade, desenho 
ou modêlo industrial, quando apresentado den
tro de 180 (cento e oitenta) dias após a pu-
blicação do despacho de arquivamento ... . 

20 . Pedido de restauração de patente ....... . 

21. Certidão de buscas sôbre a existência de 
marcas ............. . .... . ... . ....... . . . 

12. 000 

15 .000 

2 .000 

20.000 

2.000 

1 .500 

4 .000 

12.000 

20 .000 

2 .000 
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22. Certidão de têrmo de depósito dos pedidos de 
, patente de invenção, de modêlo de utilidade e 

desenho ou rnodêlo industrial, por fôlha . .. . 

23. Certidão não especificada, por fôlha .. . .... . 

24. Fotocópia de livro ou documento, autenticada, 
por fôlha de dimensões até O,22m x O,33m . 

Nota: Não incidem no pagamento do tributo 
as cartas-patentes e os certificados de 
marca ou de recompensa industrial. 

ITEM IV 

Atos do Depa-rtamento Nacional de Saúde 

1. Autorização para fabricar produtos oficinais, 
equiparados a oficinais e químicos ... . . . . . 

2. Concessão de modificação de fórmula, forma 
farmacêutica ou nome de produto .. .... ... . 

3. Licença anual para: 

a) importar, exportar e reexportar substãn
cias entorpecentes ou produtos que a~ 

contenham .......................... . 

b) fabricar, extrair, transformar ou purifi-
car substâncias entorpecentes ........ . 

c) fabricar especialidades farmacêuticas '" 

4. Pedido de : 

] 80 

a) autorização para fabricar produtos ofici
nais, equiparados a oficinais e químicos . . 

b) autorização para fabricar antisséticos, 
desinfetantes, raticidas, inseticidas, pro
dutos químicos de higiene e toucador .... 

c) licença anual para fabricar especialidades 
farmacêuticas ....................... . 

600 

500 

1.500 

5.000 

3.000 

8.000 

12.000 

6.000 

2.000 

2.000 

2.000 



d) licença para fabricar ligas e metais não 
preciosos para uso em odontologia ..... . 

e) modificação de fórmula, forma farmacêu-
tica ou nome de produto .......... . .. . 

5. Transferência de: 

a ) responsabilidade técnica de qualquer pro-
duto ................. . ............. . . 

b) licença para fabricação de qualquer pro-
duto ....... .... ' .... .. .............. . 

6 . Vistoria de substâncias entorpecentes ou de 
produtos que as contenham e de quaisquer ou
tros produtos, em armazéns alfandegários .. 

7. Exame médico em estrangeiro nos têrmos do 
Decret-ü n .o 3 .010, de 20 de agôsto de 1938 . 

8. Expurgo em embarcações (Decreto-Lei n.O 
4.003, de 8 de j aneiro de 1942) . . . . .. . .. . 

9. Certidão de qualquer rlatureza, por fôlha ... . 

10. Fotocópia de livro ou documento, autenticada, 
por fôlha de dimensõe:-; até 0,22m x 0,33m .. 

ITEM V 

Atos da Junta de C01'l 'e tm'es de Me1'cado1"ÜU; 

1. Certidão de cotação de mercadorias ....... . 

2. Certidão não especificada, por fôlha ..... . 

3. Certificado de qualquer na tureza .. .. ... . . . 

4. Fotocópia de livro ou documento, autenticada, 
por fôlhade dimensões até 0,22m x 0,33m .. 

5. Laudos de verificação de qualidade de merca-
doria s ...... .. .. . ...... .. .............. . 

2.000 

2.000 

2 .000 

2.000 

3.000 

3 .000 

50.000 

500 

1.500 

500 

500 

500 

1.500 

500 
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ITEM: VI 

Atos Diversos 

]. Certidão de quitação de tributos federais .. 

2 . Certidão não, especificada, expedida por re. 
partição pública federal, desde que não tribu-
tada em outra parte, por fôlha .. . . ....... . 

3 . Fotocópia de livro ou documento, extraída e 
autenticada por repartição pública federal, 
desde que não tributada em outra parte, por 
fôlha de dimensões até 0,22 x 0,33m .... . . 

4. Concessão de regalias de paquete . . ..... . . 

182 

Notas : 1.") Não incidirão na taxa: 

a) as certidões de pagamento de 
taxa de utilização de faróis, de 
que trata o § 3.° do artigo 
1.° da Lei n.O 4.202, de 1963 ; 

b) as certidões de depósito expe
didas por fôrça do art. 36, § 
5.°, do Decreto n.O 24.637, de 
1934; 

c) as certidões eX-<Jfficio para 
aposentadoria e pensões; 

d) as certidões ex.olficio passa
das no interêsse da Justiça ou 
da Fazenda Nacional; 

e) as certidões para habilitação 
de her.deiros de praças à pen
são instituída pelos Decretos
Leis nos. 4.819, de 1942, e 
4.839, de 1942; 

500 

500 

1 .500 

100 .000 



f) as certidões de tempo de ser
viço e outras, passadas no in
terêsse do servidor público 
nos têrmos do art. 247 da 
Lei n.O 1.711, de 28 de outu
bro de 1952. 

:2.a ) As certidões ou fotocópias poderão 
ser fornecidas mediante pedido 
verbal da parte interessada, de
vendo, em qualquer caso, ser visa
das pelo chefe da repartição ou do 
setor a que estiver subordinado o 
funcionário que as houver extraído. 
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MODELOS ANEXOS AO REGULJ-\.l\'IENTO DA TAXA DE 
SERVIçoS FEDERAIS 

Modêlo n" 1 (T am. 15 x 22) 

... . .... VIA 

MINIST:eRIO DA FAZENDA 

Guia ele recolhimento da taxa de serviços fede ra is 

(Nome do contribuinte) 

.... ...... . ..... ... . . ... .. ..... . ........... N ° 
(Enderêço: Rua, avenida, praça, et c) 

Completa especificação do serviço ou ato tributado: 

Classificação fiscal: Item . ..... da Tabela anexa ao Regu-
lam ento da T .S .F. 

Valor da taxa a recolher: 
(Por extenso ) 

CrS 

. . .... .. ..... . . .. .... , . . ... de .. . .... .. .. ..... de 19 . " 

(Ass. do contribuinte ou de quem o represente ) 



Modêlo n ' 2 (Tam. 15 x 22 ) 

....... . VIA 

MlNIST~RIO DA FAZENDA 

Guia de recolhimento da taxa de seFviçoB ' federa is 

(Nome do contribuinte) 

. ............. . ... . . ... .. . ..... .. . . ..... . ... N "? 
(Enderêço: Rua, avenida, praça. etc) 

Completa especificação do serviço ou ato tributado: 

Classificação fiscal: Item .. . ... da Tabela anexa a o Regu-
lamento da T.S.F . 

I - PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO 

Taxa .............. . ..... . . . . .. . A Cr$ . . . . . . ... ...... . . 

n - PAGAMENTO FORA DO PRAZO 

Correção monetária da taxa: 

1. A x indice da correção monetária. . . Cr$.. .... . . . B 

2. Acréscimo resultante da correção monetária 

tB - A) .. ... ... .. .. . ... . . .. .. C Cr$ . . . . ..... . . 

Multa do art. 10 do Regulamento da T.S.F. (10% s/ B) 

D Cr$ ............ . .. . .. . 

III - TOTAL A RECOLHER (A + C + D) ......... . 
(Por extenso ) 

... . .... . ..... . .. . .. . . .. .. ...... . .. Cr$ 

......... .. .... . . . . .. • ..... de .. .. . .. .... . ... de 19 . ... . 

(Ass. do contribuinte ou de quem o represente) 
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CIRCULAR N! b2, de 

13 de julho de 1965 

DEPARTAMENTO DE 

R.ENDAS INTERNAS 



CIRCULAR N~ ó2, DE 

13 DE JULHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 

~ atrjb~içóes e considerando a necessidade de atualizar as nor
mas existentes sôbre o procesS'O de estampagem mecânica e 
de estabelecer outros critérios em razão da nova legislação 
.sôbre a ma téria, resolve baixar as seguintes instruções : 

I - DOS USV ARJOS 

Aos contribuintes do Impôsto do Sêlo, inclusive as 5{)cie
dades de economia mista, obrigados ao pagamento do tributo 
por me'ilO de lançamento no livro Registro do Impôsto do Sêlo, 
de acôrdo com o disposto nos artigos 44 e 46 do regulamento 
bruixado com o Decreto n.o; 55.852, de 22 de março de 1965, 

·e aos contribuintes da Taxa de Serviços F ederais, nos t êrmos 
do ' artigo 5.° do r egulamento 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, 
desde que atendam às normas previstas naqueles r egulamen. 

tos e às medidas de segurança e contrôle contidas nesta Cir 
cular'. 

2. Os atuais usuarlOS de máquinas de estampar o Im· 
pôsto do Sêlo que não estiverem obrigados a'O Registro do Im
pôsto do Sêlo, nos têrmos do artigo 28 do regulamento dêsse 
tributo, poderão' manter em uso o processo de estampagem 

189 



mecânica, desde que adotem simultâneamente o livro de regis
tro, mediante comunicação à Delegacia Regiona 1 de Rendas 
Internas. 

~ 

11 - DA AUTORIZAÇAO PARA USAR o PROCESSO DE 
ESTAMPAGEM MECANICA 

3. A cada contribuinte a que' fôr deferido o pl·oceSS() 
de estampagem mecânica será expedida uma Carta de Auto
rização, de acôrdo com o modêlo n.o 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 encontre () 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 mandad·as publicar no Diário Ofieial da 
União. 

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

8. O Inspetor Fiscal ouvirá a fiscalização, que pl·omo
verá as diligências que julgar oportunas, e em seguida pro
ferirá o seu parecer, antes de submeter o processo a despa
cho do Delegad() Regi'Onal. 

9. A autorização para usar o processo de estampagcm 
mecânica será da competência da Delegacia Regional de Ren-
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das Internas, que a concederá a requerimento da firma Ol[ 

sociedade interessa·da (mod. n.o 1). 

10. O Delegado Reg~onal 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 ai máquina será apreendida, mediante têr
mo, e conduzida para :o órgão regional dêste Departamento, 
como elemento de prova para a instauração dos r espectivos. 
processos fisr.al 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 ti tu
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 suj eitos a êgsc 
tributo ; 

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

13. Quando ocorrer baixa de autorização por solicita
ção do interessado ou por qualquer dos motivos enumerados ~ 
nu item anterior, a Delegacia Regional de Rendas Internas . 
promoverá a retirada da estampa, cuja guarda ficará a seu· 
cargo. 
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14. A Seção Técnica de Tributação dêste Departamen
to publicará, anualmente, no mês de janeiro, relação atuali
zada dos usuários de máquinas de estampar em todo o ter
ritório nacIOnal. 

]11 - DA ESTAJUPAGEJU MECAN]CA E DA 

ESCRITURAÇAO DO ll\:lPôSTO 

15. O processo de estampagcm mecânica, excetuados os 
~asos 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 
a os respectivos usuários, das máquinas. 

16. N os instrumentos suj eitos 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$ •............. , for 
pago nesta data, p elo 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. N a escrituração do Registro do Impôsto do Sêlo, 
cada lançamento corresponrlerá a um ato estampado. No 
caso de atos praticados em série e compreendidos num mes
mo inciso da Tabela anexa ao regulamento dês:le tributo, .se 
Tá permitido registrá-los num único lançamento diário, p elo 
tota l de impôsto estampado. 
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19. N a segunda coluna tlo livro Regi:,tro do Impõ:lto do 
Sêlo, destinada ao número de ordem do lançamento. será .ins
crito, ao invés dêste, o número de ordem da estampa, ou do 
pri~eiro e último numero do dia, no .!aso de lançamento 
global. 

20. Os que mantiverem livros auxiliares do Registro 
do Impôsto do Sêlo poderão adotar uma mãquina para cada 
livro, feita a centra~ização da escrita na forma prevista no 
artigo 64 do regulamento dêsse tributo. 

21. Na estampagern,' será usada exclusivamente tinta 
vermelha indelével. 

IV - DA IMPORTAÇAO E DA GUARDA DAS MAQUINAS 

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

23. A autol"ização a que se refere o item anterior será 
concedida exc.usivamente aos representantes autorizados dos 
fabricantes, em requerimento em que êstes indicarão, além 
da marca, modêlo e demais características, a quant:dade 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 conouzidas à Delegacia Regional de Ren
dRS Internas, que as manterá em depósito, sob sua guarda e 
Tp.sponsabHidade, para liberação direta aos 11suários. na me· 
diria em que forem dendo expedidas as. respectivas Cartas 
<!fi Autorização. 

25. Excepdonalmente, quando não dispuser de condi. 
ções para receber as máquinas em depósito, a Delegac·a Re· 
gional poderá confiar a sua guarda, mediante as necessá-
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rias cautelas, a outra repartição pública federal ou aos pró
prio~ importadores, retendo, porém, em qualquer caso, as es
tampas que acompanham as máquinas, para liberação na for 
ma do item anterior. 

v - DAS OARAOTERISTICAS DA MAQULVAS 

26 . As máquinas deverão ser equipadas com acumula
dor de carga, mecanismo de bloqueio, 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. 
cionamento . 

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 obrigatoriamente 
os seguintes elementos: a expre...qgão "Tesouro Nacional", 8 

designação do tributo (Impõsto do Sêlo ou Taxa de Serviços 
Federais), o número de matrícula da máquina, o número de 
ordem da estampa (ascendente), o nome do usuário e, quando 
houver, o seu número de inscrição no Cadastro Geral de Con
tribuintes. No caso da Taxa de Serviços Federais, figurará 
ainda na estampa o item da Tabela do respectivo regu~amento 
em que se classificarem os 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 respectivos totalizadores (acumuladores) 
sem qualquer registro (em zero). 

30. Aos dispositivos invioláveis das máquinas de es
tampar p,ó terão 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~ 4. 
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VI - DA CARGA 

31. As máquinas de estampar serão carregadas na l)P.

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 rnodêlo n<? 5; 

b) contra prévio reco1himento do tributo, pela guia IDO

dêlo n<? 6, no caso da Taxa de Serviços Federais. 

32. Na hipótese 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 8 

máquina, no valor do recolhimento. 

23. As máquinas de estampar poderão receber carga 
por ajuste mecâmco de seu contador ou por introdução de 
cartão apropl'iado, fabricado de preferência pela Casa da 
Moeda, e fornecido pela Delegacia Regional de Rendas lB
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 34, e na guia modêlo õ 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 Regiona~ 
será a máquina novamente fechada 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 baixas 
diãrias, aquelas pelo funcionário que carregar a máquina e 
estas pelo próprio usuário. 

39. Os usuários arquivarão em pasta especial e em or
dem cronológica as vias das guias modêlo 5 ou 6, que lhes 
pertencerem, para que sejam exibidas a qualquer momento 
i\ fiscalização. 

40. As Delegadas Regionais de Rendas Internas lan
çarão no livro Registro de Cargas (mod. n° 3) tôdas as car
gas dadas nas máquinas de estampar, quer d "retamente por 
funcionário autorizado, quer por meio de cartão. 

OVÓVZrIVOSI.!I va ::iI SOlavaSIl soo OaLSvavo oa - lIA 

41. A Seção Técnica de Tributação dêste Departamen
to manterá um fichál'io para cada Região, no qual será acom
panhado o movimento de cada máqu:na de estampar, segun
qo as comunicações recebidas das Inspetcr;as Fiscais, deven
do a Seção representar sempre que a fiscarzação trimestral 
não fôr executada no prazo estabelecido nesta Circu:ar. 

42. As De!egacias 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 r~gorosa fiscalização sôbre os estabe
lecimentos dos usuários e, em particular, sôbre o funciona
mento das máquinas. 

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

44. Dentro dos primeiros qu~nze dias de cada tr'mes
t re civil, o agente fiscal da seção, onde se achar o contribuin-
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te autorizado a usar máquina de estampar, visitará o esta
belecimento e procederá à sua fiscalização com vistas ao COD 

trôle do uso da máquina, lavrando têrmo, em que consigna
rá, além de outros elementos que julgar necessários, as se
guintes informações: 

a) o valor constante do total izador (acumulador) ; 
b) se o contado~ e totalizador, não apresentam vestí 

gios de violação; 

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

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

46 . A fiscalização poderá, mediante têl'mo, interdita]' 
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, sen 

-do ainda lícitas, neste caso, a apreensão da máquina e a SUII 

retenção pela autoridade enquanto durar a interdição. 

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

VDI - DA TRANSFERttNCIA DO USUARIO 

48. É admitida a transferência das máquinas de el-l
tampar de um para outro contribuinte, mediante expedição 
de Carta de Autorização ao nôvo usuário, nos casos de su
cessão, fusão, incorporação e traspasse de estabelecimento. 
e aínda quando, a critério do órgão regional dêste Departa
mento, a transferência não seja contrária aos interêsses dn 
Fazenda Nacional. 

197 



49. Deferida a transferência da máquina, n08 têrmos 
do item anterior, o órgão regional dêste Departamento au
torizará a substituição da estampa, que se fará na presença
de funcionário especialmente designado, para êsse fim, e co
municará o fato aos órgãos central e local dêste Departa
mento. 

50. A transferência da máquina de estampar acarreta 
n encerramento do Registro do ImpÔ6to 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 reque
rer . a sua transferência para outro uso oficial, em cujo caso 
aprcsentnrá. com o pedido a autorização do órgão que supe
rintenderá o nôvo uso. 

52. Concedida a transferência para uso diferente do 
da Lei do Sêlo, deverá a máquina ser apresentada à Delega
c ia Regional de Rendas Internas para recolhimento das es: 
tampas, f icando c~ncelado o saldo do impôsto acaso existente. 

IX - I>AS UlSPOSIÇõES FINAIS E TRANSITORIAS 

53 . As máquinas não poderão ser retiradas do estabe
k cimento 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 . r~ber a carga, desde que esteja acompanhada da guia 
rnOdêlo 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 nor
J1la& desta Circular, serão recolhidas à Delegacia Regional dE.' 
Rendas Internas, com as cautelas devidas. 

] 98 



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 
?elos r epresentantes autorizados, mediante as mesmas caute
las estabelecidas para o consêrto ou limpeza da máquina . 

56. Os usuários de máquinas de estampar o Impôsto do 
:)ê!o deverão adaptar-se it:-: normas instituídas nesta Circular, 
~ tté 31 de julho de 1965, 

57. N o caso de máquina que ainda apresente carga do 
Jmpôsto, o usuário poderá utilizá-la até 31 dc julho de 1965; 
se, nessa data, ainda houver saldo de carga, deverá o usuá
rio 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 originá, 
do 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 
confirma-do no têrmo de ocorrência, devendo a segunda via 
do têrrno, no ('.aso de restituição, instruir o respectivo pedido. 

59. Procedimento igual ao dos itens 5 e 58 será odo 
tado quando o usuário da máquina requerer baixa da autori
hação ou ficar impedido de usar a máquina por qualquer mo
th"o que não o comprometa nem importe ou possa importar 

," l'! ! prejuízo para a Fazenda Nacional. 

Walter Norberto j{lein 
Diretor S"~tltllto 
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Mod. N° 1 

AO DELEGADO REGIONAL DE RENDAS INTERNAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. estabelecida na 

rua . . , ....... . . .. . . .. ..... . nl? .. ..... . , nesta cidade de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Estado de ........ • ......• com 

. .. .. . . . . . .. ~ .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . ... . .. . . . . .. .. .. , vem requerer a V. S. 
(ramo de negócio) 

autorização para usar a máquina de estampar . .. . . . . .. .. . 

. .. . .. ........... .... .... .. .. .. ....... .. .. ... . . , que tem as caracteristical' 
(designação do tributo) 

abaixo c que a requerente deseja adquirir de seus importa · 

dores .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . ... . . .. ... .. , estabelecido!' 

na rua . .. . .... . . .. . . .. . .. . . .... . . . . ...... , n l? . ..... . . , 

na cidade de .. . ... . . . . . .. . . .. ... . . , Estado de . . . . ..... . 

a) Marça e modêlo da máquina : 

b) N° de fabricaçiW da máquina: ..... . . .. . .. . .. .. . 

c) N? de matrícula da máquina : .. . ... . . . .. . . .. . . . . 

2 . A requerente é contribuinte regular do Impôsto do 
Sêlo e paga o tributo por meio de lançamento no livro Re· 

g-istro do Impôsto do Sêlo. 

201 



3. Declara a requerente que tem pleno conhecimento 
·10 disposto na Circular n 9 •••••••••••• , de .......... de 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. de 1965, do Diretor do Departamento de 
Rendas Internas, e da legislação em vigor, relativamente ao 
llSO de máquina de estampar; e assume, desde já, o compro 
misso de, se fôr deferida a autorização ora requerida, cumprir 
i'ielmente tôdas as exigências e normas que regulam a matéria. 

E. deferimento . 

Local e data 

Asslnaturu 

SOTA. : O item 2 !õÓ deve ser reproduzido 8t' :l máquina !4e destinllr a 
estam pagem do Impôsto do Sêlo. 



i\fod. nç 2 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO N~ 

o DELEGADO REGIONAL DE RENDAS INTERNAS, 
da .............. Região, de conformidade com o despacho 

exarado no Processo n? . .. . . . . . .. autoriza a firma . . . .. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. estabelecida na rua ... . ...... . 

n ~ . . .. .... , na cidade de .. . .. ... . ... . . ... . . . . 

Estado de . . . . .. . .. . ..... . . .. . com 
(ramo de negócio) 

a usar a má.quina de fabricação de . . ... . . ..... .. . . .... . . . 

marca ... . .......... . .... . , rnodêlo . . .. .. .. ...... .... .. . 

número de fabricação .. . ... .. ... . e número de matrícuhl 

. .... .. .. . . ,na estampagem do . . ... . . .. . ....... ..... . . 

.. .................. . . . . . , de acôrdo com o l'cgulamentl l 

(designaçã~ do tributo) 

hai.,<ado com o Decreto n" .. . . . . . .. clt' .. . . .. . . dt' .. .. . . . . 

. . . . . . . . ... de 1965. 

2 . A presente autorização é dada a título precário, po
Jendo ser suspensa ou cancelada a qualquer momento, sem 
prévia audiência do usuário, desde que o exijam os interêsse8 
da Fazenda Nacional. 
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8. Obriga-se o usuário a cumprir fielmente o disposto 
na Circular nÇ 62, de 13 de julho de 1965, do diretor do De. 
partamento de Rendas Internas, e demais exigências e nor
mas previstas na legislação em vigor. 

Local e data 

Assinatura. do Delegado 

De 8CÔrdo 

LocnJ e data 

Asslna,fura do usuário 
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C:i.rta õe D. utor!z(lC~1') 

Itr.Gl :;T l~O Dt: (lI\ R GAS 

Im, . t: o S·~ll· 
uI! 

T~. !:-. 

VALOR DA CarUc · 
C-A.RIJA N' 

Mod.: Q' i 

RUBRICA 
dO 

FUNCION.lRIO 



Mod. Jl9 4 . 

GUIA DE TRÂNSITO PARA CONStRTO OU LIMPEZA 
DE MÁQUINA DE ESTAMPAR 

N orne do usuário: .. - . - .. . . . - . - _ .. . . . .... ... .. . .... - - . -
Ender'êço : _ ...... . .... - .. , ......................... - .. _ 
N orne de quem fará o serviço: .... _ ..... . .. . .......... . . 
Enderêço : ........ . ............ . ..... - ........ .. . . ... • .. 
Natureza do serviço: ....... . ... _ . _ ........ . .... . .•.... . 
Marca e modêlo da máquina: ..... . . .. ................ • . 
NO? de fabricação da máquina: . _ .. ....... . . . ......... . . . 
N ° de matrícula da máquina: ... . . . . . .. _ . ............• • _ 
Leitura do totalizador (acumulador): _ ... . .... _ ........ . 
Leitura do contador de carga: .......................• . . 
Leitura do numerador de estampa (ou contador de opera--
ções): . . . . . ............ . . . ... . 

Local e data: ... _ . . . . . . . .. . . .. _ . . ... .. . 

(assinatura do usuário) 

Conferem os dados supra: . . ..... . .... . . 

(encarregado do consêrto) 

Conferi 08 dados acima. Autorizo a saida da máquina 
para os fins de que trata esta guia. 

Local e data 

(funcionário autorizado) 

(Carimbo da repartição) 
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Mod . n° 5 

GUIA DE REQUISIÇÃO DE CARGA PARA MAQUINA 
DE ESTAMPAR O IMPOSTO DO stLO 

nl? ..• . •. . . 

. ..... via 

N onle do, usuário: . . _ .... . .. .. . .... .. ................ _ . 

Enderêço: ... .. .. . .. ....... . . ....... ......... ....... . . 

Carta de Autorização n9 •••••••• , de ..... de .. .. . de 19 . . . 

Marca e modêlo da máquina: ............. .... ..... .. . . _ 

N'? de fabricação da máquina: . ........................ . 

N'? da matrícula da máquina: ... ....................... . 

Valor da carga requisitada: Cr$ .. .. ............ ( .... . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . 
Local 6 data. 

Assinatura 

INFOrulAÇAO DA DELEGACIA REGIONAL DE RENDAS INTERNAS 

(A) 1. Carreguei a máquina no valor desta guia e a resti· 
tuí com sinete de segurança. 
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2. Anotei a carga: a) na caderneta do usuário; b) nl! 
ficha jndividual do usuário; c c) no 1ivro Registro de Cargas. 

3. Procedi à verificação de todos os dispositivos de 8e

~urança da máquina. 

4. Leitura do acumulador de carga da máquina: .. ... . 

(B) 1. Forneci ao usuário um cartão de carga n° . .... . . . 
no valor desta guia. 

2. Anotei a carga: a) na caderneta do usuarlO; b) na 
t'icha individual do usuário; e c) no livro Registro de Cargas. 

4) 
o. R ecebi os cartões utilizados, que se acham relaciona. 

dos no verso da guia. 

Local e data 

Assinatura do funcionário autorir.ado 

NOTA : - O funcioll" r io autor izado n ca rregor " máquina dará a InformaçAo 
dn "qu"'dn : 01,4" - qll fl nri o a car~a fôr rl nda na própria In Áfi u inB na renartÍ<'ão; ou 
~lJ " quando a r epartição fom ecer o cartAo com que o usuário carregara a mé.qulna 
e'ITl seu próprio es1abelecimento. Esta guia será emitida em duas vias, das quais 
'~ma será arquivada pela Repartição e Q outra restitulda 00 usuário da máquina . 
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~ ... 
o 
'g 
'O 
til 

Mod. nl' 6 

Ministério da Fazenda 
GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE 
SERVIÇOS FEDERAIS 

.. . .. . .. Via 

(Nome do contribuinte) 

CJ ... .. ........................................... .. Nç .. ... . 
<Il ... ... 
til 

(Enderêço : rua, avenida. praça, etc.) 

o Classificação fiscal: Item ... .. . . ..... da Tabela 
,," ::n anexa ao Regulamento da Taxa de Serviços Fe-
'O derais. 
o 
~ 
p. Valor do recolhimento: ...................... . ª (por extenso) 
c> 

~ . .. .. . ..... .. ......... ....... . Cr$ . . ....... . 
;:> 
(J 

A importância recolhida corresponde à carga 
de igual valor, na máquina de estampar abaixo es
pecificada: 

Marca e modêlo: ........ ...... .. .. . ......... . 
N<? de fabricação: ..... . N <? de matrícula: ..... . 
Carta de Autorização n~ .......... de .. . ... de 
.. .. ... ... . .... .... . . de 19 ......... . 

LocaI e data 

Assinatura 
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lNFORl\lAÇAO DA DELEGACIA REGIONAL DE RENDAS INTERNAS 

(A) 1. Carreguei a máquina no valor desta guia e a restituí 
com sinete de segurança. 

2. Anotei a carga : a) na caderneta do usuário; b) na 
ficha individual do usuário; e c) no livro Registro de Car
gas. 

3. Procedi à verificação. de todos os dispositivos de se
gurança da máquina. 

4. Leitura do acumulador de carga da máquina: 

(B) 1 . Forneci ao usuário um cartão de carga n° .. .. ... . 
no valor desta guia. 

2 . Anotei a carga: a) na caderneta do usuarIO; b) na 
ficha individual do usuário; e c) no livro Registro de Cargas. 

3 . Recebi Oi! cartões utilizados, que se acham relaciona
dos no verso desta guia. 

Local e data 

Assinatura do hmcionário autorizado 

NOTA: - O funcionário autorizado a carregar a máquina dará a informação 
adpquada: "A" - quando a carga fôr dada na própria mãquina, na repartição õ" 
"B" - quando a repartição fornecer o cartão com que o usuãrio c.rr~garã a 
nláquina ctn seu próprio estabelecimento. Eslo guia será emitida em cinco vias . 
O contribuinte receberá duas vias quitadas. das quais uma será arquivado n a 
repartição e a outra restiluida ao usuãrio da máquina. 
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lNDICE ANALíTICO 

LEI DO D1PóSTO DO S:M.O 
(Lei n~ 4.505, de 30 de novembro de 1964) 

REGULAMENTO DO DlPóSTO DO sao 
(Decreto n~ 55.852, de 22 de março de 1965) 

A R4>gulamento 

ABERTURA DE CR1!:DITO AI. I, 1 
Na compra e venda de 
imóveis . . . ... .. ... .. . 
Retiradas que a ela se e-
quiparam .. .. .. .... .. . 
Como pagar o impôsto . . 

ACIONISTAS 

AÇOES - V. CONVERSA0 
DE AÇOES, TRANSFE
R1!:NCIA DE AÇOES e SO
CIEDADES 

ADIANTAJ.lENTO 
Tributado ... 

AI. 1,4 

AI. I, N . l ' 
AI. I, N. 2' e 5' 

AI. I, N . 12', IV 

AI. I, 5 

Al. I, 1 

AI. I , 4 

Al. I, N. I' 
AI. I, N : 2* 

AI. I, N . 7 ', b 

AI. 1,5 
Não tributado . . ..... . AI. I, N. 12', I, VI e 

VII 
AI. I, N . 7 ', a e f 

V. t. EMPRli:STIMO 

ADULTERAÇÃO - V. FAL
SIDADE - F ALSIFICA
ÇAO 

AFORAMENTO 
Não tributado. AI. V, N. 5', I 

Observe-se na citação da Lei e do Regulamento 
Art. Artigo 
AI. = Al1nea 
N. = Nota 

AI. V , N. 2', a 

O algarismo arábico que segue o número da AI1nea indica o seu inciso . 
O algarismo romano posposto à indicação da Nota refere-se ao item desta. 
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AGENTES FISCAIS DE 
RENDAS INTERNAS (Ex
Agentes Fiscais do ImpOsto 

de Consumo) 
Privatividade da fiscaliza-

Regulamento Lel 

ção externa . . ....... Art. 120, § 1~ Art. 47 
Procedimento contra os 
que deixarem de recolher 
o impôsto depois dos pra-
zos . .. . ..... ,....... . Art. 122 
Procedimento contra os 
que emitirem cheque sem 
cobertura, sem data ou 
com data falsa. . .,... Arts. 121, § 6°, e 132 

AGENTES FISCAIS DO 
IMP.OSTO DE CONSUMO 
V. AGENTES FISCAIS DE 

RENDAS INTERNAS 

ALTERAÇÃO DE SOCIE
DADE - V. SOCIEDADES 

ALUGUEL - V. LOCAÇAO 

AMORTIZAÇAO DE AçoES 
- V. SOCIEDADES 

ANTECEDENTES DO CON
TRIBUINTE 

Devem acompanhar a pro
posta de aplicação de e-
qüidade . . . ., . . ,..... Art. 101, § único 

ANTECIPAÇAO DE PAGA
MENTO 

De salários, comissões, 
gratificações, ,honorários e 
pro-labore, bem como a 
distribuição de lucros e 
dividendos . . , .' . . . ". AI. I, N. 12', I 

APREENSAO 
De instrumentos e outros 
papéis . . . . " .. , ..... . 
De instrumentos, sujeitos 
a registro, com inobser
vância dessa exigência .. 
Lavratura de têrmo 

APRESENTAÇAO 
A repartição, de instru-

Art 86 

Art. 58 
Art. 86 e §§ 

mentos sujeitos a registro Art. 53 
V. t. EXlBIÇAO DE LI-
VROS E PAPlMS 

APROPRIAÇÃO Il'n):~BITA Art. 80 
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Art. 47 

AI. I, N , 7', a 

Art. 47 

Art. 47 

Art. 38 



AQUISIÇÃO DE IMóVEL 
Isentos os atos de aquisi
ção e financiamento de a
quisição de imóvel para 
fim residencial de valor 

Regulamento 

até Cr!$ 6.000 . 000 . . . . Art. 11, VIII, b 

ARMAZJtNS GERAIS - V . 
DEPóSITO DE MERCADO
RIAS 

ARRAS - V. SINAL 

ARRENDAMENTO 
De bens imóveis . AI. V, 1 
Isento o de máquinas e 
implementas para a meca-
nização da lavoura Art. 11, li, d 
V . t. LOCAÇÃO 

ARTIFICIO DOLOSO 
Ou intuito de fraude 

ASSINATURA 
De instrumento sujeito a 

Art. 67, § 2° 

mais de uma .... .... ... Art. 48 
V . t. INSTRmiENTO e 
FATO GERADOR 

ATOS LAVRADOS EM 
CARTóRIO- V. CARTóRIO 

Lei 

Art. 28, VIII, a 

AI. V, 1 

Art. 28, li, c 

Art. 29, § 2. 

Art. 14 

ATOS NÃO TRIBUTADOS V. final das aJ[neas da Tabela 

ATOS 
SltRIE 

PRATICADOS EM 

ATOS PRATICADOS NO 

Arts. 31, 38 e 45 

ESTRANGEIRO . . . . Arts. 1. , § único , E' 20 Arts. 19 , § único, e 2-

A'l )S TRANSLATIVOS 
Não tributados os de em-
barcações . . . . . . .. AI. VIII, N. 3', III 

AUMENTO DE CAPITAL 
Entrega de dinheiro para 
aumento de capital . . . AI. I, N. 12', IV 
Isentos os resultantes da 
correção monetária . Art. lI, IV, a 

AUT A..~QUIA - V . GO· 
VERNOS 

AUTENTICAÇÃO DE LI-
VROS . . . . . . . ..... . Art. 61 

AI. I, N. 7", b 

Art. 28, IV, a. 
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ReguJamento 

AUTO DE INFRAÇÃO . ., Art. 81 
V. t. l'li.OCESEO FISCAL 

A ú T O R DO PROCEDI
MENTO 

Audiência no processo 

AVAL 
Não tributado 

B 

BA.:'lCO DO BRASIL 
Goza de isenção como so
ciedade de economia mista 
Deve creditar à con ta <Re
ceita da União» o impê'Sto 
lançado no livro de regis-
tro .... ...... .... .. 
Prazo para fazer o crédito 
Obrigação de remeter a 
guia à repartição .. .. 
Isentas as operações que 
realizar como agente da 
autoridade monetária ou 
do Tesouro Nacional . 
Isentas as operações de fi
nanciamento com as coo-
perativas . . ... .. .. . 
V. t. CARTEIRA DE 
CRl!lDITO AGRíCOLA E 
INDUSTRIAL e SOCIE-
DADES DE ECONOMIA 
MISTA 

BANCO CENTRAL DA RE
PúBLICA DO BRASIL 

Fiscalização dos estabele
cimentos bancários quanto 
ao cumprimento das dispo
sições sôbre cheques sem 

Arts. 91 e 103 

AI. VIII, N. 3', X 

Art. 11, I, a 

Art. 51, § 1· 
Art. 51, § 1· 

Art. 51, § 1· 

Art. 11, VIII, d 

Art. 11, VII, b 

cobertura . . . . . . . . .. Art. 133 
Isentas as operações com 
o u t r o s estabelecimentos 
bancários. . . . . . . . . . .. Art. 11, VIII,d 

BANCO NACIONAL DO 
DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 

Isento o financiamento de 
investimentos . . . . .. Art. 11, VI, a 

BANCO NACIONAL DE 
CR:BlDlTO COOPERATIVO 

Isentas as operações de fi
nanciamento com as coo-
perativas .. , .. . . ... Art. 11, m, b 
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Lel 

Art. 47 

Art. 47 

AI. VIII, N . 2 ', 

Art. 28, I, b 

Art. 28, VIII , d 

Art. 28, III,b 

Art. 28, m , c 

Art. 28, VI, :I. 

Art. 28, lII, b 



Regulamento 

c 

CALCULO DO IMPóSTO Art. 12 
Arredondamento de fra-
ções . . . . .. . . . . . . .. . . Art. 12, § único 
V á r i a s obrigações num 
mesmo instrumento . ... Art. 13 
Valor expresso em moeda 
estrangeira . . .. ... ... . 
Promessa de pagamento 
de tributos, despesas de 
condominio ou administra-
ção e prêmios de seguros 
Locação sem contrato, com 
contrato a prazo indeter-
mina do ou no caso do art. 
1195 do Código Civil . . . 
Valor que depende de apu-
ração posterior . . ..... . 
Na complementação . . .. 

CAMBIO - V. CAMBIO MA
NUAL, OPERAÇOES DE 
CAMBIO e TRA VELLER'S 
CHECKS. 

CAMBIO MANUAL 
Isento, inclusive por tra-

Art. 26 

Art. 20 

Art. 23 

Art. 24 
Ar t . 25 

vellers' cheeks .. . . Art. 11, V , a 

CAMBIO NEGRO - V. OPE
RAÇOES ILEGITIMAS DE 
CAMBIO 

CAPIT ALIZAÇAO . . .. . . . Al. m, 2 
Como calcUJar, lançar e 
recolher o impôsto . Al. m, N . l' e 6' 
A guia de recolhimento 
deve ser visada pelo Dep. 
Nac. de Seguros Privados 
e Capitalização . Al . m , N. 5' 
V. t . SEGUROS 

CAPITANIA DOS PORTOS 
(Atos da) 

Taxa de Serviços Federais 

CARTA DE CRJl'::DITO . ., AI. TI, 4 

CARTEffiA DE CRltDITO 
AGRtCOLA E INDUSTRIAL 

Isento o financiamento de 
investimentos . . . . .. .. . Art. 11, VI, b 

Lei 

Art. 16, § únic<> 

Art. 17 

Art. 27 

Art. 26 

Al. V , N . 1° 

Art. 24 
Arts. 12 e 24, § ú ni-::c. 

AI n , N . 3' , I 

Al. m, 2 

AI. m , N . l ' e 4" 

AI. m , N. 3' 

Anexo lI, item r 

AI. TI, 4 

Art. 28, VI, a 
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CARTÓRIO 
Contribuinte substituto .' 
Obrigado ao Registro do 
Impôsto do Sêlo . . . .. .. 
Responsabilidade do titu-
lar ... .. .. . . ... . . . .. . . 
Responsabilidade solidária 
pelo impôsto . . . .... ... . 
. Não responde pela estima
tiva nem pela complemen
tação do imp6sto . . ... 
Declaração do impOsto nos 
traslados e certidões . . . . 
Declaração do i m p O s t o 
pago em titulos e outras 
obrigações e levado em 
conta nos atos lavrados . 
Estimativa - declarar nas 
escrituras, traslados e cer-
tidões ... .... ... . .. . . 
Pode pagar o impOsto nos 
titulos vinculados e atos 
lavrados . . .. . .. . . . . .. . 
Registro dos atos de valor 
indeterminado . . . . .. . . . 
Exibição judicial de livros 
e papéis à fiscalização . . 

·CASOS OMISSOS . . . .. . . . 

Cll:::DULAS DE CR2DITO 
RURAL 

Isenção, inclusive para os 
atos de inscrição, averba
ção, cessão, transferência e 

l~gulameDto 

Art. 4· 

Art. 28, IV 

Arts. 10 e 70 

Art. 5·, III 

Arts. 24, § 1., e 

Art. 34, § 2. 

Art . 19, I 

Art. 34, § 39 

Art. 32, § único 

Arts. 52, § único, 

Art. 121, § 2· 

Art. 136 

endôsso . . .. ... . .... .. Ar t . 11, lI, b 

CERTIDOES 
Taxa de Serviços Federais 

CESSA0 DE CR~DITOS OU 
DE DIREITOS ... _.. ... . AI. IV, 3 

O impôsto incide sôbre o 
valor do crédito cedido Al. IV, N . I ' , III 

CHEQUE 
Em moeda estrangeira AI . lI, 1 
Em moeda nacional, emi-
tido no Exterior ou sôbre 
o Exterior, e emitido no 
Pais a favor de quem o 
endossa a entidade no Ex-
terior . . . . .. ... . .. . . . AI lI, 2 
Sem cobertura, sem data 
ou com data falsa . ... . Art. 67, VII 

2 18 

L ei 

Art. 4° 

Arts. 5·, § 5· , e 31 

4.1 

e 55 

Art. 50 

Art. 28, II, a 

Anexo lI, item II 

AI. IV, 3 

AI. IV, N. I', c 

Al. lI, 1 

AI. lI, 2 

Art. 29 . VII 



--- -----

Como proceder o sacado 
nos casos de cheques sem 
cobertura . ....... .. . . 
Procedimento fiscal 

Regulamento 

Alt. 131 
Arts. 131, §§ 59 e 6°, 

e 132 

CLAUSULA PENAL . . ... Al. vm, 5 
Quando é devido o impôs to AI. VIII, N . 1', ITI 

COMISSAO MERCANTll.. . . AI. VIII, 3 
Como calcular e pagar o 

AI. VIII, 5 
AI. VIII, N. 1', c 

AI. VIII, 3 

impôsto . . . .. . . . . . . . . AI. VIII, N . 1', 1, AI. VIII, N . 1' , a 
e 2" 

Não tributada . . .. . ... . AI. VIII, N. 3', XlII AI. VIII, N . 2' , a 
V. t. REPRESENTAÇÃO 
MERCANTIL 

COMISSÁRIO DE DESPA-
CHOS ... . ... . . ... . . . . . 

COMISSOES 
Antecipação de pagamen-

AI. I, N. 12', III 

to . . ... ... .. ...... . . . AI. vm, 3 

Promessa de pagamento. Art. 21 
V. t . COMISSAO MER
CANTIL 

COMODATO 
Não tributado 

COMPANHIA DE SEGU
ROS - V. S~GUROS 

COMPANHIA NACIONAL 
DE SEGURO AGRlCOLA 

Isentas as operações em 
que fôr parte ou interve-

AI. I , N. 12", XI 

niente . . .. . . . . ... ..... Art. 11, lI, e 

COMPLEMENTAÇAO DO 
IMPOSTO 

A quem cabe fazer . 
Como fazer . .. ...... . 
Cálculo do impôsto . . .. . 
Prazo .............. . . 
Promessa de pagamento 
de juros, comissões e ou-
tras vantagens . . ... . . . 
Obrigação em que fôr in
determinado o número de 
prestações . . ........ . 
L o c a ç ã o sem contrato, 
com contrato a prazo in
determinado ou no caso do 
art. 1195 do Código Civil . 
Obrigação de valor inde-
terminado . . . . .. . . .. . . 

Arts. 40 e 41 
Art. 41 
A rt. 25 
Art. 39 

Alt . 21 

A r t . 22 

Art. 23 

Art. 24 

AI. VIII, 3 

Art. 19 

AI. I , N. 7" , h 

Art. 28, II, d 

Art. 12, § 2· 
Art. 24, § único 
Art. 12 

Art. 19 

Art. 25 

AI. V, N . I" 

Art. 24 

219 



COMPRA E VENDA 
De bens móveis, inclusive 
titulos e pedras preciosas . 
De câmbio . ... .. . ... . 

CONDOMtNIO - V. DES
PESAS DE CONDOMlNIO 

ReguL'\mentlo 

AI. VIII, N. 3' , I e 11 
AI. VIII, N. 3', VI 

CONFISSÃO DE DIVIDA . Al. l. 6 

CONHECIMENTO DE RE
CEITA 

Dispensada a sua expedi-
ção . . .. . . .. . .. . .... . .. Art. 126 

CONSERVAR 
Instrumentos com infração 
ou lhes dar curso . ... . . Art. 67. §~ 6' e 8' 
Cheques sem data ou com 
data falsa . . .. .. ...... Art. 137, VII, h 

CONSTITUIÇÃO DE SO
CIEDADE - V . SOCIEDA
DES 

CONSTRUÇÃO - V. EM
PREITADA 

CONSULADOS - V. ESTA
DOS ESTRANGEffiOS 

CONSULTA ........ ... . 
A quem cabe formular . . 
A quem deve ser dirigida. 
A quem cabe solucionar . 
Quando não produzirá 
efeito. . ......... . . . 
Solução de primeira ins-
tância . . ......... . . . 
Como cientificar o contri-

Art. 107 
Art. 107, § único 
Art 108 
Art 109 

Art. 110 

Art. 111 

buinte . . . . ...... . ... . Arts. 111, ~ único, e 
115 

Prazo para adotar a solu-
ção ................. . Arts. 112, § 1', e 115 
Como pagar o impôsto exi-

gido .......... . .... . Art. 112 e §§ 

L ei 

AI. VIII, N . 2', t 
AI. vm, N. 2', g 

Al. l,6 

Art. 51 

Art. 29, §§ 3' e 7" 

Art. 29, VII 

Recurso voluntário . . .. . Arts. 116 e 118 Art. 47 
Recurso de oficio . . ... . 
Garantia de instância . . , 
Encaminhamento do pro
cesso ao agente fiscal . .. 
Contribuinte que agiu de 
acôrdo com a consulta .. 
Caráter normativo . . .. 
V. t. PROCESSO FISCAL 
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Art. 113 Art. 47 
Art. 119 

Art. 116 

Art. 117 
Art. 114 



Regulamento Lei 

CONTRATO 
De abertura de crédito de 
valor indeterminado . . . . AI. I, N. 3' 
Realizado por correspon-
dência epistolar . . •.... Art. 7' Art. 6. 
Levado em conta o impôs-
to pago nas notas promis-
sórias ou letras de câmbio 
emitidas na mesma data. Art. 18 Art. 23 
Como declal'ar o impôsto 
pago nos títulos . . . ... Art. 19 Art. 23, § 1-
V. t. CONTRATO DE 
COMPRA E VENDA DE 
CilmIO, CONTRATO DE 
TRANSPORTE,CONTRA-
TO DE VALOR INDE-
TERMINADO e socm-
DADES 

CONTRATO DE COMPRA 
E VENDA DE CAMBIO .. A!. VIII, N. 3' , VI AI. VIII, N. 2' , g 

CONTRATO DE SOCIEDA
DE - V. SOCIEDADI<.;S 

CONTRATO DE TRANS-
PORTE . . ....... ... .. . . A.I. VIII, N. 3' , V 

V . t. FRETE 

CONTRATO CE VALOR 
INDETERMINADO. Art. 24 

CONTRIBUINTES Art. 4 ' 

CONTROLE (dos recolhi-
mentos do impôsto) Art. 138 

CONVERSÃO DE AçoES 

COOPERATIVAS 

AI. VII, N . 9' 

I senção . . . ...... ... . . A.rt. 11, III 
Atos não tributados . ... AI. VII, N. I' 

CORREÇÃO MONETÃRI~ 
Das multas, limites e ou-
tros valôres . . . . .. ... .. Art. 137 
Precede o cálculo da mul-
ta . . ..... ... .. .. . . . .. Art. 68, § 2· 
Dos débitos em moeda es-
trangeira . . . ... .. .. . Art. lI, IV, b 

COTA-PARTE: DE MULTA. Arts. 129 e 130 

CRlIlDITO - V . ABERTU-
RA DE CRlllDYfO e OPE-
RAÇOES DE Cru;\DITO 

Art. 24 

Art. 4' 

Art. 28, m 
Al. VII, N. I' 

Art. 46 

Art. 28, IV, b 

Art. 47 
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,.\' . . ", , 
CUMPRIMENTO DE PRO
MESSA 

Levado em conta o impôs-
to pago . . . . .. .. .. . . .. Art. 17 
Como declarar o impOsto. Art. 19 

CURSO - V. DAR CURSO 

CUSTAS 
!I1a cobrança executiva . . . Art. 106, § úmco 

D 

DAÇÃO EM PAGAMEl\'TO 
De titulo de crédito . ... . A.I. IV, 3 
Levado em conta o impôs-
to pago no endOsso. .... A.1. IV, N. 2' 

DAR CURSO 
A instrumentos com infra
ção ou os conservar por 
mais de oito dias . . . .. . A.rt. 67, § § 6 ' e 8' 
A cheques _ sem data ou 
com data falsa. . . . .. .. A.rt. 67, VII, b 

DATA - V . CHEQUE, INS
TRUMENTO NÃO DATA-
DO 

DEBlllNTURES - V. EM
PRl!lSTIMO 

DmBITO FISCAL 
Pagamento em prestações 
A inscrição obriga à multa 
moratória .. ... . . .. .. . 
Cobrança executiva . . .. . 

DECISÃO DE PRIMEIRA 
INSTANCIA 

Art. 105 

Art. 106 
Art. 106, § único 

Quando deve ser proferida Art. 94 

DECLARA.ÇÃO DO IMPOS
TO PAGO 

Como, onde e quem deve 
fazer . . .. . .. . .. . .. . . .. A.rts. 34, 31 e 42 
Por estampagem mecâni-
ca . . . . . .. .. . ... .. .... Arts. 44 e 45 
No caso de complementa-
ção do impOsto . . . . .... Art. 42 
Nos atos lavrados em car-
tório. . . . ..... . . . . ... . Art. 34, § 2' 
Nos atos a que estiverem 
vinculadas letras de cAm-
bio e notas promissórias . . Art. 19 

Art. 22 

Art. 47 

AI. IV, 3 

AI. IV, N . 2-

Art. 29, N . 7- e S' 

Art. 29, VII 

Art. 41 

Art. 41 
Art. 41 

Art. 41 



Regulamento Lci 

Nos atos que constituam 
cumprimento de promessa 
ou ratüicação de obriga-
ção, já tributados . ..... Art. 17 
Nos instrumentos relativos 
a operações de câmbio AI. lI, N . 5-

DEFESA 
Direito de defesa . . .... 
Prazo .. 

DENÚNCIA - Requisitos .. 
V. t. PROCESSO FISCAL 

DEP ART AMENTO FEDE
RAL DE SEGURANÇA Pú
BLICA (Atos do) 

Taxa de Serviços Federais 

DEPARTAMENTO NACIO
NAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL (Atos do) 

Taxa de Serviços Federais 

DEPARTAMENTO NACIO
NAL DE SAÚDE (Atos do) 

Taxa de Serviços Federais 

DEPARTAMENTO NACIO
NAL DE SEGUROS PRI
VADOS E CAPITALIZA
ÇAO 

Competência para definir 

Art. 90 
Art. 90 

Art. 82 

o seguro agrário . . . ... Art. 11, lI, f 
«Visto~ da guia de reco-
lhimento do impôsto devi-
do pelas emprêsas de se-
guros e de capitalização AI. 111, N . 5' 

DEPOSITO 
Para garantia de instân-
cia . . .... .. ..... . ... . Art. 97 
Não bancário . . . .. . ... . AI. I, 5 
De mercadorias em arma-
zéns gerais . . .. .. . . .. . 

DESCONTO DE TtTULOS . 
Como calcular o impôsto . 
Não tributado o de cheque 
Não tributado o de pro-
missória rural . . . .. . . . . . 
Não tributado o redescon-

AI. VIII, N . 3" XVI 

AI. I , 2 
Al I , N . 6' 
Al. I, N. 6 ' , UI 

Al. I , N . 12', XII 

Art. 47 
Art. 47 

Art. 47 

Anexo n, item IV 

Anexo n, item V 

Anexo n , item VI 

AI. m , N. 3' 

Art. 97 
Al. I , 5 

AI. I, 2 
Al. I, N.4· 

AI. I , N . 7', i 

to .... . .. . .... . ...... . AI. I , N . 12', X e XII Al. I, N . 7' , g 
V. t. PROPOSTA DE 
DESCONTO DE TlTULOS 



Regulamento 

DESENVOLVIMENTO ECO-
NôMICO 

Isento o financiamento de 
investimentos . . . ..... Art. 11, VI, d 
Isentos os atos de consti-
tuição, e respectivas alte-
rações, das sociedades des-
tinadas a explorar ativida-
des de interêsse para o 
desenvolvimento econômi-
co. . . . ...... .. .... ... . Art. lI , IV, d 

DESPESAS DE ADMINIS-
TRAÇÃO . . . . . . . . . . . Art. 20 

DESPESAS DE CONDOMf-
NIO . . ................. Art. 20 

DESPESAS DE FRETE.. AI. li, N . 6' 

DESPESAS DE PAGAMEN-
TO DE TRIBUTOS . ..... Art. 20 

DESPESAS DE PRÊMIOl:i 

Lei 

Art. 28, VI, c 

Art. 28, IV, d 

Art. 26 

Art. 26 

Art. 26 

DE SEGURO . . ... . . . . .. Art. 20 e Al. lI, N . Art. 26 
6- e 7-

DESPESAS DO TITULAR 
DA CONTA . ... .. .. .. AI. li, N. 8', m 

DIREITO REGRESSIVO 
Ao que pagar a multa, no 
caso de responsabilidade 
solidária . . ... .......•. Art. 89 

DISSOLUÇÃO DE SOCIE
DADE - V. SOCIEDADES 

DISTRATO .. 
De sociedade . 
De obrigação 
não tributada 

isenta ou 

DISTRATO DE SOCIEDA
DE - V. DISTRATO e 
SOCIEDADES 

DISTRmUIçÃO DE DIVI-

AI. VIII, 2 
Al. VII, 3 

Al. VIII, N . 3', XII 

DENDOS . . . ......... . . AI. I , N. 12', I 

DISTRffiUIÇÃO DE LU-
CRos . . . .. . ..... .... . . . . AI. I , N. 12', I 

DISTRITO FEDERAL - V. 
GOVERNOS 
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AI. lI, N. 3', III 

Art. 33, § único 

Al. VIII, 2 
Al. VII, 3 

AI. I, N. 7' , a 

Al. r. N . 7', a 



DOAÇAO - V. PROMESSA 
DE DOAÇAO 

DOCUMENTOS - V. INS
"TRUMENTOS 

DOCUMENTOS EM IDIO-

Regulamento Lei 

MA ESTRANGEIRO . ....• Art. 85 Art. 42 

DOLO - V. ARTIFtCIO 
DOLOSO 

DUPLICATAS (e triplica
tas) 

Não tributadas . .... . ... AI. vm, N. 3' , XV AI. vm, N. 2', j 

E 

EDITAL - V. INTIMAÇAO 

EFICÁCIA .JURIDICA - V . 
VALIDADE JURIDICA 

EMBAIXADAS - V. ES
TADOS ESTRANGEIROS 

EMBARCAÇOES - V. ATOS 
"TRANSLATIVOS 

EMPREGADOS 
Antecipação de pagamento 
de salários . . . . .. .... .• 

EMPREITADA 
De obras ligadas ao 8010 • 
Outras modalidades . . •. 
Como pagar o impôsto .• 
O impOsto incide no con-
trato escrito . . ....... . 
O pagamento do impôsto 
incumbe ao empreiteiro .. 
Tributada na AI. VI, inc. 1, 
a locação de serviço re
lacionada com a empreita
da de obras ligadas ao 
solo ................ . 
Não tributada a de lavor e 
a de atividades rurais ... 

EMPR~SAS DE ENERGIA 
EU)TRICA 

Isenção ....•.......... 

EMPMSTIMO 
Por meio de obrigações ou 
debêntures • . . • ..... . 

AI. I, N. ~,I 

Al. VI, 1 
AI. VI, 2 
AI. VI, N. l' a 3' 

AI. VI, N. 4,' 

AI. VI, N. 54 

AI. V, N. {OI 

Al. VI, N . 6' 

Art. lI, I. b 

AI. I, 3 

.Al. I, N. 7', & 

Al. VI, 1 

Al. VI, N. l' a 3' 

Al. VI, N. 4' 

AI. VI, N. 5' 

Art. 28, I, h 

AI. I, 3 
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Financiamento da compra 
e venda de bens móveis . 
Empréstimo não especifi· 
cado ................ . 
Como pagar o impôsto so. 
bre o financiamento da 
compra e venda . . ..•... 
Empréstimo representado 
por nota promissória . .. 
V. t. FINANCIAMENTO 

ENDOSSO 
De qualquer titulo depois 
de vencido ........... . 
De cheque, letra de câm· 
bio, nota promissória e ou· 
tros titulos em moeda es· 
trangeira ........... . 
Não tributado o endOsso· 
-mandato ........... . 

Outros atos não tributados 

ENTREGA DE DINHEffiO 
(Isenção) 

Para aumento de capital .. 
Às sociedades de crédito, 
financiamento e investi· 
mento para utilização na 

forma estabelecida pelo 
Banco Central da Repú-
blica do Brasil . . ..... . 

EQUIDADADE (D e c j B §. o 
por) . . . ............ . . . 

ESPONTANEIDADE 
No pagamento e recolhi
mento do impOsto fora do 
prazo . 

ESTADOS - V. GOVER
NOS 

I!:ST ADOS ESTRANGElROS 

Al. 1,4 

Al. I, 5 

Al. I, N. 7' e 8' 

Al. I, N. 9' 

Al. IV, lS 

AI. II, 3 

Al. II, N. S', e Al. 
IV, N. 6' 

Al. II, N. S', I 

Al. I, N. 12', IV 

Al. I, N. 1.2-, V 

Art. 101 

Art. 68 

Isenção . . ....... . ... . Art. 11, I, e 

ESTATtSTICA (do impôsto) Art. 1M 

ESTIMATIVA 
Nos atos de valor indeter-
minado . . ...•......•.. Art. U 
Impugnação . • ......... Art. 50 
Quem responde nos atos 
lavrados em cartório Art. 24, I ím1eo 
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Al. I , • 

Al. 1, ~ 

Al. IV, :> 

Al. II, 3 

Al. li, N. 3' 

AI. lI, N . 3', Ir 

AI. I, N. 7', b 

Al. I , N. 7', e 

Art. 47 

Art. 30 

Art. 28, r, e 

Art. 24 
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Declaração da estimativa 
n09 atos lavrados em car-
tório . o . o o o . o . o ... o o . . Art. 34, § 3· 

~STAMPAGEM MECANICA Arts. «,45 e 46 

ESTAMPILHAS 
Podem ser utilizadas até 
80 de junho de 1965 . .... Arto 139 
Recolhimento depois dêsse 
prazo . . .. o .. o o . . o o . o. Art. 140 

EXIBIÇAO DE LIVROS E 
PAPltlS 

Arto 53 

Art. Mo 

Axto 121 Art. 40 
Não podem escusar-se os 
contribuintes .. o o o o o o o o 
No caso de recusa 
Exibição judicial o o o o o o o 

Arto 121, §§ 10 a 3' Arto 40, §§ 1~ a 3-
Arto 121, §§ 1° e 2' Arto 40, §§ l ' e 2' 

EXONERAÇÃO o o o o o o o o Alo vm, 2 Alo vm, 2 
Não tributada quando de-
corrente de obrigação isen-
ta ou não tributada Alo vm, No 3', XII 

EXPORTAÇÃO 
Isentas as letras de câm-
bio o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Arto lI, V, c Arto 28, V, b 

EXTRATO DE CONTAS 
Quando ajuizado o o o o o o o Alo vm, 4 Alo vm, 4 
O impOsto incide sôbre o 
saldo. o o o o o o o o. o o o .. o Al. vm, No I', II Alo vm, No 1', b 
Não tributado quando a 
sua apresentação fôr obri-
gatória o o o o o o o o o o o o o o o Al. VIII, No 3', XIV Alo vm, N o 2', b 

EXTRAVIO (do Registro 
do ImpOsto do Sêlo) Arto 67, IV, e § 5' Arto 29, IV, e § 5· 

F 

FALSIDADE - F ALSIFI-
CAÇA0 .. o o o o. o o. o o o o o. Arto 67, V, b, e § 6' Art. 28, V, a e b, 

e § 8-
FATO GERADOR 

Dos atos em geral o o o o . Arto 29 Arto 2~ 
Dos atos praticados no es-
trangeiro . . o o o o o . o. o . . Art. 2-, § único Arto ~, § único 
No instrumento sujeito a 
mais de uma assinatura o o Arto 48 Art. 14 

FIANÇA 
Não tributada . . . .•.. o o Al. vm, N o 3', XI Alo vm, No 2', h 
Para garantia de instân-
cia o . . .. ..• o o .. o . o o o. Axt. 97 Art. 4.7 o 
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FILIAIS 
Isentos 08 negócios entre 
matriEe8 e ftltais estabele-
chias no País . . ....... . 

FrnANClA.MENTO ..... . 
Da compra e v enda de 
bens móveis . . .. . .... . . 
Não se oonsidera financia
mento a CQIldição a prazo 
e a crédito desde que não 
h a j a parcelamento do 
preço ..... . ... . .. ... . 
Não tributado o financia
mento cujo prazo não ul
trapasse de 120 dias . . . 
Isento o destinado à aqui
sição de imóvel residencial 
da valor- até Cr$ 6.000.000 
Isento o destinado a ativi-
dades rurais . . . .. ... . . 
Isento o destinado à meca
nJzaçã.o da lavoura . . ... 
Isento () efetuado com as 
cooperativas pelo Banco 
Nacional de Cl'édito Coo
perativ~ e Banco do Bra-
sil . . ..... . .... . .....• 
Isento () fh1ancÚUDento de 
investimentos . . 

FISCALIZAÇÃO 
A quem compete . 
Privatividade dos Agentes 
Fiscais de Rendas Inter-
nas .... . ... .. . ... .. . . 
Exibição dos livros e pa-
péis ..... .. . .. .. .. ... . 
Embaraço à fiscalização . 

FORNECIMENTO DE DI
NHEIRO 

A viajantes, vendedores 
ou r epresentantes comer-
ciais, inclusive comissário 
de despachos . . . . ... .. . 

FOTOCóPIAS 
Taxa de Serviços Federais 

FRAUDE - V. ARTIFlCIO 
DOLOSO 
FRETE 

Regulamento 

Art. 11, IV, c 

Alo I, 5 

AI. I, 4 

Ai. I, N . 10' 

AI. I, N. 12', VIII 

Art. 11, VIII, b 

Art. 11, lI, a 

Art. 11, lI, d 

Art. 11, m , b 

Art. 11, VI 

Art. 120 

Art. 120, § 1· 

Art. 121 
Art. 67, VI 

AI. I, N . 12', m 

Não tributado . . .... . .. A.I. VIII, N . 3', IV 
V. t. CONTRATO DE 
TRANSPORTE 

FU~J)AÇõES 

Isenção . . ..... . . . . . ... Art. 11, I, b 
FUSÃO - V . SOCIEDADES 
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Art. 28, IV, c 

AI. I , 5 

Art. 1. 4 

Art. 28, VIII, a 

AI. I , N. 7', j 

Art. 28, lI, e 

Art. 28, IlI, b 

Art. 28, VI 

Art. 39 

Art. 47 

Art. 121 
Art. 29, VI 

AI. L N. 7 ' , d 

Anexo lI, item II 

Art. 28, L b 
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G 

GARANTIAS 
Não tributadas as reais e 
fidejUSSÓrias . .. •.... . .. Al. VIII, N. 3', XI 

GOVERNOS (Federal, Es· 
tadual e Municipal, e autar-
qu1as) 

Isentos os atos em que 
forem partes . . ........ Art. 11, VITI, a 

GRATIFICAÇOES 
Isenta a. antecipação de 
pagamento . . .. . . . . . .. AI. I , N . 12-, I 

GUlA DE PAGAMENTO 
Anexação da segunda via 
to primeira via do instru-
mento .... ... . .. .... . 
V. t. GUIA DE RECOLHI· 
MENTO e GUIAS 

GUIA DE RECOLHIMEN· 
ro 

Obrigatoriedade de sua a
presentação mesmo que 
não haja impOsto a reco-
lher .... . •........ • .. . 
V. t. GUIA DE P AGA
MENTO, BANCú DO 
BRASIL, GUlAS e RE· 
QUERIMENTO-GUIA 

GUIAS 
Modelos . . . ..•....... 
Número de vias . . .... . 
Numeração das vias ... . 
O Dep. de Rendas Inter· 
nas pode alterar os mode

los, bem como o nÚlnero 
de vias e sua destinação 

H 

HIPOTECA 
Não tributada 

HONORARIOS 
Isenta a antecipação de 

Art. 49 

Art. 128 

Art. 60 
Art. 65 
Art. 65 

Art. 66 

Al. vm, N. 3', XI 

pagamento . ... . .... Al. I , N. 12-, I 

I 

IMPóSTO SóBRE P R 1;. 
MIOS DE SEGUROS 

Extinto . . ............ Art. 52 
INCORPORAÇAO - V. SOe 
CIEDADES 

Al. VIII, N. 2', h 

Art. 28, I , i 

Al. I , N. 7', a 

Al. vm, N. 2', h 

AI. I , N . 7' , a 
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INCORPORAÇõES lMOBl-
LlA.RIA.S . . ...... . . ... .• Al. IV, N. 4' 

INDENIZAÇÃO DO IMPOS
TO 

Independentemente da mul-
ta . . .... ... . . .. .. .. ... Art. 11 

mFR.xçõES - -- - - -- . . " 
MultaB • • .. . . . . . ...... Art. 67, I a vm 
Arüf1cio doloso ou intuito 
de fraude . . ........ . . Art. 67, § 29 
Inf~ de mais de um 
dispoBitiTQ . . . ........ . 
Reincidência . . . . . . . .. . 
PrescriçAo . . ........ .. 
Apropriação indébita ... . 
Como serão apuradas as 

Art. 73 
Art. 74 
Art. 78 
Art. 80 

infrações . . . . . . .. ..... Art. 81 

INSTlTUIçoES BENEFI
CENTES 

Isenção . . ....... .. .... Art. lI, I , e 
V. t. IN8TITUIçoES DE 
ASSISTIrn'CIA SOCIAL 

tNSTITUIçoES DE ASSIS
TÊNCIA SOCIAL 

Isenção . . ............. Art. lI, I , e 
V . t. INSTITUIçoES BE
NEFICENTES 

INSTITUIÇOES DE ENSI
NO 

Isenção . . .. . ..... . . . . Art. 11, I, f 

INSTITUIçoES DE PES
QUISAS 

Isenção . . ...... ...... Art. 11, I, g 

INSTRUMEl'ITO 
Conceito da expressão 
quando usada. de modo ge-

Art. 32 

Art. 29, I a vrll 

Art. 29, § 29 

Art. 47 
Art. 34 
Art. 37 
Art. 38 

Art. 47 

Art. 28, I, e 

Art. 28, I, e 

Art. 28, I, f 

A rt. 28, I, g 

r al .................. . Art. 39 Art. 3' 
Sujeito a mais de uma as-
sinatura ........ . .. . .. 
Numeradas ' as , vias ou 
elCempIares . . .... . . .. . 
Sujeito a registro . . . .. . 
Não datado ••......... . 
Expedido do estrangeiro . 

Emitido em série . . ... . 
Com declaração falsa ou 
adulterada . . .. . ..... . . 
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Art. 48 Art. 14 

Art. 43 
Art. 52 
Art. 47 Art. 13 
Arts. 10, § único, Arts. 19, § único, e 

e 2°, § único 2·, § único 
Arts. 31, 38 e 45 

Art. 67, V, b, e § 6° Art 29, V, b, e § 8. 
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Conf*lrvar ou dar curso 
com infração . . .... . . . Art. 67, § § 6- e 8'! Art. 29, §§ 3" e 7~ 
V. t. OBRIGAÇÃO e OBRI· 
GAçoES 

INTIMAÇAO 

INTUITO DE FRAUDE
V. ARTIFlCIO DOLOSO 

INVESTIMENTOS - V. FI· 
NANCIAMENTO 

Arts. 90, 95, § único, 
e 102 

ISENÇAO - ISENçoES. Art. 11, vm 
Nas operações de finan-
ciamento não alcança as 
notas promissórias e letras 
de câmbio que não estive-
rem vinculadas . •...... Art. 11, § 1~ 

As de interêsse do desen-
volvimento econômico se-
rão declaradas pelo Diretor 
do Dep. de Rendas Inter-
nas . . . . ...... . .... ... Art. 11, § 2· 
Conceito de produtos in-
dustrializados . . .. ..... Art. 11, § 3· 
Interveniência ou assistên-
cia da União, Estados, Dis-
trito Federal, Territórios. 
Municipios e suas Autar-
quias . . .. ............ Art. 11, § 5 ' 
Como habilitar-se à isen-
ção para aquisição de imó-
vel residencial . . ... .. . Art. 11, § 6~ 
A falsidade da prova anula 
o beneficio . . .......... Art. 79 
V. t. ISENÇOES REVO-
GADAS 

Art .• 7 

~t. 28, vm 

:rSENÇOES REVOGADAS Art . • 3 

.JUNTA DE CORRETORES 
DE MERCADORIAS 

Taxa de Serviços Federais 

JUROS DE MORA . . ... .. 
O impôs to incide no ato do 
recebimento ou lançamen-
to ................... . 
Promessa de pagamento . 
Na cobrança executiva .. 

Al. VIII, 5 

Al. vm, N. 1-, m 
Art. 21 
Art. 106, § único 

Anexo U, item VII 

Al. VIII, 5 

Al. VIII, N. 1-, c 
Art. 19 
Art. 47 
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L 

LANÇAMENTO DO IM
POSTO 

Sob exclusiva responsabili-

Regulamento 

dade do contribuinte . ... Art. 29 
V. t . REGISTRO DO IM-
PóSTO DO S1bLO 

LETRAS DE CAMBIO 
Emitida no Pais BÓbre o 
Exterior e vice-versa . .. 
Não se inclui na isenção 
das operações de financia
mento se não estiver com
provadamente vinculada . 
Emitida em virtude de 
contrato .. ....... .. . 
Multas ••.. . . .• ... • .•• 

LETRAS IMOBll..L\RIAS -
V. SISTEMA FINANCEIRO 
DE HABITAÇÃO 

LIQUIDAÇÃO DE SOCIE
DADE - V . SOCIEDADES 

LIVROS DE REGISTRO 
J.Iodelos . . .. ..... .... . 
Adaptáveis às necessidades 
do contribuinte . . . .... . 
Autenticação e outros re-
quisitos .. .. ...... .... . 
LJvros auxiliares .... ... . 
Como escriturar ....... . 
O Dep. de Rendas Internas 
pode alterar os modelos .. 
V. t . REGISTRO DO IM
POSTO DO ~LO 

LOCAÇÃO 

AI. L 7 

Al. n, 3 

Art. 11, § 19 

Art. 18 
Arts. 67, § 3', e 68, 

§ 1 9 

Art. 60 

Art. 60, § único 

Art. 61 
Art.64 
Arts. 63 e 6~ 

Art. 66 

De bens imóveis . .... .. Al. V, 1 
De bens móveis e de ser-
viço . . . . . ....... ... . . Al. V, 2 
O impôsto da locação de 
bens móveis e de serviço é 
devido no contrato . .... Al. V, N . 3' 
Como pagar o impôsto nas 
lo cações sem contrato ou 
a prazo indeterminado ... Art. 23 
Locações sem contrato e a 
prazo indeterminado, vi-
gentes em 31 de dezem-
bro de 1964 . ..... ...... Art. 143 
Locação de serviço relacio-
nada com a empreitada de 
obras ligadas ao solo ... AI. V, N . 4' 
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AI. I, 7 

AI. I!, 3 

Art. 23 
Arts. 29, § 3', e 30. 

§ 1<? 

AI. V, 1 

AI. V, 2 

AI. V, N. l' 

AI. VI, N. 4' 



Isenta a locação de servi
ço na mecanização da la-

Begulamento 

voura • . •••.•..••....• Art. 11. II, d 
lIlão tributados o afora-
mento e .usufruto, locação 
de imóvei para fins resi-
denciais, locação de servi-
ço de pessoa f1sica, e a lo-
cação de serviço entre es-
tabe1ecimentoa bancArios 
e seus correspondentes.. . Al. V, N. 5' 
V. t. ARRENDAMENTO 

H 

MANDATA.RIO 
Responsabilidade 

MATRIZES 
Isentos os negócios entre 
matrizes e filiais estabele-
cidas no Pals . .. ....... Art. lI, IV, c 

MODELOS 
De livros e guias . . . ., Art. 60 
ÜB de livros podem ser 
adaptados às necessidades 
dos contribuintes . ...... Art. 60, § único 
Podem ser modificados pe-
lo Departamento de Ren-
das Internas . . . . ...... Art. 66 

MOEDA ESTRANGEIRA 
Obrigações em moeda es-
trangeira . . . ... ....... Art. 26 

MORA - V. JUROS DE 
MORA e MULTA DE MORA 

MULTA DE MORA 
Na inscrição do débito fis-
cal . . .... . ........... Art. 106 
Pelo pagamento e recolhi
mento do impôs to fora do 
prazo . . .... .. . .. ..... Arts. 68 e 69 
V. t. MULTAS 

MULTA REDUZIDA - V. 
REDUÇãO DA MULTA 

Art. 28, II, e 

AI. V, N. 2-

Art. 28, IV, ~ 

Art. 27 

Art. 47 

Art. 30 

l\!ruLTAS . ... .. ..... ... . Art. 67, I a vm Art. 29, I a vm 
Nota promissória e letra 

de câmbio . . . ......... . Arts. 67, § ~, e 68, Arts. 29, § 3°, e 3~. 
§ l0 § 1 9 

Cheque sem cobertura, sem 
data ou com data falsa .. Art. 67, VII, e § 9- Art. 29, VII 
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Falta de registro do Ins-
1:rumento .. ... ..... .. . 
Pagamento ou recolhimen
to espontâneo do impôsto 
fora do prazo .... .... . . 
Pela inscrição do débito 
fiscal . . ... . ......... . 
Infração de mais de um 
dispositivo . . ....... . 
Aplica-se a cada responsá-
vel .................. . 
Artifício doloso . . . . ... . 
Reincidência . . . . . .... . 

Regulamento 

Art. 67, § l' 

Arts. 68 e 69 

Art. 106 

Art. 73 

Art. 72 
Art. 67, § 2' 
Art. 74 

Responsabilidade solidária Art. 67, §§ 4' e 8-
Prescrição . . ... ....... . 
Não será passivel de multa 
quem proceder baseado em 
decisão de primeira ins-
tância . . ...... ... . .. . 
V. t. MULTA DE MORA 
e REDUÇÃO DA MULTA 

MUNIClPIOS - V. GOVER
NOS 

MúTUO - V. EMPRli:STI
MO 

N 

NÃO TRD3UTAÇÃO - V. 
A.TOS NÃO TRIBUTADOS 

NOTA PROMISSóRIA . .. 
Emitida no Exterior . . .. 
Endôsso na letra em moe-
da estrangeira . . ...... . 
Passada em virtude de 
contrato . . .. ...... ... . 
Passada a favor de contri
.buinte obrigado ao Regis
tro do Impôsto do Sêlo .. 
Vinculada a ato lavrado 
~'m cartório . . ........ . 
Multas .... ... ..... . . . . . 

1iliccluída do limite de isen-
ção ...... . . ..... .... . 
A isenção das operações 
de financiamento não al-
<:ança a nota promissória 
que lhes não esteja com-

Art. 78 

Art. 77 

AI. I, 7 
Al. II, 5 

Al. II, 3 

Art. 18 

Art. 32 

Art. 32, § único 
Arts. 67, § 3', e 

§ 1~ 

Art. 11, VIII, f 

provadamente vinculada. Art. 11, § l' 
V. t. PROMISSóRIA RU-
RAL 
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Art. 29, § l' 

Art. 30 

Art. 47 

Art. 47 

Art. 33 
Art. 29, § 2-
Art. 34 
Art. 29, §§ 4' e 7-
Art. 37 

Art. 36 

AI. I, 7 
AI. II, 5 

Al. II, 3 

Art. 23 

Arts. 29. § 3', e 30 , 
§ 19 

Art. 28, VIII, e 



NOTAS (da Tabela) 
Prevalecem como exceção 
às normas de caráter ge-
ral . . . . ........... . ... Art. 123 

NOTAS PúBLICAS - V . 
CARTORIO 

NOVAÇÃO 

o 

OBRIGAÇAO 
Conceito da expressão 
quando usada de modo 

Art. 16 

geral • ........ . ..... . . Art. 3' 
Ratificaçã.o . ........... Art . 17 
V .t. INSTRUMENTO, 0-
BRIGAÇOES, OBRIGA-
çÃO EM MOEDA ES
TRANGEffiA, OBRIGA-
ÇOES CONDICIONAIS e 
OBRIGAÇÃO DE PAGA-
MENTO 

OBRIGAÇAO DE PAGA-
MENTO • ..•.•.....•...• Al vm, 1 

V. t. PROMESSA DE PA
GAMENTO 

OBRIGAÇAO EM MOEDA 
ESTRANGEIRA . . . . . . . . Art. 26 

OBRIGAÇõES 
Várias num só instrumen
to - calcular o impôs to 
sôbre cada uma . . . ..... Art. 13 
Várias num só instrumen-
to mas compreendidas em 
incisos' diferentes da Ta-
bela - como classificar a 
receita . ............... Art. 127 
Em moeda estrangeira . Art. 26 
Em prestações cujo nú-
mero é indeterminado ... Art. 22 
Condicionais . .... .... . . Art. 14 
Sujeitas à complementa-
ção do impOsto ......... Arts. 21 , 22, 23 e 24 

Sujeitas a registro . .... Art. 24 
De valor indeterminado re
gistradas até 31 de dezem-
bro de 1964 ............ Arts. 141 e 142 
V. t . ATOS NÃO TRmU-
TADOS e ISENÇOES 

Lei 

Art. 43 

Art. 21 

Art. 3' 
Art. 22 

Al. VIII, 1 

Art. 27 

Art. 17 

Art. 21 

Art. 25 
Art. 18 

Arts. 19, 24 e 25, e 
AI . V , N. 1" 

Art. 24 
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OBRIGAçoES CONDICIO-
NAIS • .•..•............. Art. 14 

OPElU.çoES A T&RM:O 
NAo tributadas......... AI. vm, N. 3', I 

OPJCRAçoES DE CAMBIO 
Carta de Crédito .. .. ...• 
Cheque em moeda estran-
geira .................. . 
Cheque em moeda nacio-
nal .................... . 
Endôsso de tltulos em 
moeda estrangeira ..•... 
Letra de cambio ....... . 
Nota promissória ...... . 
Ordem de pagamento .. . 
Pagamento, I recebimento 
ou transferência em moe-
da nacional a débito ou a 
crédito de entidade no Ex-
terior ................ .. 
Transferência ou remessa 
de quantia do ou para o 
Exterior ............. .. 
Isento o cAmbio manual, 
inclusive por traveBer'a 
eheckI!J .............. .. 
Isentas as operações entre 
bancos ............... .. 
Isentos os atos relativos à 
exportacAo de produtos 
industrializados ... . .... 
Isentos os atos referentes 
a cAmbio comprado a es
tabelecimentos bancários 
por entidades isentas ... 
Não tributado o contrato 
de compra e venda de 
cAmbio .... . ........... . 
Outros atos não tributa-
dos .................. . 
V. t. ATOS NÃO TRIBU
TADOS, ISENçoES ' e 
OPERAçoES ILEGrrI-
MAS DE CAMBIO 

AI. li, • 

AI. n, 1 

AI. n, 2 

AI. lI, 3 
AI. lI, • 
AI. II,5 
AI. n,4, 

Al. II, 7 

AI. lI, 6 

Art. lI, V, a 

Art. 11, V,b 

Art. lI, V, e 

Art. 11, V,d 

AI. vm, N. 3', VI 

AI. n, N. 8' 

OPERAçoES DE CRJilDITO AI. I 
Isentas as de interêsse da 
agricultura . . .......... Art. lI, li 

OPERAçoES DE SEGURO 
Isenção .. . . . . . . . . . . . . . . Art. 11, lI, e e r 
V. 1. SEGUROS 

OPERAçoES ~EG~S 
DE CAMBIO ............. Art. 67, V, c 
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Art. 18 

AI. n,. 

AI. lI,l 

AI. n,2 

AI. n,3 
AI. lI, 4 
AI. n, 5 
AI. lI, • 

AI. n, 7 

Al. n, 6 

AI. li, N. 3', I 

Art. 28. V, a 

Art. 28, V, b 

AI. VIII, N . 2', ~ 

AI. lI, N. 3', II a IV 

AI. I 

Art. 28, n 

Art. 28, lI, d e e 

Art. 29, V, c 
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ORDEM DE PAGAMEN
TO 

Emitida no Pais sôbre o 
Exterior e vice-versa .... Al. II, 40 

ORGANISMOS INTERNA
CIONAIS 

IsençAo .. . . . . . . • . . .. • • • Art. 11, I. d 

óRGAO ARRECADADOR 

P 

PAGAMENTO DO IMPOS-
TO 

A quem illcwnbe nos atos 

Arts. 36 e 51 

em geral ............... Art.S· 
Nos contratos por corres-
pondência .............. Art. 7~ 
Nos atos em que o man-
dante fôr domiciliado no 
estrangeiro. ........... Art. 89 
Na complementação . . . . Arts. 40 e 4.1 
Fora do prazo, mas es-
pontâneo . ............. Arts. 68 e 69 
No instrumento não data-
do . .... . .............. Art. 47 
Quando uma das partes 
gozar de ~enção ......• 
Sob exclusiva responsabi
lidade do contribuinte .. 
Prazos ............... . 
V. t. RECOLHIMENTO 
DO IMPOSTO e PRAZOS 

PAGAMEWl'O EM PRES
TAÇOES 

Do débito fiscal . 

PAGAMENTO FORA DO 
PRAZO - V. P AGAMEN
TO DO IMPOSTO e RECO
LHIMENTO DO IMPOSTO 

PAGAMENTO, RECEBI
MENTO OU TRANSFE
~CIA 

Efetuados no Pais, em 
moeda nacional, a débito 
ou a crédito de entidade 

Art.\}? 

Art. 35 
Arts. 29, 36 e 39 

Art. 105 

no exterior ......... . ..• Ai. n , 7 
Lançamentos não tributa-

dos . ................•.• Al. lI, N. 8', m 
V. TRANSFE~NCIA DE 
VALORES 

AI. lI, 4, 

Art. 28, I, d 

Art 5' 

Art. 6' 

Art. 5~ , § 4' 

Art 30 

Art. 13 

Arl &. § l' 

Arts. 91>, § 1', 11 e 12 

Art. 47 

Al. li, N. 3', IV 
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P AP~IS PASSADOS NO 
ESTRANGEIRO - V. A
TOS PRATICADOS NO ES
TRANGEIRO e OBRIGA
ÇÃO EM MOEDA ES
TRANGEIRA 

PAPEL - PAP~IS - V. 
INSTRUMENTO, OBRIGA
çÃO e OBRIGAçoES 

PARCERIA DE COLONOS 
Não tributada.......... Al. VIll, N. 3', Vil AI. VIII, N. 2', e 

PARTES BENEFICIARIAS 
- V. SOCIEDADES 

PECOLIO - V. SEGUROS 

PEDIDO DE RECONSIDE
RAÇÃO 

Das decisões proferidas 
pelo Terceiro Conselho de 
Contribuintes . ......... Art. 99 
Prazo . ...... . . . . . . . • . • Art. 99 
V. t. PROCESSO FISCAL 

PENALIDADES - V. IN
FRAÇõES, MULTAS, RE
DUÇÃO DA MULTA e A
PROPRIAÇÃO ~~BITA 

PEREMPçÃO 
Do direito de recurso ... Art. 97 
V. t . PROCESSO FISCAL 

PERMUTA - V. PROMES-
SA DE PERMUTA 

PRAZO - PRAZOS 
Como se contam ....... . 
Prorrogação depois de 
vencidos ... .. ......... . 
Prorrogação do prazo de 
sociedades . . . . .... .. .. . 
Novação .. . ...... . . .. . 
Prescrição . . . ......... . 

PRESCRIÇÃO ..........• 

PRESTAÇÃO DE SERVIço 
- V.LOCAÇAO 

PRESTAçoES 
Pagamento do débito fis-

Art. 125 

Arts. 15 e 16 

AI. VII, N. 8' 
Art. 16 
Art. 78 

Art. 78 

cal em prestações ...... Art. 105 
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Art. 47 
Art. 47 

Art. 47 

Art. 45 

Arts. 20 e 21 

AI. VII, N. 8' 
Art. 21 
Art. 37 

Art. 37 

Art. 47 
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Venda de mercadorias em 
prestações - tributado o 
financiamento . ..... . . . AI. I, 4 
Como pagar o impôsto nas 
vendas a prestações pen-
dentes de liquidação em 
31 de dezembro de 1964 . Art. 144 
Obrigação em número in
determinado de prestações Art. 22 

PREV1D~NCIA SOCIAL 
(órgãos da) 

Isenção para as operações 
que realizarem com seus 
segurados . ........ .. .. Art. 11, Vm, e 

PROCEDIMENTO 
Não se procederá contra 
quem procurar a reparti
ção para sanar irregulari-
dade . ............••.•. Art 75 
Também não se procederá 
contra quem tiver agido 
com apoio em decisão ir
recorrível . .. . . . . . . . . . . Art. 76 
V. t. PROCESSO FISCAL 
e AUTOR DO PROCEDI-
MENTO 

PROCESSO ADMINISTRA
TIVO - V. PROCESSO 
FISCAL 

PROCESSO FTSCAL 
Auto de infração .. . . .. . 
Representação . . ...... . 
Como deve ser organizado 
Apreensão de instrumen
tos e outros papéis . . ... 
Responsabilidade solidária 
Direito regressivo . . ... . 
Audiência do autor do 
procedimento . . ...... . 
Omissões .... . ...... .. . 
Decisão de primeira ins-
tância .. ........ . . . . . . . 
Defesa .. . ... . .... . . . . . 
Recurso voluntário . 
Prazo do recurso . . .. . 
Recurso de oficio . . . . . 
Perempção .. . . . .. ... . . 
Fiança para garantia de 
instância . . .. .. .... . . 
Depósito pa.ra recurso .. . 
Eqüldade .. •.. ..... .... 

Art. 81 
Art. 81 
Art. 83 

Art. 86 
Art. 89 
Art. 89 

Arts. 81 e 103 
Art. 84 

Art. 94 
Art. 90 
Arts. 96 e 97 
Art. 97 e §§ 
Art. 100 
Art. 97 

Art. 97 
Art. 97 
Art. 101 

Al. I, 4 

Art. 25 

Art. 28, VIII, d 

Art. 35 

Art. 41 
Art. 47 
Art. 47 

Art. 47 
Art. 33, § único
Art. 33, § único-

Art. 47 
Art. 47 

Art. 41 
A.rt. 47 
Art. 41 
Art. 41 
Art. 47 
Art. 47 

Art. 47 
Art. 47 
Art. 41 
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Pedido de reconsideração 
.Intimação . . ....... ... . . 

Art. 99 Art. i7 
Arts. 90, 95, § anico, Art. 41 

e 102 
Antecedentes do contrIbu-
inte ................ . 
Redução da multa . . .. . 
Pagamento em prestações 
Cobrança executiva . .. 
-CUstas •.....•......... 
Juros e multa de mora . 

V. t. ANTECEDENTES 
DO CONTRIBUINTE, A
PREENSÃO, AUTO DE 
INFRAçÃO, AUTOR DO 
PROCEDIMENTO, CON
SULTA, CUSTAS, Dl!lBI
TO FISCAL, DECISÃO 
DE PRIMEIRA INSTAN
CIA, DEFESA, DEPOSI
TO, DIREITO REGRES
SIVO, EQüIDADE, FI
ANÇA, INTIMAçÃO, JU
ROS DE MORA, MULTA 
DE MORA, PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO, PE
REMPÇÃO, PRAZOS, RE
CURSO, RECURSO DE 
OFICIO, REDUÇÃO DA 
MULTA, REPRESENTA
çÃO e RESPONSABILI
DADE SOLIDARIA. 

PROCURAÇõES (e subs
tabelecimentos) 

Com cláusula in rem pro
. príam ou equivalente, ou 

Art. 101, § único 
Art. 104 
Art. 105 
Art. 106 
Art. 106, § único 
Art. 106, § único 

com podêres irrevogáveis Al. IV, 4 
V . t. MANDATÃRIO 

PRO-LABORE 

Antecipação de pagamen-
to . . ............. "... Al. I, N. 12' 

PROMESSA DE CESSA0 

De crédito ou de direitos. Al. IV, 3 
O impôsto incide sôbre o 
valor do crédito prometi-
do ceder .......... ,... Al. IV, N . I', m 

PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA 

De bens móveis ou imó-
veis . . .. ....... . ....... AI. IV, 1 
De imóveis rurais . .... A I. IV, 2 
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Art. 41 
Art. 41 
Art. 41 
Art. 41 
Art. 41 
Art. 47 

Al. IV, 4 

AI. r, N. 7', S 

AI. IV, 3 

AI. IV, N. I', c 

AI. IV, 1 
AI. IV, 2 



Não tributada a promessa 
de compra e venda de bem 
imóvel, quitada e irrevo-
gável . . . ............ . . 

P ROMESSA DE DOAÇÃO 
De bens móveis ou imóveis 
Como calcular o impOsto . 

PROMESSA DE PAGA
MENTO 

Ou obrigação de pagamen
to, de entrega ou trans
missão de bens móveis ou 
valõres . . . ........ . . . 
De juros, com~ssões e ou-
tras vantagens . . . . ... . 
De tnuu.,,~, uespesas de 
condominio ou administra
ção e prêmios de seguro . 

PROMESSA DE PERMUTA 
De bena móveis e imóveis 
Como calcular o impOSto . 

PROMISSORIA RURAL 
Não tributada, inclusive a 

RcsuJamento 

AI. IV, N. 5· 

AI. IV, 1 
AI. IV, N. l' 

AI. VIll, 1 

Art. 21 

Art. 20 

AI. IV, 1 
AI. IV, N. 1~ 

Lei 

Al. IV, N. 4:" 

Al. IV, 1 
Al. IV, N . 1· 

AI. VIll, 1 

Art. 19 

Art. 26 

Al. · IV,- l 
Al. IV" N. I' 

operação de desconto .. . AI. I , N. 12', XII AI. I, N. 7',i 

PROPOSTA DE DESCON
TO DE TlTULOS 

Não tributada . .. . .. . .. A!. vrn, N. 3', IX AI. Vrll, N. 2', d 

P RORROGAÇÃO DE PRA
ZO 

Depois de vencido . . . . . . 
De sociedade, depois de 
vencido ................ . 
Novação . . . . .. . ... .. . . 

R 

RATIFICAÇÃO DE OBRI
GAÇÃO 

Levado em conta o im-

Art. 15 

AI. Vll, N. 8' 
Art. 16 

pôsto pago . . .... .. .... Art. 17 
C:Jmo declarar o irnrôsto 
pago . ... . . . ... . . .. . . . . Art. 19 

REAPRESENTAÇÃO - V . 
APRESENTAÇÃO 

RECOLHIMENTO DO IM
POSTO 

Lançado no livro de regis-
tro . . . ... .. . ..... . ..... Art. 51 
Demais casos . ... . .... . Art. 36 

Art. 20 

AI. VII, N. 8-
Art. 21 

Art. 22 

Art. 10 
Art. 11 

241 



1t4!"ubtmellte Lei 

Fora do prazo, mas es -
pontâneo . .......... .A It S. (>8 f' ti !'1 
Prazo8 . . .... . . .. . .... . Arts . 36 (' :iJ 
Contribuintes que recolhe-
rão ao Banco do Brasil. Art. 51 , li :l ' 
Controle dos recolhimen-
tos . .... .. ....... ... .. Art . 138 
V. t. PAGAMENTO DO 
IMPOSTO, PRAZOS, CON
TROLE e BANCO IX> 
BRASn. 

RECOLHIMENTO FORA 
D0 PRAZO - v. RECO
LlIIMENTO DO IMPOSTO 

RECURSO 

Direito de recurso . . ... Art . 96 
Prazo . .. . .... . .. .. . . .. Art. S7 
Garantia de instância .... Art. 97 I.' ~ ! 
Pode versar apenas sôbre 
parte do valor exigido .. Art. 98 
Perempção . ... ... ...... Art. 97 
Cabe ao Terceiro Conse-
lho de Contribuintes . .. Art. 96 
De oficio . . .. .... .. ... . Art. 100 
V. t. RECURSO DE OFI-
CIO e PROCESSO FIS-
CAL 

RECURSO DE OnCIO 

Quando cabe • .... . . . .. Art . 100 
Se não fOr interposto, ca-
be ao autor do procedi-
mento representar. Art. 100, § únic(. 

V. t. RECURSO e PRO-
CESSO FISCAL 

RECUSA DE APRESEN
TAÇAO DE L~S OU 
PAPltIS ••• . .. . ... .. . . . 

:Multa • . •.•...... . .. . • 
Exibi~ judicial . . . . . .. 

REDESCONTO 
Não tributado 

Art. 121 
Art. 67, VI, e § 7' 
Art. 121. § § 1q e 29 

Al. I, N. ta, X 

REDUÇAO DA :MULTA . . Art. 104 

REGALIAS DE PAQUETE 
(Conceaeão de ) 

Taxa de Serviços Federais 
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Art . : ~O 

Arts. 10 ~ 11 

Art. 47 
Art. 47 
AI't. 47 

Art, 47 
Art. 47 

Art. 47 
Art . 47 

A r t . 47 

A r t . ~7 

Art. 4() 

Art. 29, VI, e fi 6' 
Art. 40, §§ 19 e Z' 

Al. I, N.7', g 

Art. 41 

Anexo lI, item m 



REGISTRO DE OBRIGA
ÇOES (Sujeitas a comple
mentação) 

A quem cabe fazer .... . 
Prazo ..... . ... . . . . ... . 
Declaração nas vias ou 
exemplares do instrumen-
to ..... . ........ . ..... . 
Dos atos lavrados em car-
tório . ..... ... ........ . 
Apreensão de instrumen
tos com inobservância da 
exigência do regist ro .... 
O Departamento de Ren
das Internas pode alterar 
0\1 suprimir o Eistema de 
registro .... ... ....... . 
Modelos dos livros de re-
gistro ..... .. ..... . ... . 
V. t. LIVROS DE REGIS
TRO 

REGISTRO DO ll\iPóSTO 
DO~ 

Quem é obrigado a man-
ter ................. .. 
Como lançar o impô6to .. 
Prazo do lançamento .. . 
Lançamento pelO valor 
global ............ . .. . . 
Sociedades de Economia 
Mista . . ....... ...... . . 
Modêlo •..•. • ..... .•... 
Pode ser adaptado às ne
cessidades do contribuin-
te .... ......... . ...... . 
Livro auxiliar . . .... . . . 
Livro de registro global. 
Autenticação • . .... ... . 
V . t. LIVROS DE RE
GISTRO e REGISTRO 
GLOBAL. 

REGISTRO GLOBAL (Re
gistro do Impãsto do S êlo) 

R egulam!'nt o 

Art. 52 
Alt. 53 

Art. 54 

Art. 5[) 

Art. 58 

A.lt. 5lt 

An . 60 

A lt. 28 
Art. 29 
Art. 29 

ArL 31 

Arts. 28, ~ 1· , r. e 33 
Art. 60 

Art. 60, ~ únieo 
Art. 64 
Art. 64 
Art. 61 

Modêlo ............ ... . . Art. 60 
Quando é usado . ... .. .• Art. 64 
V. t. LIVROS DE RE-
GISTRO, REGISTRO DO 
IMPOSTO DO sru.O 

REGULAMENTO . . . . .. . 
Casos omissos ..... ... . . 
Nova publicação .. ..... . 

Art. 136 
A rts. 123. 

e 137 
* único, 

Art. ~ 
Art. 91'. § 2-
Art. 9", § 19 

Art. 50 
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" 
REINCIDIllNClA Al't. 74 

HELAÇOES 
De a.tos tributado!' Al'ts. 31, 38, § 2", 

AI. I, N. 5', e AJ. 
VIU. N. 2', I e li 

ItEMESSA - V. TRANS
FER~ClA DE VALORES 

HEPRESENTAÇAO 

REPRESENTAÇÃO MER
CANTIL - V. COMISSÃO 
MERCANTIL 

REQUERIMENTO-GUIA 
Modêlo .. . ... . ... .. ... . 
Quando é usado . . . .... . 
V. t. GUIAS 

HESPONSABILIDADE 

Do tabelião, pela falla de 
pagamento ou recolhimen-

Art. 81 

Art. 60 
Art. 104, 

to do impOsto : ";' . . . . . . . . . Art. 10 
Do tabelião, . · pelas, infra-
ções praticadas em suas 
notas . . . ..... . ......... Art. 70 
Do mandatário, quando o 
mandante fOr domiciliado 
ou residente no Exterior . Art. 8· 

V. t . RESPONSAblL.J.1JA-
DE SOLIDARIA 

RESPONSABILIDADE SO
LIDARIA 

Pelo impOsto . . . . . .. . .. . Art. 5" 

(mico 

Pela muIta ............. Art. 67, § 4' 
Direito regressivo ao que 
pagar a multa . .... ... . . Art. 89 
O processo deve ser ins-
taurado contra qualquer 
dos co-responsáveis. . . . .. Art. 89 
V. t. RESt'ONSAóILIDA-
DE 

RE SPO N S A B ILIDA
DES PROVISóRIAS DE 
SEGUROS - v . SEGUROS 

RETENÇÃO DO IMPOSTO . Art. 30 
Crime de arropriação in-
débita . ... . .. . ......... Art. Só 
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Lei 

Art. M 

.Art. (1 

Art. 47 

Art. 5~ 
Art. 29, § 4~ 

Art. 33, § (mico 

Art. 33, § único 

Art. 9· 

Art. 38 



Rl'gnlnmento 

s 

SALARIOS 
Antecipação de pagamen-
to . . .... . .. .......... AI. I , ::-.T, 12', I 

SAQUES DE EXPORT A
çÃO - V . LETRAS DE 
CAMBIO e EXPORTAÇÃO 

SAQUES DE IMPORT A
çÃO - V. LETRAS DE 
CAMBIO e IMPORTAÇÃO 
DE MERCADORIAS 

SEGUROS 
De vida ,e congêneres, de 
acidentes pessoais, de aci-
dentes do trabalho e não 
especificados . . .. . .. .. . 
Capitalização . . ... .. .. . 
Como ,CalCUlar, lançar e 
l'ecolher o impôsto .... . . 
Reforma, renovação, rea
bilitação, prorrogação ou 
alteração dos atos relati-
vos a seguros .. ....... ,. 
A guia deve ser vü;at1a 
pelo Departamento Na
cional de Seguros e Capi-
talização .... . .. ... . . . . . 
Responsabilidades provi
sórias de seguros 
Não tributaaos o ressegu
ro, o seguro de crédito à 
exportação e o seguro de 
transporte de mercadorias 

AI. 
A1. 

A1. 

AI. 

AI. 

AI. 

111, 1 a 5 
lU, 2 

UI. N. 1" 

UI , K. 7' 

UI, N. 5" 

UI, 6 

em viagens internacionais AI. 111, N, 8 ' 
Isentas as de intelêsse da 
agricultura . .. ........ . Art. 11, II 

SEGUROS DE ACIDEN
TEs DO TRABALHO - V. 
:>EGUROS 

SEGUROS DE ACIDEN
orES PESSOAIS - - V. SE
GUROS 

SEGUROS DE VIDA . V. 
SEGUROS 

SEGUROS 1'<ÁO ESPECIFI
CADOS _o. V. SEGDROS 

a o' 

Lei 

AI. I, N , ,7' , a 

AI.m, 1 a r; ' 
iJ 

AI. lU, 2 

AJ. ,m, N. I ' 

AI. liI, N . 5' 

Al. UI, N . ':'t :. 
,F 

AI. m . 6 

AJ. m, N. 6' 

A.rt. 28, n ,. 

a .4', 

: .- . 

> , 
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SIm.IE 
Instrumentos emitidos em 
série . .. ..... . .. ... . .. AI't. 45 
Atos praticados em série . Arts. 31. 38 e 45 

SERVENTUARIO DE OF!
cro - V. CARTORIO 

sm AL • ... . ... . .. ... .. .. A.!. VIII. 6 
Como incide o impósto ." AI. VIII. N. I '. IV 

SISTEMA FIN ANCEIRO 
DA HABITAÇAO (Isenção 
do. 

Letras imobUlãrias, inclu
sive os atos de emissão. 
{.'()locação, transferência, 
cessA0, endÔSllo, inscri.;A.o 
ou averbação . ........ . Art. lI, VII. li, 

Operaç6es entre as entida-
des do sistema . .. . .... Art. }1, VII, b 
Operaç6es contratuais en-
tre as entidades do siste-
ln8 • •...•.•.•. .. ....• .. AI't. lI , VII, e 
Construção, promessa de 
'venda e promessa de ces-
são de habitações . ..... Art . 11 . VII. d 

SOCIEDADE ANÓNIMA -
V. SOCIEDADES e SOCIE
DADES DE ECONOMIA 
MISTA 

SOCIEDADE COM SEDE 
NO ESTRANGEIRO . . .... AI. VII, N. 6' 

V. t. SOCIEDADES 

SOCIEDADE EM CONTA 
DE PARTICIPAÇAO . ... . . AI. VII. N. l' 

V. t_ SOCIEDADES 

SOCIEDADE POR AÇÕES 
V. SOCIEDADES 

SOCIEDADES 
Constituição. aiteração. 
(üstrato. liquidação ou dis· 
soluçio. fusão. incorpora-
ção, amortização de a.;õe5 
e partes beneficiárias . , . 
CDDo pagar o impõsto . . . 
Sociedades civis . . .... . 
3ocled.ades com sede no 
estrangeiro • .. - ....... . 
Sociedades que dependam 
de autorização do govêrno 

AI. VII, 1 a 6 
Notas à. Al. VII 
AJ: VII, N. l ' 

AI . VII, N . 6~ 

AI. VII. N. 5' 

I,e{ 

AJ . vru, 6 
AI. VIII, N . I'. d 

Art. 28. \0'11. a 

Art. 28. VII. c 

Alt . 28. VII. d 

Al. VII, N . 6' 

AJ. VU. N . i' 

Al_ VII. 1 a 6 
Notas l AI.. VII 
AI_ VII, N. 1· 

AI. VIl, N . 6-

AI. VII, N. 5' 



J: eJ;ulamrnto 

Sociedades em (on la d~ 

particip.1.çào . . . ... .... :\1. VII, N. 7' 
~o_rrogação do prazo de 
vlgencia . . . ... .... . ... .-\1. VIl . -:-; . g ' 
Atos não arquivados até 
31 de dezembro de 1964 Art. 145 
V. t. SOCIEDADES D E 
ECONOMIA MISTA 

.~OCIEDADES CIV1S 
~ revestirem forma pn'-
vista nas leis comeI'c!a~ . ,\ 1. \ ' 11. -:-; . l ' 

::>OCIEDADES DE ECO:-.rO
~tIA MISTA 

Concàto ... , . .. , ...... . 
Isenção . .. ... . ..... .. . . 
Obrigadas ao Registro do 
lmpôsto do Sêl() . . .... 
Qu8Jldo devem lançar o 
impôsto .......... . 

S ôCIOS 
Antecipação de pa."o-ame l'.to 

A.l't. 11, r, a 
.'\rt. 11. I . a 

Art . 23, § l ' 

.-\rL 33. ~ único 

de pro-Iaboro ,\ 1. 1. C\ . 1:;', [ 

S OLIDARIEDADE \' . 
RESPONSABILlDADE 00-
LIDARIA 

S'üB-ROGAÇAü . . .... . 
De divida . ...... , .. .. . 
Não tributada a que de-
,!Orrer de obrigação isenta 
\.>\1 não tributada . . .... , 

.'UMOC - SUPERlNTEN 
mtNCIA DA MOEDA E DO 
'CReDITO - V. BANCO 
CE1'o"TRAL DA REPúBLI , 
C A DO BRASIL 

::;UP RIMENTO DE CAIXA 
V, EMPJtgS'IIMO 

'1' 

TABELA 
Desdobramento ou l 'ea{;l'U 

parnento bem como no-v.l 
dfstrlbtúção O\J numeraçi 

,\.1. V111. 2 
AI. 1, 6 

A!. \'T11 , N . 3' . xrr 

da.R incidências , . . ..... . ,~ rt. 1::;::> 

L d 

AJ. VII, N. 7' 

Al. VII . N. 8' 

AI. VII. X . V 

Art. 28, I. b 
Art. 28. l . b 

AJ. VID. ~ 
AJ.1, 6 



il .. S notas da Tabela preva
lecem como p,r.eei"lO às 

1;e;''1II:o m!'"t fi 

nonnLLS cle carrlter gerfll ,\ ri . 12:'; 

TABELEO - V. CARTO
lüO 

TAXA DE COl'.'VERSAO 

TA .. '-A DE SERVIÇOS FE
DEUJtiS 

COO!'tUlça, recolhimento. 
I!lulta de mora, falsifica
.:5.0 ou atlultcra<;áo de gui
a :3 , po [;se de guias falsas 
<-u udulteradas ou com de
e l 3.1 c-ç'ôc s falsa.s 
incidéncias . . ...... . 

'1:'ERCEIRO CONSELHO DE 
CONI'RlEUL"TES 

Art. 21-; 

f{c('w'so . ,.\ I·L. 9(j 
: 'Ç'é!:::!O de reconsideração Art. 99 
Consultas existentes em 
seu poder em 31 de de-
;:cmbro de 1964 . .. ArL 14f) 

T i.,:rmITóRIOS FEDERAIS 
\'. GOVERNOS 

Ttl'CLOS DA DIVIDA P'ú
I:LICA 

lsenr;fuJ, inclusive quanto a 
ates de emissão, substitui
ção, subdivisão, conversão, 
tra.'1sferéncia e resgate ArL 11. VIU, (' 

T"iTCLOS DE CRl!!DITO 

TITULOS EMITIDOS PARA 
SORTEIO . . \1. IV. N. 3' 

TRADUÇAO V. DOCU
~,IENTOS EM IDIOMA ES
TRANGEIRO 

TRANSFERÊNCIA DE .... -
ÇOES 

Não tl'ibulada . .. AI. VIL X . 9' 

L I i 

Art. 27, ~ únie" 

Al't. ;)(j n ~s 
Anexo II 

Art. 47 
Art. 47 

Art. 28. VIll, b 

TV AI. I 

AI. IV, .N . .::l •. 



TRAi'1SFERÉNClA DE V 1,
!...ORES 

Transferência ou remcssfl. 
de quantia do ou para o 
Exterior . . ... ....... . .. AI. n. 6 
Não tributada quando o 
impôsto já tiver sido pago 
em instrumento emitido 
para o mesmo fim Ai. 11. N. ' n 
V. t. TRANSFE~NCIA 
DE CR:€DITO 

TRA...,,"SFERENCI.\ DI:: CRi: 
DITO 

De uma para outra con ta . 
(cit a 1>01' stabelecimenh> 
bancário . .......... . .. . AI.] , N . 12' . IX 
De uma para outra conta 
em moeda n aci onal, <la 
mesma pessoa e com o 

~, 11, 6 

AI . U. N . ;;- , .111 · 

mesmo creditado!' A1. VIII, N . 3' . VlIl AI. VIIT, N . 2". " 

TRA VELLER'S CHECKS 
Isento . ...... .. .. .. .. . .:\rl. 11, V. ~ AJ. It N . 3", 

TRIBUTOS - V. DESPE
SAS DE PAGAMENTO DE 
TP..1BUTOS 

'J'H.JPLICA TAS 
I'LICATAS 

V . DU-

V. GOVERNOS 

SlJFRUTO 
K ão tributado 

v 

VALIDADE JURrDICA 
Sua abstração no exame 

A I. V . N. !'i'. I 

dcs atos ou instrumentos. Al ·l. 2 ' 

V1AJANTES 
:\ntecipação ele pagamen
to de salá r ios, comissões e 
gratificações _\ I. I. 1':. lZ' . 1 

W AH.RAN'rS 
I sent.as as operações de 
aédito sob warrallts de 
produtores l 'urais . A J'l, 11 , 11 . (' 

, I. V . N . ~· a 

Art. 2 ' 

AI. T. N . T' a 

Al't. 28, lI ... 



REGULA.'\lENTO DA TAXA Df: 'EJtVl{'O. FED.:n lS 
(Decreto n· 56 .288. de 11 de maio d IDO» 1 

AUTO DE INFRAÇÃO 

Base do processo fiscal no sel'viço externo .. Al·t . l 3 

v. 1. PROCESSO FISCAL e ru--:PRESF.N 
TAÇÃO 

c 

-CAPIT AN1A DOS PORTOS 

... tos tributados .. . . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Tab .. item I 

CARTóRIO - - V. T AEELIAO 

-C.\SOS OMISSOS 

C:ERTIDôES E FOTOCóPIAS 

Expedidas por repartições póblicas federaj ., 
(não compreendidas nos atos da CAPITANIA 
DOS PORTOS, DEPARTAMENTO FEDERAL 
DE SEGURANÇA PúBLICA, DEPARTA· 
MENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. DEP ART AMENTO NACIO· 
NAL DA SAúDE e JUNTA DE CORRETO-

Al·t . 18 

RES DE MERCADORIAS) . ... .. ... . . .. .... Tab .. i tem VI 

CONSULTA 

Apllca-se 11 J~slação do Impôsto do Sélo 

CORREÇAO MONETARIA 

N o ~o1himento da taxa 
Das multas, limites e oU(ros vn.lôl'e.~ expressos 

AI 'L lí 

AJ"t. lO. ~ l ' 

em cruzeiros no R Cg1.11anlcnto . . .. .. _ ...... " Al't.] 4 

D 

DEPARTAME...~ FEDERAL DE SEGU· 
P..ANÇA POBLICA 

Atos tributados .. . .. ... ...... .. . .. ... . .. _ .. Tab .. itm'l TI 

D€PARTAME1'<"'TO NACIONAL DF. PROPRIE:
D AnE INDUSTRIAL 

Atos lfib'Uta<los ........................ . . .. Tab" item lU 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DA SAúDE 
Ato9 tributados .. ................ .......... Tab., item IV 

F. 

ESTAMPAGEM MECANICA 
Pela repartição .... . ... .. . . ................ Art. 5· 
Pelo contribuinte ..... ............... ...... Art. &? 

E STAMPILHAS DO IMPôSTO DO S2LO 
Prazo de utlliz~ão no pagamento da taxa .. . Art. 19 

ESTATtSTICA DA TA..XA Art. 15 

F 

F.I\.TO GERADOR Art. 2" 

l<~ISCALIZAÇAO 

Aplica..-se Q legislação do Imp6sto do Sêlo ., . Art. 17 

l<'OTOCOPIAS 
P !AS 

V. CERTIDOES e FOTOCó· 

(i 

GUlAS DE RECOLHl]'IEN'TO 
Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Art. ~ 
Número de vias ... . . .... • . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. ~ e § 2" 
Destinação d'ls vias ..... . . .. .. ..... . .. .... §§ 1. e 2? do ut. 3· 

Competênda <la Depart.amento de Rendas L'l
ternas para altet.u· os modelos e o ntlmero ele 

e art. 8° 

das. ... . .. ..... .. ......... . .. . . . ........ Art. <l ' 

JNCID~CH Art. 1" 

r NFRAçOES 
Como apurar ....... .... ....•... ........ ... Art. 13 
"'Iultas . . ... ........... .•..•.•..•.•. .• . . . . Arts. 99 e 10 
Presctiçã() pal"3. imposiçã·o de penalidades .. , Art. 12"? 

I SENÇõES 
Cartas paten t C$ Tab., nota ao i'tem In 

Certidões . . . .. . .. . .... . ... . . . _ . . . . . . . . . . . . Tab., notas ao item VI 

Certificados de marca ou de recompensa indus· 
I ria I . ... ... .. . .......... ... . . . . . . . . . . . . .. Tab., nota ao itetn In 

J 

JUl\'TA DE CORRETORES DE MERCADO · 
H IAS 

Atos tributaoos ..... . .... ..... . ..... . . .. ... Tab., item V 
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M 

MAQUINAS DE ESTAMPAR 
PAGEM MECANICA 

:.ruLTAS V. PENALIDADES 

N 

NOTARIO V . TABELIÃO 

o 

V. EST~.T-

ôRGAO ARRECADADOR . ... . . . ........... . . Art. 3". ~ l-

I' 

PENALIDADES 
Multas ...... . 
Prescl'jçiio . . .. . . 

Arts. 9? e }(i 

Art. 12 

PROCESSO FISCAL 
Como apurar as infrações ..... .... . Art. 1:: 
Aplica-sc a legislação do Impôslo do Sêlo . Al-t. 17 

PROVA DO RECOLHIMENTO DA TAXA 
Qualquer pessoa pode fazer ............ Art . í " 

& 

RECOLHIMENTO DA TAXA 
J\-Iomento de fazc r , ............. . . . .. . .. . , . AI·t. 2' 
Fora do prazo ... . .. .. . ... . . ........ , .... . Ar!:. 10 
Con-eção monetária .. ... . ..... . .. , ... ... . . . Art. 10. ~ 1" 
Qualque r pessoa pode fazel ' e provar ....... . Art. 7:· 

REGALIAS DE PAQUETE 
Tl'ibutada a concessão ..... .. .. .. .. . T a b .. item VI 

REGULAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS 
F'EDERAIS 

Nova publicação anual com a correção mone 
tária das multas, limites e outros valõres ex-
pressos em ,cruzeiros .. ........ .. ... . .... .. Art. H 
Nova publicação, integral ou parcial, quanao 
11011\'CI' modificação da Tabela . . ......... ... Art. 16. p . Úl1i ,'c 

r~ElP.RESENT AÇAO 
Base do processo fiscal no serviço interno Art. B 
V. t. AUTO DE INFRAÇÃO e PROCESSO 
FISCAL 

RESPONS ... '\BILIDADE DO CONTRmUINTE 
No recolhimento da taxa .. .. .. .... . .. , .. . . , Art. 2' 

T 

TABELIÃO 
Responc';c pela s infrações praticadas em S IH'. ''; 

not ai< . . . . . .... . . . . . . . ... . . . . . .. Art,. 11 ' 

252 



Compo~o e impresso pela Cio. Edô
tôra Americono - R. Vise. Mo,..,n
guape. 1$ t..Ipa. RJ - G8. 


	IMAG0001
	IMAG0002
	IMAG0003
	IMAG0004
	IMAG0005
	IMAG0006
	IMAG0007
	IMAG0008
	IMAG0009
	IMAG0010
	IMAG0011
	IMAG0012
	IMAG0013
	IMAG0014
	IMAG0015
	IMAG0016
	IMAG0017
	IMAG0018
	IMAG0019
	IMAG0020
	IMAG0021
	IMAG0022
	IMAG0023
	IMAG0024
	IMAG0025
	IMAG0026
	IMAG0027
	IMAG0028
	IMAG0029
	IMAG0030
	IMAG0031
	IMAG0032
	IMAG0033
	IMAG0034
	IMAG0035
	IMAG0036
	IMAG0037
	IMAG0038
	IMAG0039
	IMAG0040
	IMAG0041
	IMAG0042
	IMAG0043
	IMAG0044
	IMAG0045
	IMAG0046
	IMAG0047
	IMAG0048
	IMAG0049
	IMAG0050
	IMAG0051
	IMAG0052
	IMAG0053
	IMAG0054
	IMAG0055
	IMAG0056
	IMAG0057
	IMAG0058
	IMAG0059
	IMAG0060
	IMAG0061
	IMAG0062
	IMAG0063
	IMAG0064
	IMAG0065
	IMAG0066
	IMAG0067
	IMAG0068
	IMAG0069
	IMAG0070
	IMAG0071
	IMAG0072
	IMAG0073
	IMAG0074
	IMAG0075
	IMAG0076
	IMAG0077
	IMAG0078
	IMAG0079
	IMAG0080
	IMAG0081
	IMAG0082
	IMAG0083
	IMAG0084
	IMAG0085
	IMAG0086
	IMAG0087
	IMAG0088
	IMAG0089
	IMAG0090
	IMAG0091
	IMAG0092
	IMAG0093
	IMAG0094
	IMAG0095
	IMAG0096
	IMAG0097
	IMAG0098
	IMAG0099
	IMAG0100
	IMAG0101
	IMAG0102
	IMAG0103
	IMAG0104
	IMAG0105
	IMAG0106
	IMAG0107
	IMAG0108
	IMAG0109
	IMAG0110
	IMAG0111
	IMAG0112
	IMAG0113
	IMAG0114
	IMAG0115
	IMAG0116
	IMAG0117
	IMAG0118
	IMAG0119
	IMAG0120
	IMAG0121
	IMAG0122
	IMAG0123
	IMAG0124
	IMAG0125
	IMAG0126
	IMAG0127
	IMAG0128
	IMAG0129
	IMAG0130
	IMAG0131
	IMAG0132
	IMAG0133
	IMAG0134
	IMAG0135
	IMAG0136
	IMAG0137
	IMAG0138
	IMAG0139
	IMAG0140
	IMAG0141
	IMAG0142
	IMAG0143
	IMAG0144
	IMAG0145
	IMAG0146
	IMAG0147
	IMAG0148
	IMAG0149
	IMAG0150
	IMAG0151
	IMAG0152
	IMAG0153
	IMAG0154
	IMAG0155
	IMAG0156
	IMAG0157
	IMAG0158
	IMAG0159
	IMAG0160
	IMAG0161
	IMAG0162
	IMAG0163
	IMAG0164
	IMAG0165
	IMAG0166
	IMAG0167
	IMAG0168
	IMAG0169
	IMAG0170
	IMAG0171
	IMAG0172
	IMAG0173
	IMAG0174
	IMAG0175
	IMAG0176
	IMAG0177
	IMAG0178
	IMAG0179
	IMAG0180
	IMAG0181
	IMAG0182
	IMAG0183
	IMAG0184
	IMAG0185
	IMAG0186
	IMAG0187
	IMAG0188
	IMAG0189
	IMAG0190
	IMAG0191
	IMAG0192
	IMAG0193
	IMAG0194
	IMAG0195
	IMAG0196
	IMAG0197
	IMAG0198
	IMAG0199
	IMAG0200
	IMAG0201
	IMAG0202
	IMAG0203
	IMAG0204
	IMAG0205
	IMAG0206
	IMAG0207
	IMAG0208
	IMAG0209
	IMAG0210
	IMAG0211
	IMAG0212
	IMAG0213
	IMAG0214
	IMAG0215
	IMAG0216
	IMAG0217
	IMAG0218
	IMAG0219
	IMAG0220
	IMAG0221
	IMAG0222
	IMAG0223
	IMAG0224
	IMAG0225
	IMAG0226
	IMAG0227
	IMAG0228
	IMAG0229
	IMAG0230
	IMAG0231
	IMAG0232
	IMAG0233
	IMAG0234
	IMAG0235
	IMAG0236
	IMAG0237
	IMAG0238
	IMAG0239
	IMAG0240
	IMAG0241
	IMAG0242
	IMAG0243
	IMAG0244
	IMAG0245
	IMAG0246
	IMAG0247
	IMAG0248
	IMAG0249
	IMAG0250
	IMAG0251
	IMAG0252
	IMAG0253
	IMAG0254
	IMAG0255
	IMAG0256
	IMAG0257

