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ADVERTmCIA 

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

As publicações da Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda di· 
videm-se em duas categorias: 

1) Anteprojetos de Leis, de Regulamentos, de Regimentos e respecb' 
vas Exposições de Motivos, que são submetidos, em primeiro lugar, à apro· 
vação do titular da Pasta e, depois, aos escalões superiores, Pres;dência do 
República e Congresso Nacional, conforme o caso: 

2) estudos, diplomas legislativos, ementários, manuais e outros do· 
cumentos da mesma família, originàriamente destinados às autoridades e 
servidores do Ministério da Fazenda responsáveis pelo cumprimento das 
leis fiscais do País. 

o critério seguido na distribuição (sempre gratuita e espontânea) das 
publicações da Comissão baseia·se, õbviamente, nas afinidades entre o 
respectivo texto e a natureza das funções das entidades, autoridades e ser' 
vidores públicos a que cada publicação é enviada. 

De tódas as publicações, a Comissão remete exemplares à Presidên
cia da República, à Casa Civil. ao Gabinete Militar, ao Serviço Nacional 
de Informações, a todos os Ministros de Estado, às duas Casas do Con
gresso. aos Órgãos do Poder Judiciário (Supremo Tribunal Federal, Supe
rior Tribunal de Recursos, Tribunal d·e Contas). assim como aos Governa· 
dores de Estado. a os P resid entes das Assembléias Legislativas estaduais. 
aos Secretários de Fazenda e aos Prefeitos das Capitais. 

Quando se trata de Anteprojetos. OU estudos de que poderão resultal 
Anteproj etos d e Lei. enviam-se exemplares a cada deputado e a cada se
nador, assim como às b ibliote cas de ambas as Casa s do Legislativo. Quan
do se trata de textos de leis ou regulamentos fiscais, com os respectivos 
indices a nalíticos. a clientela preferencial compõe-se, naturalmente, dos 
Agentes Fiscais. dos De legados Regionais. enfim. dos representantes do 
Fisco Federal na Capital e nos Estados. 

Além disso, em todos os casos. são distribuídos exemplares às prin· 
cipais bibliotecas do País, a ssim como às Embaixadas dos paises que 
mantêm re,lacões diplomáticas com o Brasil. As Associações Come rciais. 
as Fed erações de Indústria, a Associação Brasileira d e Munidp ioB e os 
Sindicatos Profissionais recebem. igualmente. a s publicações da Comissão. 
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Devido a sua natureza especializada e ao elevado custo do papel e 
mão-de-obra qrálica. a tiragem de cada publicação é determinada de ac6r
do com a e'Btimativa do número de entidades. autoridades e iuncicmárioa 
que. a julzo da Comissão. têm interêsse em conhecer ou pelo menos acom
panhar os s eus trabalhos. 

Fora dos circulos oliciais enumerados. a Comissão tem enviado suas 
publicações aos principais jornais do Pais. às Universidades e. excepcio
nalmente. a escolas. professôres e estudantil5 brasileiros e estrangeiros. 
que manifestam interêsse em recebê-Ias. 

A demanda crescente das publicações. que já está passando a aqres
aiva. começa. entretanto. a afetar a sua distribuição. dificultando à Comis
são o cumprimento estrito da obrigação de documentar e expor. à critica 
das autoridades e dos órgãos interessados. os estudos. projetos e recomen
dações de sua autoria. 

Ficam. assim. explicadas as raz:ões por que freqüentemente a Comissão 
se vê impossibilitada de atender. no todo. ou. em parte. a numerosos pe
cfidos de publicações que reoebe. 

No caso das publicações esgotadas. cujos números e titulo alXUecem 
no alto da lista. tais pedidos. além de inteiramen1e inúteis. apenas produ
lem o efeito negativo de perturbar os tl'abalhos da Comissão e OIlerar o 
tempo de seu pessoal. 
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APRE , ENTAÇAO 

A s pesquisas e est udos realizados pela Comissão de Reforma d 
Ministério da Fazenda no setor especifico do impôsto de consum o pro
duziram, a t é agora, os resultados concretos seguintes : 

1 . o Anteprojeto de Lei do Impôsto de Consumo e respectivas 
tabelas, o qual foi transformado na Lei nQ 4 .502, de 30 de novembro 
de 1964, pelo Congresso Nacional (publicação n· 7 desta série); 

2 . o Anteprojeto de Regulamento do Impõsto de Consumo e res
pectivas tabelas, o qua l foi a provado pelo Presiden te da R epública pelo 
Decreto n · 56.791, de 26 de agôsto ele 1965 (p ublicação n Q 13 desta. 
série) ; 

3. o RegulamentQ e Documentação Subsidiária do Impôsto de COn
sumo - (presente publicação, n Q 20); 

4. o Dicionário do Impôsto d e Consumo (publicação nQ 14 desta 
sélie) que se encontra no prelo h á doze meses, explicando-se a demora, 
em parte, pela natureza altam ente especializada do texto; o que exige 
sucessivas revisões. 

Trata-se - especialmente nos casos do Regulamento (presente pu
blicação) e do Dicionário - de documentos que facilitam, por igual, 
ao fisco e ao contribuinte, a exação n a observãncia e aplicação da 
Lei do Impôsto de Consumo. 

Esta publicação, R egula m ento e Documenta~,ão Subsidiária do Im
'pôsto de Consumo, vem opulentada por quatro a.nexos e um minucioso 
índice a nalitico da parte geral. 

o Anexo n · I contém dispositivos avulsos de va rIas leis não fiscais. 
Exemplos: a Lei n O 4.864, de 29 de novembro de 1965, que estabelece 
me<lidas de e stímulo à indústria de const rução civil , e a Lei no 4.863, 
de 29 de novembro de 1965, que reajusta os vencimentos dos servidores 
civis e militares e dá outras providências. Os dispositivos aqui reprodu
zidos traduzem os efeitos da politica f isca l do govêrno na administração 
e incidência do impôst o de consumo; como a lt eram a L ei nO 4.502, de 30 
de novembro de 1964, e o Decreto n O 56.791, de 26 de agôsto de 1965, 
foram r espigados nos diferentes diplomas legais a que pertencem e in
c1uidos nesta publicação. O p ropósito da inic ia tiva é facilitar o 
confronto e interpr etação dos d isr ositivos legais pertinentes ao impôs to 
de consumo, muitos dê les cons ta ntes de leis não f iscais , como o interes
sado f à cilmen te veri fi cará. 
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o Anexo nO II contém, em primeiro lugar, a relação das categorias 
de contribuintes suJeitos à escrita fiscal estabelecida pelo Regulamento 
do Impôsto de Consumo e. em seguida, a relação, por categolia de 
contribuintes, dos livros obrigatórios, notas fiscais e guias de recolhl
mento, que devem manter, Ou de que se devem servir, para cumprir 
suas obrigações com o impôsto de consumo. 

o Anexo nO m, Posições da Nomenclatu.ra. de Bruxelas não incluídas 
na Tabela, especifica, por car:ítulos, os produtos não tributados (de 
acôrdo com o § 3° do artigo 12 do mesmo Regulamento). 

o Anexo nO IV engloba as circulares expedicas pelo D iretor do De.
partamento de Rendas Internas no período de 3 de janeiro de 1965 a 19 
de ma rço de 1966, incluindo a Ordem de Serviço nO I, de 21 de m arço 
de 1966. 

No parecer ' do Departamento de Rendas Internas, a publicação das 
referidas circulares, como anexo dêste volume, aumenta e fortüica sua 
qualidade de instrumento de t rabalho e de consulta diária, em matéria 
de impôsto de consumo, por part e dos representantes do fisco e dos con· 
tribuintes. 

Qua nto ao indice analitico, já agora se trata de uma caracteris
tica inseparável desta série de publicações da Comissão de R eforma 
do :Ministério da Fazenda. Com efeito, a partir de nossa publicação 
n ' 2 - O PrOCASSo Tributário - tôda s as demais da !õérie, que com
portam semelhante apêndice, têm incluído, invariàvelmente. o respec
tivo indice analítico . 

. Nos casos, por exemplo, da publicação n o 10 - Impôsto do Sêlo -, 
da publicação no 12 - Impôsto de Renda - e da publicação nO 18 -
Se rviço Federal de Processamento de Dados, Organização e Funciona
m ento -:-:-, os respectivos índices a nalíticos são tão minuciows que se 
podem considerar exaustivos. 

' .. ' • I, ' 

' : Esta . nova edição ' do Regulamento do Impôsto de Consumo h avia, 
alíás, sido prometida pela Comissão de Reforma do Ministélio da' Fa
zenda. 

o propÓ1lito era enriquecê-Ia com documentos complementares úteis. 
como os Anexos nOs. I , lI, IH e IV, e tambéin com um indice analltico tão 
completo quanto possível, a fim de lhe aumentar :1 eficácia como 
instrumento de consulta e de trabalho. 

Apesar de extenso, o índice analítico desta publicação refere-se ape
nas à parte geral do Regulamento. Sua preparação ficou a cargo do 
Ag-ente Fiscal de Rendas Internas, Prof. Hernandes de Araújo P into , 
A Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda deixa registradO!! 

's eus agradecimentos àquele técnico, que, aliás, a vem servindo, desde 
longa data, na qualidade de Assessor da Equipe de Reforma dos Im
postos do Sêlo e de Consumo. 

o indice arialítico da parte geral é com plementado por um índicl: 
e.n alitico das circulares, (Anexo n 9 IV, naquilo que se refere ao impôsto 
de consumo, 
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Parte I 

REGULAMENT'O DO IMPOSTO DE CONSUMO 

Decreto n~ 56.791, de 26 de agôsto de 1965 



DECRETO N9 56.791 - DE 26 DE AGóSTO DE 1965 

Aprova o Regulamento do Impôsto de Consumo 

o Presidente da R.epública , usando da atribuição que lhe confere o 
art. 87, n9 1. da ConstItuIção, e nos têrmos do art. 123 da Lei n9 ~ . 502. 
de 30 de novembro de 1964, decreta: 

Art. 19 É aprovado o Regu!ament(l do Impôsto de Consumo que con; 
êste baixa. 

Art. 29 tste decreto ent rará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as dispOSições em contrário, 

HrasUia, .&b de ag'ostú ut .V~.) - 1449 da Independencia e ',',v aa 
República. 

H. CASTELLO BRANCO. 

OctaVto Gow'eia de Bulhôe3. 

REGULAMENTO DO IMPOSTO DE CONSUMO A QUE SE REFERE 
O n: CRETO N.· 56 . 79t ' E 26 DE AGOSTO DE 1:G5 

l'ÍTULo T 

DO IMPOSTO 

CAPITuLO I 

DA INCIDtNClA 

Art. 19 • O Impôsto de Consumo incide sôbre os produtos Industrializa
dos nacionaIs ou estrangeiros compreendidos na Tabela .anexa, salvo 
quando expressamente excluldos da tribuI,aeão. 

Art. 29. Comtitul tato gerador do impõsto: 
J - quanto aos produtos de procedência estrangeira. o respectivo de

sembara.,:o aduaneiro e a saida de estabelecimento eqUIparado a produtor; 
U - quanto aus produtus nacionais, a salda do respectivl estabeleci

mento produtor e de estabelecimento a êle equiparado , 

§ 1. ' Quando a industrialização se der no próprio local de consumo ou 
de utilização du produto. fora dE' estabeleclmentu produtor o rato Il'erador 
considE'rar-se-á ocorrido no momentu em que ficar r.onclulda a ope.racão 
industrial . presumindo-se. para tal fim . conclulda a operação. serr.pre que 
o produto seja entregue a consumo ou utilizado na finalidadl' QU~ lhe é 
própria . 

§ 2 .9 O Impôsto é devido sejam quais forem os fins a que se destine o 
produto ou o titulo Juridico a Que se faca a Importação ou de que decorra 
a salda do estabelecimento produt.or. 

PubI1ca<1o no Suplemento ao • Didrio O/icial" de O de setembro de tg6i, 
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Arl. 39 Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-/;e : 

1 - saldo do estabelecimento produtor: 
cu o produto que, dentro do estabelecimento, rOl' consumido ou ut1lJ

zado, ressalvado o disposto no § 19 ; 

Ol o produto Que, dentro do estabelecimento, fOr exposto à venda no 
varejo; 

C) o produto que tôr vendido por intermédio de ambulantes, armazém 
gerais ou outros depositários; 

di o produto que sair diretamente da repartição que efetuar o despa
cho ou do estabelecimento que o houver industrializado por encomenda. 
para estabelecimento diferente daquele que o tiver importado, arrematado 
ou mandado industrializar, ou o produto que, em virtude de sua aqUislçáo 
pt>lo executor da industrialização, não deva retornar ao estabelecimento 
autor da encomenda; 

e) o produto Que permanecer no estabelecimento produtor, decorridoe 
três dJas da ('.ata c.'e Emissão dp. respectiva nota fiscal, nos casos e nsa 
condições estabelecidas nos §§ 29 e 39 do art. 71; 

II - não saldo do estabelecimento produtor: 
al o produto remetido n outro estabelecimento do mesmo contribuin

te ou de terceiro, para fins de industrialização desde que o produto indus
trializado tenha de voltar ao estabelecimento de origem; 

b) o produto industrializado na forma da aUnea anterior, quando de
volvido ao estabelecimento de origem, desde que por éste seja destinado 8 
comércio, a nova industrialização ou a emprêgo no acondicionamento de 
outros a i industria.lizados, e o produtor não tenha utilizado, na respectiva 
industrialização, outras matérias-primas, produtos In termediários ou em
balagt:ns. par êle adqUiridos ou produzidos, ressalvado o disposto no § 39 ; 

C) (I produto do inciso 2 da posição 22.09. quando remetido, em t'ecl
piente de capacidade superior a um litro. a estabelecimento produtor ou 
atacadista para fins de indlLStrlal!zação ou comércio. 

§ 1.9 Excluem-se do disposto no Inciso I, altnea "a", dêste artigo: 
1 - as matérias-primas e produtos intermediários utHizados I!~ Inaus

trlalização ou acondicionament·o de outros produtos tributados ou não ; 
Il - as peças, ferramentas, equipamentos e ol1tros bens de produção. 

não pertencentes à linha normal de comercialização da !ábric'.a. 
quando utilizados como Instrumentos de traba.lho pelo próprio estabeleci
mento produtor; 

In - os produtos distribuldos gratuitamente pelo estabeJeclmcnt{J 
produtor. exclusivamente para uso ou COnSUi110 d.e seuf, empre~ados, no P,ó
nrio local d.e trabalho . 

§ 21' Nas hipóteses prenstas no Inciso 1 dêste artIgo, considera-se. 
para cumprimento das obrigações fiscais: . 

1 - nos casos das aUncas "a" "b" e "e", que o produto tenha efe
tivamente saido do estabelecimento produtor, ressalvado o disposto no § 19; 

n - .no caso ~e venda por inte'rmédlo de ambulantes, representantes. 
mandatárIOS e comissários. que êies ' sejam Um dos estabelecimentos ' referl- ' 
dos no inciso II do art. 5 Q; . 

_ In - no <:aso de ,:mt~ega pelos armazéns gerais ou outros deposjtár1o~ 
nao compreendidos no IDCIS.O anterior, que o prOduto haja s~ido diretamente 
do estabelecimento Drodutor; . 

IV - nos casos da aUnea "d", que o produto tenha sido remetido ao 
estabelecimento equiparado a produtor <importador, arrematante ou autol 
da encomenda) e dêle saldo depois. 
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I 39 Não se compreendem na restrição constante do final da allnea 
-b" do inciso II dêste artigo as matérias-primas, produtos intermediários 
ou embalagens: 

1 - isentos ou não tributados; 
n - cujo valor, relativo aos diretamente aplicados no produto objeto da 

industrialização, não exceda de 20% <vinte por cento) do preço cobrado 
pela operação e seja escriturado em separado na gUia de trânsito, e cujo 
impOsto não seja utilizado como crédito. 

Art. 49 Estabelecimento produtor é todo aquêle que industrializar pro
dutos tributados ou isentos. 

§ 1.9 Para os efeitos dêste artigo, caracteriza industrialização qualquer 
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utillza.ção, 
acabamento ou apresentação do produto, tais como: 

I - a que, exercida sôbre a matéria-prima ou produto Intermediario, 
resulte na obtenção de espécie nova <transformação); 

II - a que importe em restaurar, modificar, aperfeiçoar ou, de qual
quer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a apa
rência exterior do produto (beneficiamento); 

In - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que 
resulte a obtenção de um nõvo produto ou unidade autônoma, ainda que 
sob a mesma classificação fiscal < montagem) ; 

IV - a que importe enl alterar a apresentação do produto quanto ao 
seu acondicionamento, mediante a colocação de uma embalagem ou subs
t ituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas 
ao transporte da mercadoria (acondicionament.o ou reacondicionamentol: 

V - a que, exercida sôbre partes remanescentes de produtos deterio
rados ou inutilizados, os renove ou restaure sua utilização (renovação oa 
recondicionamento) . 

§ 29 São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrial, os 
proct:ssos utilizados para obtenção do produto, as instalações e os equipa
mentos do estabelecimento produtor. 

§ 39 Não se considera industriali2ação para os efeitos dêste artigo: 

I - o consêrto, restauração e recondiclonamento de máqUinas, apare
lhos e objetos, usados, para uso próprio ou por encomenda de terceiros 
que não sejam estabelecidos com comércio de tais produtos, bem como o 
preparo de partes e peças empregadas, exclusiva e especificamente, naquelas 
operações; -

Il - o reparo de prodUtos com defeito de fabricação, Inclusive substi
tuIção de partes e peças, quando a operação fôr executada gratuitamente 
em virtude de garantia dada pelo fabricante; 

III - o preparo de produtos alimentares efetuado no próprio domici
lio ou em estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares, sorveterias, 
confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, não acondicionados em 
embalagem de apresentação e destinados a venda direta aos consumidores; 

IV - a confecção ou preparo de produtos t!picos do artezanato regio
nal. efetuado no própriO domicilio do produtor, sem utilização de trabalho 
assalariado; 

V - a confecção ou preparo de produtos, por encomenda direta de 
consumidor 011 usuário, efetuado no própriO domicilio do produtor ou enl 
oficinas, nas quais se forneça, exclusiva ou preponderantemente, trabalho 
profissional. 

§ 49 O Diretor do Departamento de Rendas Internas baixará instru
ções complementares sóbre as atividades a que se referem os Incisos do pa
rágrafo anterior. 

Art. 59 Equiparam-se a estabelecimento produtor, para os efeitos 
dêste regulame!lto: 

I - os Importadores e os arrem:l.tantes de produtos de procedência 
estrangeira; 
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II - as filiais e demais estabelecimentos que negociem com produtos 
Industriallzados, importados ou arrematados por outros estabelecimentos 
do mesmo contribuinte, salvo se operarem exclusivamente na venda a 
varejo; 

In - os que comerciarem com produtos industrializados por estabele
cimento de terceiro, quando a Industrialização se houver realizado a pedido 
do comerciante mediante remessa de matéria-prima, produto intermediá
rio, moldes, matrizes ou modelos; 

IV - os comerciantes atacadistas dos produtos a que se referem as 
pOSições 71. 01 a 71.15 da Tabela. 

Art. 69 Para os efeitos da ressalva constante da parte final do inciso 
II do artigo anterior, não perde a condição de varejista o estabelecimento 
que esporàdicamente realizar vendas por atacado. 

§ 1.9 Entende-se como venda por atacado: 
I - a de bens de produção; 
II - a efetuada a revendedores; 
In - a de bens de consumo. efetuada em quantidade que exceda a 

normalmente destinada a uso do próprio adquirente. 
§ 29 Consideram-se esporádicas as vendas por atacado quando. em um 

mesmo semestre civil, o respectivo valor n ão exceder, em mais de 3 (três) 
quinzenas. consecutivas ou não, de 10% (dez por cento) do valor global das 
vendas realizadas nas quinzenas correspondentes. 

§ 39 Será restabelecida a condição de varejista se, no semest.re civil 
anterior, as vendas por atacado se mantiverem nos limites do § 29. 

Art. 79 Quando a incidência ou a isenção do impõsto estiver condicio
nada à forma de embalagem do produto, entende-se: 

I - como acondicionamento para transporte .0 que se destine precl
puament~ a tal finalidade e atenda, cumulativamente, às seguintes ' con
dições: 

a) seja feito em caixas, caL'{o tes, engradados, barricas, latas, tambores, 
sacos e semelhantes, sem acabamento e ro tulagem de função promocional; 

b) tenha capacidade para conter quantidade de;> produto superior à em 
que êle é comumente vendido, no varejo, aos consumidores; 

II - como recipiente, embalagem ou envoltório de apresentação, o 
acondicionamento que atenda. cumulativamente, às seguintes condições: 

a ) seja feito com a finalidade de valorizar o produto e estimular sua 
preferência pelos consumidores, em razão da qualidade do acabam"ento, do 
tipo de material usado ou do propósito promocional da rotulagem; 

b) tenha capacidade para conter quantidade do produto eqUivalente 
à em que êle é comumente vendido, no varejo, aos consumidores e, em 
qualquer hipótese, não superior a 20 (vinte) quilos. 

CAPÍTULo n 

DAS ISENÇOES 

Art. 89 Estão isentos do impõsto , nos rermos do art. 15. § 19, da Cons
tituição, os produtos considerados como o mínimo indispensável à habita
ção, vestuário, a1imen~ação e tratamento médico, das pessoas de restrita 
capacidade econômica. na forma das esDecüicações constantes do Anexo L 

Parágrafo único, Os preços-limite~ mencionados no referido Anexo 
correspondem às vendas no varejo e deverão ser marcados em caracteres 
visíveis, no próprio produto, em etiquêta a êle C1:llada oli no respectivo 
rótulo ou im j lucro. 
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Art . 99 São também isentos: 
I - os produtos exportados para o éxterior, na forma das instruçOes 

baixadas pelo Ministério da Fazenda; 
n - os produtos industrializados pelas entidades a que se refere o 

art. 31 , mciso V, alínea "u", da Constituição, quando exclusi"amente P&rl!. 
uso próprio ou para distribuição gratuita a seus assistidos, te:lda em vista 
suas finalldades, e desde que cl.Jtida a declaração de isenção exigida DO 
art . 29 da Lei n9 3.193, de 4 de julho de 1957; 

lU - os produtos industrializados por estabelecimentos pÚblicos e 
autárquicos federais, estaduais ou municipais, quando não se destinarem a 
comércio; 

IV - os produtos industrializados pelos estabelecimentos particulares 
de ensino, quando para fornecimento gratuito aos alunos; 

V - as amostras de diminuto ou de nenhum valor comercial, assim 
considerados os fItlgmentos ou parte de qualquer mercadoria, em quantida
de estritamente necessária para dar a conhecer sua natureza, espéCie e qua
lidade, para distribuição gratuita, desde que tragam, em caracteres bem vi
sh'eis, declaração neste sentido; 

VI - as amostras de teC'ldr.;s, de qualquer largura, até 0.4510 fie com
primento para os tecidos dt' algodão estampado e O,3Om para os demais, 
desde que contenham, impressa. ou a carimbo, a indicação "sem valor co
mercial", da qual ficam dispensadas aquelas até O,25m e 0,15m; 

VI! - os pés isolados de calçados. quando conduzidos por viajantes dos 
respectivos estabelecimentos, como mostruário, desde que contenham, gra
vada no solado, a declaração "amostra para viajante"; 

VIII - as obras de escultura, quando vendidas por seus autores; 
IX - os vagões ou carros para estradas de ferro; 
X - os trilhos e os dormentes para estradas de ferro; 
XI - os arcos e cubos de aço para rodas, aparelhOS de choque e tração, 

engates, eixos rodas de ferro fundido coquilhado, cilindros para freios, sa
patas de ferro, assim como qualquer peça de aço ou ferro, uma vez que se 
destinem a emprêgo exclusivo e especifiCO em locomotivas, "tenders", va
gões ou carros para estradas de ferro; 

XII - o papel destinado exclusivamente à impressão de jOrnais, pe
riódicos, livros e músicas; 

XIll - os artefatos de madeira bruta, simplesmente debastada ou ser-
rada; 

XIV - os jacás e os cestos rústicos; 
XV - os caixões funerários; 
XVI - os produtos de origem mineral. inclusive os que tiverem sofrido 

beneficiamento para eliminação de impurezas, através de proce~sos quími
cos, desde que sujeitos ao impõsto único; 

XVII - as preparações que constituam t!picos inseticidas, carrapatici
das, herbicidas e semelhantes, segundo lista organizada pelo Departamento 
de Rendas Internas, ouvido o órgão técnico do Ministério da A!;ricultura; 

XVIII - as embarcações de mais de cem toneladas brutas de registro, 
excetuadas 'as de caráter esportivo e recreativo; 

XIX - os barcos de pesca produzidos ou adquiridos pelas colônias ou 
cooperativas de pescadores, para distribuição ou venda a seus aSSOCiados; 

À'X - o guaraná em bastões ou em pó; 
XXI - as peltculas cinematográficas de trinta e cinco milimetros , sen

sibilizadas, não impressionadas. que se destir.em à p~oduçã o e r"produç:;'o 
de filmes nacionais, mediante atestado do órgão federal competente; 

XXII - os filmes de raio-X: 
XXIII - os adubos, fertilizantes e defensivos: 
XXIV - os veiculas sem mecanismo de propUlsão para o transporte 

de doentes; 
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xxv - os bens e produtos adquiridos pelas entidades educacionais e 
hospitalares de finalidade filantrópica para. uso próprio; 

XXVI - as máquinas de cO/jtura de uso doméstico e respcct.lvOJ mõvris, 
consldorad'l uso doméstico o q~t:: se verifica em casas residenciais, sem 
utilização de trabalho assalariado. 

§ 19 No caso do inciso I , quando a exportação fôr efetuada diretamente 
pelo produtor, fica assegurado o ressarcimento, por compensação na escrita 
fiscal, do impOsto relativo às :natérias-primas, produtos intermediãrios e 
embalagens efetivamente utilizados na industrialização e no acondiciona
mento do produto, ou por via de restituição, quando não fôr possível a re
cuperação pelo sistema de crédito. 

§ 29 No caso do inciso XII. a. cessão do papel só pOderá ser feita a outro 
jornal, revista ou editõra, mediante prévia autorização do órgão local do 
Departamento de Rendas Internas, respondendo o primeiro cedente pela 
mudança de destinação do Itroduto e por qualquer infração que se veri
ficar com relação a êle. 

§ 39 Considera-se entidade educacional ou hospitalar de finalidade fi
lantrópica, para gôzo da isenção prevista no inciso XXV dêste artigo, 
aquela como tal declarada pelo Departamento de Rendas Internas atra.vés 
de seu órgão central, para todo o território nacional, e das Delegacias Re
gionais, para as respectivas jurisdições, a requerimento do interessado, 
desde que 'a entidade preencha as seguintes condições: 

I - tenha personalidade juridica própria e seja registrada na reparti
ção pública competente; 

II - aplique as suas rendas Integralmente no Pais, na manutenção e 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, e não distribua lucro, sob qual
quer título, a seus sócios ou dirigentes; 

III - tenha como finalidade precípua a assistência educacional ou mé
dlc.o-hospl:nlar a ressoas pobres, mediante a. prestação de serviços inteira
mente gra tuitos a mais de 50% (cinqüenta por cento) de seus educandos 
ou assistidos ou a aplicação, ne..<ses serviços, de idêntica percentagem sôbre 
o total de suas receitas anuais. 

§ 49 No mês de janeiro de cada ano, as entidades a que se refere o 
parágrafo anterior deverão comprovar ao Departamento de Rendas Inter
nas a continuidade do preenchimento das condições previstas nos incisos 
II e III do mencionado parágtafo, 

Art. 10, São ainda Isentos do impôsto, nos têrmos, limites e condições 
aplicáveis para efeito de isenção do impõsto de importação, os produtos 
de procedência estrangeira.: 

I - importados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, au
tarquias e pelas entidades a que se refere o art. 31, inciso V, alínea "b", 
da Constituição; 

n - importados por missôes diplomáticas e representações, no Pais, 
de organismos internacionais de que o Brasil seja membro, inclusive pelos 
r espectivos titulares e funcionários que gozem de franquia aduaneira; 

lU - que constituírem a bagagem de passageiros e imigrantes ; 

IV - importados pelas sociedades de economia mista, nos têrmos ex
pressos das leis pertinentes; 

, V - que constituu'em eqUipamentos destinados a investimentos essen
ciais ao processo dE' dp.senvolvirnento econômico do Pa!s, especiaimente das 
regiÕes menos liesenvolvidas; 

VI - importados sob o regime de "draw-back". 
Parl1grat'o único. No caso da bagagem referida no inciso In dêste 

a:tigo, será entregue ao passageiro ou imigrante, como comprovante, uma 
ViR da "declaração de bagagem", devidamente visada pela repartição C\l 
funcionário que efetuar o desembaraço. 



-9-

Art. 11. Salvo disposição expressa de lei. as isenções do impôs to se 
referem ao produto e nãs ao respectivo produtor ou adquirente. 

§ 19 Se a isenção fór condicionada à destinação do produto. e a êste 
rOr dnd'l cestino ci;v(,rso, ficara o responsável pelo fato sujeito ao paga
mento do tmpósto e da penalidade cabível, como se a isenção não existisse. 

~ 29 Sah'Q. comprovado intuito de fraude, se a mudança de destinação 
referida no parágrafo anrerior se der após um ano da ocorrência do fato 
gerador que obrigaria ao pagamento do impôsto se inexistisse a isenção, 
poderá o tributo ser recolhido sem multa antes do fato modificador da 
destinação, não sendo devido se, da ocorrência do fato gerador à da mu
dança de destinação, tiverem decorriuo mais de três anos. 

§ 39 f: facultado aos fabricantes de produtos isentos dispensar o favor 
da isenção, caso em que ficarão sujeitos a tôdas as obrigações e sanções 
prevIstas neste reglllar.lento, reJ:l.tivamente aos produtc~ tril:lIJI.a~o~. 

CAPíTULO m 

DA CLASSIFICAÇAQ DOS PRODUTOS 

Art. 12. Na Tabela anexa, os produtos est.ão classificados em alíneas, 
capítulos, subcapitul03. posições, incisos e subincisos. 

§ 19 O Código nUI'.Jt:tlcO e o texto relativo aos ca\Jltul'lS e poslçOes 
correspondem aos. usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de 
Cooperação Aduaneira de Bruxelas. 

§ 29 Quando uma posição figurar na Tabela com redação diferente da 
usada pela nomenclatura de Bruxelas, entende-se que o nôvo teKto res
tringe o cont.eúdo da referida posição. 

§ 39 As posições não reproduzidas na Tabela ou nela incluidas com a 
designação "Não Tributados" correspondem a produtos náo sujeitos ao 
lmpósto. 

Art. 13. A classificação dos produtos nas alineas, capltulos, subcapl 
tUlos, posições e incisos da Tabela far-se-á de conformidade com as se
guLo-ltes regras: 

1. - O texto dos tltulos de cada allnca, capitulo -o.u subcapitulo rem 
apenas valor indicativo, sendo a classificação determinada legalmente pelos 
dizeres das pOSições e mcisos, pelas Notas de cada uma das allneas e capi
tulos e, supletivamente, pelas regras que se seguem. 

2. - A menção de uma matéria numa determinada pOSição da Tabela 
entende-se corno a ela se referindo, quer esteja em estado puro, quer mis
turada ou associada a outras. A menção de um produto, como sendo de 
determinada maférla, a êle diz respeito. mesmo que constituido apenas 
parcialmente dessa matéria. A classificação de um produto, quandO mis
turado ou composto de mais de uma matéria, será efetuada de acôrdo com 
a regra seguinte. 

3'" - Quando, aplicada a regra 2~ ou em qualquer outro caso. o produto 
possa ser incluido em duas ou mais posições, sua classificação efetuar-se-á, 
sucessiva e excludentemenre, na ordem seguinte: 

a) na posição em Que tiver descrição mais espec1f1o; 
b) na poslção da matéria ou artigo que lhe conferir caráter essencial, 

quando o produto fôr misturado, composto de diferentes matérias ou cons
tituido pela rr.união de diversos artigos; 

C) na posição que der lugar à aplicação da aliquota mais elevada. 
4~ - Quando uma Nota ce uma alinea ou capitulo previr a exclusão 

de certos produtos, fazendo referência a outras alíneas ou capltulos ou a 
determinadas posições, a exclusão alcançará. salvo disposição em con
tr:lrio, todos os produtos lncluldos nessns al1ne::ts, capitulos ou posições, 
mesmo que a enumeração seja incompleta. 
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§ 19 A parte ou peça sem classificação própria na Tabela e identificável 
como pertencente a determinado produto seguirá o regime do todo. 

§ 'l9 Os conjuntos ou estojos de objetos sortidos, quando acondicionados 
em um mesmo envoltório ou embalagem. para assim serem vendidos no 
"farejo, serão classificados na posição do objeto sujeito à aliquota mais . 
elevada. 

§ 39 Na hipótese do parágrafo anterior, tratando-se de conjunto de 
J;rodutos de um _ mesmo fabricante e pertencentes a Um mesmo capitUlo 
da Tabela, poderao os mesmos ser discriminados na nota fiscal em suas res
pectivas posições e incisos,. ~lassificando-se a embalagem na posição cor
respondente ao produto sUJelto à alíquota mais elevada. 

§ 49 Para aplicação da regra contida nos § ~ 29 e 39, excluem-se os 
produtos ou produto de minima importânCia em relação aos demais 
compreendidos no conjunto ou estojo. 

§ 59 O . recipiente, envoltório ou emba.lagem que, pelo seu alto valor, 
esteja em desproporção com o do produto que acondiciona, determinarà 8 
classificação dêste, sempre que isso importe na aplicação de alíquota mais 
elevada. 

§ 69 Dentro de cada posição, quando ela fôr subdividida em incisos, 
a clasSificação far-se-á de acôrdo com as regras dêste artigo e seus pará
gratos. 

Art. 14 . As Notas Explicativas que acompanham a nomenclatura 
referida no § 19 do art. 12 constituem elementos subsidiários pam a cor
reta interpretação do conteúdo das posições constantes da Tabela anexa. 

CAPiTULO IV 

DO CALCULO DO IMPOSTO 

Art. 15. O impôsto será calculado med:ante aplicação das al!quotas 
constantes da Tabela anexa sôbre o valor tributável dos produtos, na forma 
estabelecida neste capítulo. 

Art. 16. Salvo disposição especial dês te regulamento, constitui valor 
tributável: 

I _ quanto aos produtos de procedência estrangeira, para o cálculo 
efetuado na ocasião do despacho: 

al o preço da arrematação. no caso de , produto ven,dido em leilão: 
bl o valor que servir de base para o cálculo dos ~n.butos aduanerros, 

acrescido do valor dêstes e dos ágios e sobretaxas cambl8ls pagos pelo tm

nortador; 
C) o valor que serviria de base para o càlculo dos tributos aduaneiros 

se êles houvessem de ser cobrados, acrescido dos ágios e sobretaxas cam
biais pagos pelo importador - nos casos de isenção ou liberação dos di
reitos de importação; 

I1 - quanto aos produtos nacionais. o preço da operação de Que dp.
correr a salda do estabelecimento produtor. incluídas tOdas as despesas 
acessórias debitadas ao destinatário ou compr2dor. salvo, quando escritura
das em separado, as de transporte e seguro, obedecidas as seguintes nor
mas: 

a) as despesas de transporte compreendem as de fretes, carretos e de 
utilização de {Xirto, inclusive as realizadas com a remessa dos produtos a 
estabelecimentos compreendidos no inciso 11 do art , 59; 

Ol a escrituração em separado exigida no inciso n. deverá ser feita 
em parcelas na nota fiscal, discriminadamente e por espécie . distintas para 
cada percurso. quando a remessa se efet.uar pOI intermédio de estabeleci
mentos compreendidOS 00 inciso n do art. 59; 

Cl quando a cobrança das despesas de que trata a al1nea "a" fôr feita 
por meio de percentagens ou valôres fixos para unidade ou quantidades de-



-11-

terminadas de produtos, bem como nos casos de serem aquêles serviços exe
cutados pelo próprio contribuinte ou por firma com que tenha relação de 
Interdependência, não poderã.o tais despesas exceder os níveis normais de 
preços vigorantes no mercado local para serviços semelhantes, divUlgados 
em tabelas oficiais pelos órgãos sindicais de transportes em suas pUblica
ções periódicas; 

li) na primeira das hipóteses da alínea anterior, apurar-se-ão anual
mente a soma das parcelas correspondentes às despesas constantes das notas 
fiscais emitidas e a soma total paga a terceiros pelo estabelecimento pro

dutor; se aqu€'la rõr superior a esta. cobrar-se-a o UnpOsto sObre" re<;[lec
ttva Clterença. c:esde q:le esta exceda de 20% (vinte por cento) da 
segunda soma. 

Parágrafo único. Incluem-se no preço do produto. para efeito de cál
culo do impôsto, os descontos, diferenças ou abatimentos. concedidos sob 
condição, como tal entendida a que subordina a sua efetivação a evento 
fUturo e incerto lart. 114 do CÓdigo Civil) . 

Art. 17. o valor tributável não pOderá ser Inferior: 
I - ao preço normal de venda por atacado a outros compradores ou 

destinatários com os quais o contribuinte não tenha relações de Interdepen
dência, ou, na sua falta, ao preço corrente no mercado atacadista do domi
cílio do remetente, quando o prOduto fOr remetido a outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurldica ou a estabelecimento de terceiro, Incluído no 
art 50 e seu parágrafo único; 

TI - a 70% (setenta por cento) do preço de venda aos consumidores, 
pelo estabelecimento varejista, não inferior ao previsto no inciso anterior: 

Cl) quando o produto fOr remetido a outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte, o qual opere exclusivamente na venda a varejo; 

b) quando o produto fôr vendido a varejo pelo próprio estabelecimento 
produtor. 

~ 19 Se se tratar de produtos das posições 61.01 a 61.04 do Capitulo 61 
da Tabela, a percentagem prevista no inciso 11 dêste artigo será de 60 % 
(sessenta por cento). 

§ 29 Para os efeitos dos incisos I e II dêste artigo, será considerado o 
preço médio do produto, vigorante no mês anterior ao da salda do estabele
cimento produtor ou, na sua falta, o do mês imediatamente anterior 
àquêle . 

§ 39 Inexistindo os preços Indicados no parágrafo anterior, será tomado 
por base o vigorante no m ês que, dentro do mesmo trimestre civil. fOr 
mais próximo ao da ocorrência do fato gerador e, na sua falta, o preço 
previsto no art. 19 e seus parágrafos, para o arbitramento. 

§ 49 No caso do inciso I dêste artigo, se. a industrialização do produto 
se tiver operado em virtude de encomenda do estabelecimento a que fõr 
feit.a a remessa, nos têrmos da alínea "a" do inciso II do art. 39 , o valor 
tributável não poderá ser inferior ao que fõr normalmente cobrado de 
outros estabelecimentos não vinculados ao produtor, por operações seme
lhantes. 

§ 59 Na hipótese da aHnea ub" do inciso II deste artigo. o impOsto 
será calculado sõbre o preço real da venda como se tôdas as operações 
fOssem fei tas por atacado, se o estabelecimento produtor realizar vendas por 
grosso e no varejo, e as respectivas seções não forem inteiramente separa
das, entre si e da de fabrico, de modo a assegurar completa distinção e 
contrõle dos produtos vendidos ou expostos à venda pelas duas modali
dades. 

Art. 18. Se a saída do prOduto do estabelecimento produtor ou reven
dedor se der a titulo de locaç:io ou decorrer de operação a titulo gratuito, 
assim considerada também aquela que, em virtude de não transferir a pro
priedade do produto, niio importt' em fixar-lhe o preço, o impb-.;to será. C!\J
cUlado sôbre o valor tributável definido nos incisos 1 e II do artigo anterior, 
atendidas as hipóteses n êles previstas. 
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Parágrafo 1ÍIllco . Na locação, o Impôsto relativo :\ qualquer saída pos
terior não poderá ser inferior ao da primeira. 

Art. 19. Ressalvada a avaliação contraditória n. forma dos § § l0 a 
3° do art . 152, o fisco poderá arbitrar o valor tribu' i vel ou qualquer dos 
seus elementos nos têrmos dos arts. 16 e 17, quando :orem omissos ou não 
merecerem fé os documentos expedidos pelas partI >, ou, tratando-se de 
operação a titulo gratuito, quando inexistir ou fôr de difícil apuração o 
valor previsto no artigo anterior. 

§ 19 Salvo quando se posSa apurar o valor real da operação nos casos 
em que êste deva ser considerado, o arbitr.amento tomará por base, sempre 
que posslvel, o PI'P.ço médio do produto no mercado do domicilio do con
tribuinte, ou, na sua falta, nos principais mer 'ados nacionais, no trimestre 
civil mais próximo ao da ocorrência do fato .;erador. , 

§ 29 Na hIpótese d? inciso I do art. 17, in t:.dstindo o preço por atacado, 
o arbitramento scrá feIto com base no preço revisto no inciso II do mesmo 
art~go, salvo a existência de elementos que J )ssibilitem a fixação de preço 
maIOr. 

§ 39 Na falta ou dificuldade de apuração dos preços previstos neste 
artigo, o arbitramento tomará por base o custo industrial do produto 
acrescido de tMas as parcelas que, de acõrdo com as normas dêste re!rula~ 
menta, entrem na formação do valor tributável. ., 

Art. 20 . Aplica-se ao cálculo do impôsto devido pela salda dos produ
t.os de procedência estrangeira dos .estabelecimentos importadores ou ar
rematantes o disposto nos arts. 16, inciso ,II, 17, 18 e 19. 

CAPÍTULo v 

DO LANÇAMENTO E PAGAMENTO DO IMPOSTO 

Seção 1 - Do Lançamento do Imp6sto 

Art. 21. O impõsto será lançado pelo próprio contribuinte: 
I - na guia de recolhimento: 
a) por oca.sião do despacho de produtos de procedência estrangeira, nos 

casos de importação e de arrematação em leilão; 
b) antes do pagamento, no caso do art. 125 e seu § 49 • 

n - na nota fiscal: 
a) por ocasIão da saída real do produto do respectivo estabelecimento 

produtor, ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas "a", ub" e "c" do 
ir.ciso II do art. 39 e sem prejuízo do disposto no § 39 ; 

b) no momento da conclusão da operação industrial, na hipótese do 
§ 19 do art. 2~; 

c) por ocasião das saldas fictas previstas no inciso I do art. 39, res
salvado o disposto no § 19 do mesmo artigo. 

§ 19 Na hipótese da alinea ub", do inciso I dêste artigo, o lançamento 
só se considerará feito na guia quando não efetuado antes na nota fiscal. 

§ 29 Quando a operação industrial prevista no § 19 do art. 29 fôr rea
lizada, em caráter eventual, em local sujeito a jurisdição fiscal diversa da 
do estabelerill1e!!to pl'r.ciut.CI( , o lllnç~nto poderá ser efetuado apenas 
na guia de recolhimento. 

§ 39 Nos casos da alinea "a" do inciso II do art. 39 é facultado ao 
estabelecimento remetente emitir nota fiscal, em vez de guia de remt!ssa, 
com lançamento do impõst.o relativo ao. valer dos produtos de sua fabrica
ção remetidos. para recoL.'limento no prazo regulamentar. O estabelecimen
to recebedor ao devolver os produtos, em vez de guia de devolução, ficará 
obrigado a emitir nota fiscal, igualmente com lançamento do impôsto, para 
o devido recolhimento, após creditar-se pelo tributo constante da nota fisct.l 
do remetente, 
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Art. 22. O lançamento consistirá na descrição da operação que o 
originar, na discriminação e classificação fiscal do produto a que se referir, 
no cálculo do lmpõsto devido e no registro de seu valor em parcela própria 
do documento fiscal em ( e fOr r~alizado. 

§ 19 Nas hipóteses d mciso Ií do art. 21, o lançamento se completará 
com a escrituração da nota fisl!aJ nos livros correspondentes, na i;)I'ma e 
nos prazos estabelecidos neste regulamento. . 

§ 29 O lançamento é de exclusiva responsabilidade do contribuinte. 

Art. 23. A autoridade administrativa efetuará· de oficio Q lançamento 
mediante a instauração do processo fisç:aI, qUll.ndo o contribuinte não o 
fizer n·a época própria ou o fizer em desacôrdo com as normas dê:;te re-
gulamcnto. . 

§ .19 O lançamento conslderar-se-á efetuàdo quando passar em julgado 
a decisão pro .. ,nda .no processo respectivo. . 

§ 29 Antes de qualquer inlcia.tiva · da autoridade, . o contribuinte poderá 
corrigir a omissão ou êrro, comunicando o fato à repartição e procedendo, 
se 16r o caso, na forma do art. 125. 
·.Art .. 24. O lançamento regularmente homologado, ou o efetuado ·df 

oficio, será definitivo e inalterável, ressalvados os casos de vicio expressa· 
mente previstos na legisl!ição reguladora do processo administrativo tri
butário. 

Parágrafo único. A homologação do lançan1cnto dar-se-ã por decisão 
defini ti. a, considerando-o correto, prOferida em processo fiscal, inclusive 
dc consulta, que verse sõbre a hipótese concreta do fato a que êle se refere . 

Art. 25. Considera-se como não efetuado o 'lançamento~ 

I - quando f~ito em desacqr40 COm as normas desta seção; 
II ~ quando realizado em do·cumento considerado, por êste regula

mento, sem valor legal; 
m - quando o produto a que se referir fôr considerado como não 

Identüicado com o descrito nos documentos respectivos. 

Seção II - Do Recolhimento do lmpõsto 

Art. 26. O impôsto se!'á recolhido por guia, ao órgão arrecadador com
petente, na forma estabelecida neste regulamento e nas instruções comple
mentares baixadas pelo Departamento de Rendas Internas. 

Art. 27 : Para efeito do recolhimento, será deduzido do valor resultante 
do cálculo, na forma do art. 29: 

I - o Impõsto relativo às matérias-primas, produtos intemledlãrios e 
embalagens, adquiridos ou recebidos para emprégo na industrialização e no 
aconcjiclonamento dc produtos tributados, compreendidos. entre os primei~ 
ros, aquêles que, err.bora não se integrando no nõyo produto, são consumi-

dos no processo de lndustrialização; 

11 ~ o impôs to pago por ocasião do despacho de produtos de proce
dência estrangeira ou da remessa· de prod.utos nacionais ·OU estrangeiros . 
para estabelecimentos revendedÇlres !lu depositários, 

Art. 211. b recolhimento do impôsto tar-se-á: 

I. ~ antes da saida do produ~o da. repaTtiçã~ que processar o despacho 
- nos casos dc· importação e de arrematação em leilão de, produtos de 
procedência estrangeira.; .'. 

II - antes da saida do produto do · res·pcctivo estabelecimento produtor 
- no caso do devedor declarado reolisso; 

III - até o úl timo dia da quinzena sUbseql.\ente ao término do mês 
em que ocorrer o fato gerador - nos demais casos, ressalvado o disposto no 
art. 241, § 49 • 
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Art. 29. A importância a recolher será: 
1 - no caso do inciso I do artigo anterior - a resultante do cálculo 

do impOsto; 
II - no caso do inciso II - a necessária à manutenção de saldo sufi

ciente para cobertura do impõsto devido pela saída dos produtos; 
IH - no caso do inciso lU - a resultante do cálculo do impôsto re

lativo aos produtos saídos do estabelecimento produtor no mês anterior, de
duzido: 

a) o valor do impOsto relativo às matérias-primas, produtos interme
dIários e embalagens, adquiridos no mesmo período, quando se tratar de 
Estabelecimento industrial ; 

b) o valor do impôsto pago por ocasião do despacho ou da remessa, 
quando se tratar de estabelecimento importador, arrematante ou reven
dedor, considerados, para efeito da apuração, os capítUlOS de classüicação 
dos produtos; 

cJ o valor do impôsto pago por ocasião da remessa. quando a entrega 
do produto ao adquirente fôr feita diretamente por estabelecimentos de
positários <armazéns gerais, depÓSitos de terceiros ou depósitos fechados do 
contribuinte) ou pelo estabelecimento executor da encomenda a que se 
refere o § 19 dêste artigo. 

§ 19 O estabelecimento que industrializar produto por encomenda de 
terceiro não terá direito a creditar-se pelo impôsto relativo às matérias
primas, produtos intermediários e embalagens, remetidos pelo autor da 
encomenda, ressalvado o disposto no § 39 do art. 2l. 

§ 29 Será eXCluído do crédito, pelo sist.ema de estõrno na escrita fiscal, 
o impõsto relativo às matérias-primas , produtos intermediários e embala
gens que forem objeto de revenda ou que forem empregados na industriali
zação ou no acondicionamento de produtos isentos e não tributados. 

§ 39 O devedor remisso, sujeito ao recolhimento antecipada, utilizar
se-á do crédito do impôsto. mediante adição ao seu saldo, como indicado 
nas normas relativas à escrituração. 

§ 49 O impõsto relativo às matérias-primas. produtos intermediários e 
embalagens, adquiridos a revendedores não contribuintes, será calculado, 
para efeito de crédito. mediante aplicação da aliquota a que estiver sujeito 
o produto sObre 50% (cinqüenta por cento) do seu valor constante da nota 
fiscal. não superior ao previsto no art. J7, quando se tratar de firmas in
:erdependentes ou de estabelecimentos pertencentes à mesma firma. 

§ 59 No caso de produtos adqUiridos diretamente de contribuintes, que 
forem transferidos a outro estabelecimento da mesma firma, o crédito 
poderá ser calculado sôbre o total do valor tributado na aqUisição, se êste 
fô r declarado pelo remct~nte em sua nota fiscal. 

§ 69 Em qualquer hipótese, o direito ao crédito do impõsto será con
dicionado às exigênCias de escrituração estabelecidas neste regulamento, e, 
quando não exercido na época própria . . só poderá sê-lo se c~I?rida . a for
malidade do inciso I do art. 120, ou quando o seu valor for mclwdo em 
reconstituição de escrita, efetuada pela fiscalização. 

§ 79 Quando ocorrer saldo credor nUm mês, será êle transportado para 
o mês seguinte, sem prejuízo da obrigação de o contribuinte apresentar ao 
órgão arrecadador, dentro do prazo legal previsto para o recolhimento. a 
guia demonstrativa dêsse saldo, uma via da qual será visada pelo funcioná 
rio encarregado e del'olvida ao contribuinte. 

§ 89 Para os efeitos da alinea "a" do inciso IH dêste artigo, considera
se data de aquisição' dos produtos ali referidos a de sua entrada no esta
belecimento industrial, devidamente inscrita nas notas fiscais respectivas. 

Art. 30. Não será permitido o recolhimento do impôsto referente a um 
mês sem que o contribuinte comprove, com relação ao mês anterior. o 
pagamento efetuado, a existência de saldo credor ou a instauração de pro
cesso fiscal para apuração do débito. 

Parágrafo único. A comprovação do pagamento ou da existência de 
saldo será feita mediante a apresentação da gUia respectiva, devidamente 
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quitada ou visada, e a da instau.-tção de processo fiscal pela apresentação 
da intimação, da cópia do têrmo ou do auto ou representação. 

Art. 31. O recolhimento espontâneo, fora do prazo legal, sàmente po
derá ser feito com as multas previstas no art. 125, mediante requerimento 
guia modêlo 6, preenchido segundo as instruções nêle contidas. 

Art. 32. Ocorrendo devolução do produto ao estabelecimento produtor, 
devidamente comprovada, nos têr:nos do § 19 dêste artigo, o contribuinte 
poderá creditar-se pelo valor do impõsto que sóbre êle incidiu quando de 
sua saída, salvo, no caso de locação, quando o produto não mais deva sair 
do estabelecimento em virtude de operação tributável. 

I 19 Somente se considerará comprovada a devolução do produto quando 
o estabelecimento produtor' atender às seguintes exigênCias: 

I - mantiver anexada ao respectivo talonário a 1. via da nota fiscal 
emitida quando da salda do produto, se a devolução fôr totàl, ou, no caso 
<ie devolução parcial, anexar ao talonário de notas memorando do adqui
rente, em que o fato esteja devidamente explicado e o produto perfeita
mente identificado; 

fi - escriturar, no livro de registro de estoque, quando fôr o caso. a 
entrada do produto devolvido, na data em que ocorrer 8 devolução; 

IH - provar. pelos registros contábeis e demais efeitos comerciais, a 
restituição ou crédito do preço ou do aluguel respectivo ou a substituição 
do produto por outro de valor equivalente, salvo se a operação de saída 
tiver sido a título gratuito; 

IV - provar, pelo contrato respectivo, a expiração do prazo da locação, 
quando a saída do produto se tiver dado a êsse titulo. 

§ 29 Não se considera devolução a volta do produto pertencente a 
terceiro ao estabelecimento produtor para Simples consêrto. 

Art. 33. Também o contribuinte poderá creditar-se pelo valor do de
pósito a que se refere o art. 37, quando não devolvido no prazo ali previsto, 
por culpa da repartição. 

§ 19 No momento da escrituração do crédito referido neste artigo, 
poderá o interessado, se fôr o caso, proceder à correção monetária do seu 
valor, na forma do Capitulo VII dêste titulo. 

§ 29 Dentro de três dias da data de escrituração do crédito, o contrI
buinte comunicará, por escrito, o fato à repartição detentora do depósito, 
anexando ao livro cópia do expediente e a prova de SUB entrega à re
partição. 

§ 3Q A comunicação será anexada a via da guia comprobante do depó
sito, na qual o contribuinte decla~ará a realização do crédito. 

§ 49 A repartição juntará o expediente !lo processo relativo ao depósito 
e converterá o valor dêste em renda. encaminhando, após os demais lan
çampntos. o processQ P.O [.gente fi~cal da seçã.o para exame da rC!gularldade 
do crédito. 

ClJ'tTULO Vl 

DA RESTlTUIÇAO 

Art. 34. A restituição do impõsto ocorrerá; 
I - no caso de pagamento indevido, ressalvada a hipótese prevista no 

3q do art. 124; 
n - quando houver Impossibilidade de utilização de crédito pelo pro

dutor. na hipótese prevista no § 19 do art. 99 • 

Parágrafo único. A restituição processar-se-á a requerimento do con
wlbulnte, na forma da legislação especial reguladora da matéria. 

Art. 35. A restituição do impôsto indevidamente pago fica subordi
nada à prova. pelo contribuinte, de que o respectivo valor não foi recebido 
de terceiro. 
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Parágrafo único. O terceiro, que faça prova de haver pago o lmpôsto 
ao contribuinte nos têrmos dêste artigo, sUbroga-se no direito daquele à 
respectiva restituição. 

Art. 36. 'A restituição total ou parcial do Impõsto dá lugar à resti
tuição. na mesma proporção. dos juros de mora e das penalidades pecuniá
rias. salvo as referentes a infrações de caráter formal Que não se devam 
reputar prejudicadas peJa causa assecuratória da restituição . 

Art. 37. As Importâncias depositadas pelos sujeitos passivos para 
evitar a correção monetária. para suspender o seu curso ou em garantia 
de instância administrativa ou judicial, deverão ser devolvidas no prazo 
máximo de sessenta dias, contados da data da decisão final que houver 
reconhecido a improcedência parcial ou total da exigência fiscal ou, no 
caso de consUlta. houver considerado indevido o Impôsto. 

cAPiTULO Vil 

DA CORREÇAO MONETARIA 

Art. 38 . Os débitos decorrentes do não recolhimento do impôsto e pe
nalidades. no prazo legal, que não forem efetivamente liquidados no tri
mestre clv!l em que o prazo de seu pagamento tiver expirado, terão o seu 
valor atualizado monetàriamente em função das variações do poder aqui
sitivo da moeda nacional, segundo os coeficientes fixados trimestralmente 
pelo Conselho Nacional de Economia. 

§ 19 A correção prevista neste artigo aplica-se inclusive durante o 
periodo de suspensão da cobrança dos débitos , em virtude de recurso ou 
medida administrativa ou judicial e durante o trâmite do processo fiscal, 
inclusive de consulta, salvo se o interessado tiver depOSitado em moeda 
corrente a importância questionada. 

§ 29 Para evitar a correção ou suspender o seu curso, conforme êste 
se tenha ou não iniciado, o interessado poderá depositar, na repartição 
competente, em qualquer fase do processo. Inclusive quando da sua Instau
ração 011 da .apresentação da consulta, em moeda corrente, a importância 
em lltfgio, operando-se, a partIr dêsse momento, a suspensão do curso da 
correção. 

§ 39 As importâncias depositadas, na forma do parágrafo anterior. que 
tiverem de ser devolvidas, por ter sido julgada improcedente, total ou par
cialmente a exigência fiscal, 0'1 DI . caso de consulta, considerad.) Indev1clo 
o impOsto, serão atualizadas monetàriamente, nos têrmos dêste artigo e 
seguintes, quando não restituídas no prazo previsto no arL 37, por culpa da 
repartição. 

Art. 39. A correção serã feita com base na tabela de coeficientes em 
,rigor na data de sua realização e abrangE'rá, salvo a suspensão do seu curso 
em virtude de depósito, todo o periodo desde o trimestre civil que constitUir 
o se~ têrmo inicial até o trimestre civil em que de\'a ser realizada. 

ParágTafo único. Constitui têrmo inicial da correção o trimestre 
civil seguinte ao em que houver expirado o prazo legal para recolhimento 
do impôsto (art. 28) ou para devolução do depósito (art. 37> ou o prazo 
fiXado na deciSão para pagamento da mUlta. 

Art. 40. Realizar-se-á a correção: 
I - no ato do jUlgamento do processo - para efeito de cálcUlo da 

multa proporciorial ao valor do lmpôsto; 
II - no momento da inscrição da divida - para cãlculo ãa multa 

moratória; 
lU - na ocasião do pagamento do débito ou da de"olução do depósito 

- para determinação do valor a recolher ou a devolver; 
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IV - quando da emissão' do requerimento-gUia modêlo 6, para com
plemento, 8e fôr o caso, da multa prevista no art. lZ!). 

§ 19 A correção será efetuada pela autoridade julgadora, pelo órgão 
encarregado da inscrição, pelo órgão arrecadador ou que processar a de
volução e pelo próprio contribUinte, respectivamente, nas hipóteses previstas 
nos incisos I, lI, lU e IV dêste artigo. 

§ 29 Nos ca~os em que couber à InspetOria Fiscal emitir a guia de 
recelbImento, a ela incumbirá efetuar a correção prevista no inciso rn. 

Art. 41. Para efeito do cálculo da correção, será aplicado sObre a 
importância a corrigir o coeficiente correspondente ao trimestre civil se
guinte ao em que houver expirado o prazo para recolhimento do débito ou 
para devolução do depómto. 

§ 19 Se houver mais de um têrmo inicial, será aplicado, sObre a im
portância l'elativa a cada trimestre, o coeficiente respectivo, constituindo, a 
soma das diversas parcelas, o valor corrigido. 

§ 29 Na Impossibilidade de apurar-se a Importância exata ou ap~\lxl
mada, relativa a cada trimestre, será o débito, para efeito de cálculo, dis
tribuído em parcelas Iguais pelos trimestres a Que se referir. 

§ 39 No casu de pagamento parcelado. cada parcela será considerada 
como constitu1da de impõsto e multa, na tr.esma proporção em Que êssea 
elementos entrarem na composição total do débito, e os recolhimentos res
pectivos, como referindo-se. em ordem cronológica. aos trimestres civis for
madores da divida, do mais recuado para o mais próximo. 

TÍTULO U 

DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSAVEIS TRIBUTARlOS 

Ci\PÍTULO J 

DOS CONTRmUINTES 

Art. 42. l!: contribuinte de impõsto toda pessoa natural ou jurídica 
de direito público ou privado que, ' por sujeição direta ou)· por substitUição. 
seja obrigada ao pagamento do tributo. --

Art. 43. São obrigados ao pagamento dQ impOsto: 

1 - c()mo contribuinte originário: 
a) o produtor, inclusive os que lhe são eqUiparados pelo art. 59 - com 

relação aos produtos tributados que. real ou fictamente. salrem de seu 
~~belecimento, observadas as exceções preo.istas nas allneas "a", Ub" e 

o do inciso II e § 1 Q do art. 39 e no· ~ 39 do art. 49; 

b) o importador e o arrematante de produtos de procedência estran
geira - com relação aos produtos tributados que Importarem ou arrema
tarem; 

II - como contribuinte substitutO: 
a) o transportador - com relação aos produtos tributados que trans

portar desacompanhados da documentação comprobatória de sua proce
dência; 

b) qualquer pOSSUidor - com relação aos produtos tributados, cuja 
posse mantiver para fins de venda ou industriallzaçtlo, nas mesmas condi
ções da alinea anterior. 

Parágrafo único . Nos casos das alineas "a" e "b" do inciso II dêste 
artigo, o pagamento do impósto não exclui a .responsab11ldade por Infração 
do contribuinte originárlo quando êste fór identificado, e sera considerado 
com. efetllado fora do prazo, para todos os efeitos legais. 
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CAPiTuLo II 

DOS RESPONSAVEIS TRIBUTARIOS 

Seção 1 - Dos Sucessores 

Art. 44. São pessoalmente responsáveis pelo pagamento do impôsto 
e penalidades pecuniárias: 

I - o espólio - pelo débito do de cujus até a data da abertura da 
IIUcessão; 

II - o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meeiro - pelo débito 
do espólio até a data da partilha, limitada esta responsabilidade ao mon
tante do quinhão, legado ou meação; 

m - a pessoa jlll'ldica de direito privado que resultar de fusão, trans
form ação ou incorporação de outra ou em outra, inclusive no caso de simples 
alteração da forma de constituição - pelo débito da pessoa jurldica de 
direito privado sucedida, até a data do ato, quaisquer que sejam a espécie, 
forma jurldica, firma, razão social, denominação e objeto das pessoas jU
rldicas respectivamente sucedida e sucessora.; 

IV - o espólio ou qualquer sócio remanescente que continuar ~ explo
ração da respectiva a:ividade, sob a mesma ou outra razão social, ou sob 
firma individual - pelo débito da pessoa jurídica de direito privado extin
ta, até a data da exti:1ção. 

Art. 45. A pessoa natural ou jurldica de direito privado que adquirir 
de outra. por qualquer titulo, fundo de comércio ou estabelecimento comer
cial ou industrial, e continuar a respectiva exploração, sob a me5ma ou 
outra razão social ou sob firma em nome individual, responde pelo impôsto 
e penalidades pecuniárias devidos, até a data do ato, pelo fundo ou estabe
lecimento adquirido: 

I - pessoalmente. se o alienante cessar a exploração de comércio ou 
Indústria; 

Il - subsidiàriamente, COm o alienante, se êste prosseguir na explora
ção ou iniciar, dentro em seis nw:<es, a contar da data da alienaçâ'J, nova 
exploração do mesmo ou de outro ramo de comércio ou indústria. 

Art. 4.~. O disposto neste capitulo aplica-se por igual aos créditos 
tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data 
dos atos nêle referidos, e aos constituldos posteriormente aos mesm:Js atos, 
desde que relatiyos a obrigações tributárias surgidas até a respectiva data. 

Seção II - Dos Terceiros R esponsáveis 

Art. 47. As pessoas naturais ou jurldicas são pessoalmente responsá
veis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de 
atos praticados por seus mandatários, prepostos ou empregados, diretores, 
gerentes ou administradores. 

Parágrafo único. Os diretores, gerentes e administradores de pessoas 
lurfdicas de direito privado respondem subsidiàriamente com estas pelo 
pagamento dos créditos fiscais de que trata êste artigo . 

CAPíTULO IIr 

DA CAPACIDADE JURíDICA TRIBUTARIA 

Art . 48 . A capaCidade jurldica para ser sujeito passivo da obrigaçã. 
tr1butária decorre exclusivamente do fato de se encontrar a pessoa nas 
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condições previstas neste regulamento, 5>u nos atos administrativos de ~a
ráter normativo destinados a completá-lo, como dando lugar à refenda 
obrigação. 

Parágrafo único. São Irrelevantes para excluir a responsabilidade de 
cumprimento da obrigação ou a decorrente de sua inobservância: 

I - as causas que, de acõrdo com o direito privado, excluam ou limi
tem a capacidade jurldica das pessoas naturais; 

n - a irregularidade formal da constituição das pessoas jurídicas de 
direito privado e das firmas individuais, bastando que configurem uma 
unidade econômica ou profissional; 

In - a inexistência de estabelecimento fixo, a sua clandestinidade ou 
a precariedade de suas instalações; 

IV - a inabitualidade no exerc1cio da atividade ou na prática dos 
atos que dêem origem à tributação ou à imposição da pena. 

CAPÍTULo IV 

DO DOMICíLIO FISCAL 

Art. 49. Para os efeitos de cumprimento da obrigação tributária e
de determinação da competência das autoridades administrativas, conside
ra-se domicilio fiscal do sujeito passivo direto ou indireto: 

I - se pessoa juridica, de direito privado ou público, ou firma indivi
dual - o lugar de situação de seu estabelecimento ou repartição, ou, se 
houver mais de um ou de uma. o daquele ou daquela que fór responsável 
pelo cumprimento da obrigação tributária de que se tratar; 

II - se comerciante ambulante - o lugar da sede de seus negÓCios ou, 
na impossibilidade de determinação, o local de sua residência habitual ou 
qualquer dos lugares em que exercer a sua. atividade, quando não tiver 
residência certa. ou conhecida; 

In - se pessoa natural não compreendida nos incisos anteriores -
o lugar da prática dos atos ou da ocorrência dos fatos que dêem origem à 
tributação ou à imposição de penalidade, ou, na sua. falta. ou dificuldade 
de determinação. sucessivamente. pela ordem indicada, o local da sede habi
tual de seus negócios, o da sua residência habitual, ou o lugar onde fOr
encontrado. 

Parágrafo único . O domicilio do fia.dor é o mesmo do devedor origi
nário. 

CAPÍTULO V 

DAS FffiMAS INTERDEPENDENTES 

Art. 50. Para os efeitos dêste regulamento, considera-se existir relação. 
de interdependência entre duas firmas: 

1 - quando uma delas, por si, seus sócios ou acionistas e r espectivos 
cônjuges e filhos menores, fór titular de mais de 50% (cinqüenta por cento) 
do capital da outra ; 

II - quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade 
de diretor ou de sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob 
outra denominação; 

In - quando uma delas tiver vendido ou consignado à outra, no ano 
anterior, mais de 20% <vinte por cento), no caso de distribuição com ex
clusividade em determinada área do território naciona l e mais de 50% 
(cinqüenta por cento), nos demais casos, do volume da,:; vendas dos pro
dutos tributados de sua fabricação, importação ou arrematação. 

Parágrafo ÚDico. Considera-se ainda baver interdependência entre · 
duas firmas, com relação a determinado produto: 
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I _ q~ando uma delas fôr a única adquirente, por qualquer forma ou 
titulo, inclusive por padronagem, marca ou tipo, de um ou de mais de um 
dos produtos, industrializados, importados ou arrematados pela outra; 

Il _ quando uma delas vender à outra produto tributado de sua fa
bricação, importação ou a rrematação. mediante contrato de comissão mer
cantil, participação ou ajustes semelhantes. 

TíTULO In 

DAS OBRIGAÇOES ACESS6RIAS 

CAPíTULO I 

DA ROTULAGEM, MARCAÇAO E CONTROLE DOS PRODUTOS 

Seção I - Da Rotulagem e Marcação 

Art. 51. O fabricante é obrigado a rotular ou marcar seus produtos 
e os volumes que os f.condiclonarem, em lugf!.T vislvel, indicando a sua 
firma ou a sua marca fabril registrada. o seu número de inscrição, a si
tuação da fábrica produtora Clocalidade, rua e número), a expressão "In
dústria Brasileira" e outros dizeres que, de acôrdo com as normas dêste 
regulamento e de instruções complementares do Departamento de Rendas 
Internas. forem considerados necessários à perfeita classificação e identi
ficação do produto. 

§ 19 Os prodUtos Isentos conterão, ainda, em caracteres vislvels, a 
expressão - "Isento do Impõsto de Consumo" - e a marcação do preço de 
venda no varejo quando a isenção decorrer dessa circunstância. 

§ 2" As amostras referidas no Inciso V do art. 99 conterão a expressão 
"Amostra Grátis". devendo, as demais destinadas a distribuição gratuita, 
Que não sa tisfizerem as exigências daquela disposição, conter a expressão 
"Amostra Grátis Tributada". 

§ 39 O reacondlcionador Indicará, ainda. o nome do pais de orIgem, 
Quando se tratar de produto estrangeiro, e o Estado, o nome e o enderêço 
da firma produtora, quando nacional. 

Art. 52. A rotulagem ou marcação será feita no próprio produto e 
no respectivo recipiente. envoltório ou embalagem antes de sua salda do 
estabelecimento produtor, em çada unidade. por processo de gravaçã.o, es
tampagem ou impressão a tinta Indelével, ou por meio de etiquêtas coladas, 
costuradas ou apensas. conforme mais apropriado à natureza do produto 
podendo o Departamento de Rendas Internas expedfr as instruções ~om; 
plementares que julgar convenientes. 

§ 19 Nos tecidos, a rotulação deverá constar das extremidades de cada 
peça e a expressão "Indústria Brasileira" ser repetida em tôda a extensão 
da ourela, por meio de carimbo com tinta indelével ou textura em distân
cia não maior de três metros, sendo vedado cortar as Indicações constantes 
da parte final da peça. 

§ 29 Se houver Impossibilidade ou impropriedade, reconhecida pelo 
Departamento dê Rendas Internas, de a rotulagem ou mm:cação ser feita 
n.o próprio produto, as indicações constarão, apenas. do recipiente. envoltó
no ou embalagem, sendo dispensadas se o produto não fôr acondicionado. 

Art . 53. QuandO a classificação fiscal do produto depender de con
dições especiais ou especificas (graduação alcoólica, pêso, capacidade, vo
lume. etc.), os produtores farão constar dos rótulos ou das etiquêtas as es
peCificações determinantes do enquadramento. 

Parágrafo único. Na rotulagem de bebidas alcoólicas, deverá ser indi
cada a espéCie do produto (aguardente, cerveja, conhaque, vermute, vinho, 
etc.) . 

FUNDAÇÃO GF.l1.TUO VARGAS 
BIBLIOTECA MAí<'lv Uc,I'düQuE SlMONS.li:N 
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Art. 54. Os rótulos de produtos fabricados no Brasil serão escritos 
exclusivamente em Idioma nacional, excetuados apenas os nomes dos pro
dutos e outras expressões que não tenham correspondência em português, 
bem como a respectiva marca, desde que registrada no Departamento Na
cional da Propriedade Industrial. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos rótulos de 
produtos especificamente destinados à exportação, desde que contenham 
em Ungua nacional e estrangeira, em lugar destacado e em caracteres bem 
visíveis, a Indicação de ter sido o produto fabricado no Brasil. 

Art. 55. ~ prOibido: 

I - importar. fabricar, possuir , aplicar, vender ou expor à venda ró
tulos, etiquêtas, cápsulas ou in,'6Iucros que se prestem a Indicar, como es
trangeiro, produto nacional, ou vice-versa; 

II - importar produto estrangeiro com rótulo escrito, no todo ou em 
parte, em llngua portuguêsa, sem mencionar o pais de origem; 

lI! - empregar rótulo que indique falsamente a procedência ou a 
qualidade do produto; 

IV - adquirir, possuir, vender ou expor à venda produto rotulado, 
marcado, etiquetado ou embalado nas condições dos incisos anteriores. 

Art. 56. Os estabelecimentos produtores e os comerciantes atacadistas 
de produtos sujeitos ao Impõsto deverão numerar os volumes, seguidamente, 
por ocasIão da salda do estabelecimento, salvo quando a embalagem fôr 
constttulda de engradados, barricas, caixas de madeira e envoltórios aber
tos, destinados ao simples transporte do produto. 

Parágrafo único. A numeração será anualmente reiniciada, devendo 
ser usadas tantas quantos forem os estabelecimentos, porém distintas por 
seriação alfabética. 

Art. 57. O Diretor do Departamento de Rendas Internas, mediante 
expedição de ato próprio, poderá determinar a rotulagem, marcação ou 
numeração, pelos importadores, arrematantes. comerciantes ou repartições 
fazendárias, de produtos estrangeiros cUjo contrôle entenda necessário. bem 
como prescrever, para estabelecimentos produtores e comerciantes de de
terminados produtos nacionais, sistema diferente de rotulação, etiquetagem 
e numeração. 

§ }9 A mesma autoridade poderá, a titulo precário, autorizar sistema 
especial de rotulagem, marcação ou numeração para os contribuintes que 
apresentarem modalidades que satisfaçam as exigências fiscais. A pennis
são será concedida, em cada caso, à vista de requerimento dos interessados. 
mediante prévIo exame do sistema proposto. 

§ 29 A falta de numeração Importará em considerar-se o produto como 
não identificado com o descrito nos documentos !1scais. 

Seção 11 - Do Sêlo EspeCial de ContrOle 

Art. 58. Estão sujeitos ,ao sêlo especial de contrOle, na forma estabele
cida neste regulamento e em atos complementares do Diretor do Departa
mento de Rendas Internas, os produtos dos Capitulos 9 (posição 01), 22, 
24, 33 (posições C5 e 06)" 36 (puslç.ão 06), 64, 91 (posição 01) e !l4. 

§ 19 Por ato do Diretor do Departamento de Rendas Internas, o uso 
do rejo poderá ser estendido a outros produtos, assim como, em casos es
pecificas, dispensado ou substituído por outra forma de contrõle quanti
tativo. 

§ 29 A aplicação do sêlo será feita antes da salda real ou ficta do pro
duto do estabelecimento Obrigado ao seu uso, salvo dispOSição especial que 
indique outro momento. 
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§ 39 A falta do sêlo em produtos a êle sujeitos, a sua aplicação em 
desacOrdo com as normas estabelecidas ou a aplicação de sêlo impróprio, 
importará em considerar-se o produto como não identificado com o des
crito nos documentos fiscais. 

Art. 59. O sê lo especial de contrOle terá. o formato, cOres e caracte
rfsticas estabelecidos pelo Departamento de Rendas Internas, conterá im
pressas as palavras "Impôsto de CoIl$UUlO - Sêlo de ContrOle", e será dis
tribuído gratUitamente. 

§ 19 Poderão ser adotados selos especiais, com caracterlsticas ou cOres 
distintas para cada produto ou espécíes e categorias de produt{)s, de forma 
a assegurar o seu per~eito contrôle quantitativo. 

§ 29 O Departamento de Rendas Internas poderá autorizar que a se
lagem se faça por processo mecânico, desde que apresentadas garantias rnl
nimas de segurança e contrOle. 

Art. 60. Os selos serâo confeccionados pela Casa da Moeda e a.1 fi
carão depositados até sua distribuição às repartições fazendárias. 

Parágrafo único. A entidade referida organizará. é.lbuns contendo es
pécimes de todas as fórmulas . para distribuição, pelo Departamento de 
Rendas Internas, às repartições interessadas. 

Art. 61. Ao Departamento de Rendas Internas compete divulgar a 
emissão dos selos, determinar o SEU recolhimento e superintender o serviço 
de seu fornecimento e distribuição em todo o território nacional. 

Art. 62. Os selos serão requisitados diretamente à Casa da Moeda 
pelo Departamento de Rendas Internas. ou suas Delegacias Regionais, que 
os distribuirão por intermédio dos seus órgãos locais ou dos do Departa
mento . de Arrecadação. podendo, em casos especiais, suprir diretamente o 
contribuinte. 

§ 19 O fornecimento dos selos aos usuá.rios será feito mediante apre
sentação de guia de modêlo próprio, em quantidade não superior à neces
sária ao consumo de um' mês. 

§ 29 Ninguém poderá vender, trocar ou ceder, por qualquer forma, 08 
selos recebidos, salvo quando se tratar de sucessão, na forma prevista neste 
regulamento. 

§ 39 Não é pefrnitido possuir em estoque quantidade ~e selos superior 
à indicada no § 19 dêste artigo, admitida a tolerância de até 10% (dez 
por cento). 

Art. 63. Quando o estabelecimento encerrar suas atividades ou em 
qualquer outra hipótese em que o emprêgo do sêlo por êle não mais seja 
exigido, deverá o saldo existente ser recolhido à repartição arrecadadora 
cO;l1petente dentro de quinze dias, mediante requerimento, em que o res
ponsável prestará os esclarecimentos necessários. 

Parágrafo único. As Delegacias Regionais de Rendas Internas deverão 
incinerar as fórmulas recolhidas, fazendo lavrar, em livro próprio. com nu
meração seguida. têrmo minucioso do ato. mencionando quantidade. espé
cie e demais caracteristicas das fórmulas, bem como a sua procedência 
mome do estabelecimento e repartição ' remetente). Do têrmo serã extraí
da cópia autenticada para remessa imediata ao Departamento de Rendas 
Internas. 

Art. 64. Não é permitido o emprêgo de sêlo já utilizado considerando-
se não selado o produto em que êle tenha sido apõsto. ' 

Parágrafo único.. Provada a boa-fé do expositor a responsabilidade 
recairã, apenas, sÔbr~ o vendedor. ' 

Art. 65. O registro do recebimento e da utilização ou emprêgo do sêlo 
esp~cial d~ con~rôle será feito em livro próprio, cUjo modêlo e normas de 
escnturaçao serao estabelecidas pelo Departamento de Rendas Internas. 
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CAPíTut.o n 

DO DOCUMENTARIO FISCAL 

Seção 1 - Das Notas Fiscais 

Art. 66. Ressalvados os casos em que fôr exigida a gula de trânsito e 
a hipótese prevista no ~ 19 . a saída de produtos tributados dos estabelecI
mentos produtores e comerciais atacadistas obriga à emissão de nota fiscal 
modêlo 10 pelos primeiros, e modélo 11 pelos segundos; e a de pr~dutos 
Isentos. à ernisão de nota fiscal modélo 11, por qualquer dos estabelecrmen
tos referidos, observada a ressalva inicial. 

§ 19 Nas vendas a varejo realizadas por estabelecimentos produtores, 
quando não houver incidência do impôsto, não será emitida nota fiscal. 

§ í!I A emissão da nota fiscal far-se-á antes da saida real ou ficta 
do produto do estabeleoimento emitente, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 70 e no § 39 do art. 71. 

§ 39 No caso da isenção prevista no inciso XXV do art. 99, a saída 
do produto do estabelecimento produtor far-se-á com nota fiscal modêlo 
10, na qual serão indicados o número e data da circular declaratória da 
isenção e o nome da repartição expedidora. 

§ 49 Na venda direta a consumidor por comerciante varejista que 
tiver . como atividade acessória, moagem de café torrado adquirido de ter
ceiros, pOderá ser emitida wna só nota fiscal englobando as vendas efe
tuadas em cada dia . 

Art. 67. A nota fiscal conterá as seguintes Indicações mlnima.s: 

1 - denominação "Nota Fiscal" e número de ordem; 
fi - nome, enderêço e nUmero de Inscrição do estabelecimento emi

tente; 
In - natureza da operação (venda, transferência, industrialização para 

terceiros, venda a estabelecimento compreendido no art. 50, consêrto, etc.) .; 
IV - nome e enderêço do destinatário; 
V - data e via da nota; 
lT1 - data da saida real do produto do estabelecimento emitente; 
vn - discrimmação dos pJ"odutos pela quantidade, marca, tipo, mo

dêlo. número. espécie. qualidade e demais elementos que permitam a sua 
perfeita identificação, assim como o preço unitário e total da operação. o 
valor tributável se diferente do preço da operação. e o preço de venda no 
varejo quando o cálculo do Impôs to estiver liGado a êste ou dêle decorrer 
isenção; 

VIU - classificação fiscal do produto (posição e inciso) e valor do 
tmposto sôbre êle incidente, quando se tratar da nota modêlo lO, per
mitIdo. neste caso. se os produtos forem da. mesma pOSição e inciso, um 
único cálculo do impõsto pelo valor total; 

LX - nome e enderêço do transportador e forma de acondicionamento 
do prodUto (marca. numeração, qualidade,. espéCie e pêso dos volumes) . 

§ 19 As notas fiscais serão numeradas em ordem crescente, re1niciada 
a nwneração quando atingir o 0.1' 999.999. 

i ~y '>erao .mpressas tlS IDdlcaçOes do inciso 1 e a :ela:lVa a. V1a 
da nota . 

§ 39 A índica.~ão do inciso VIII, referente à classificação fiscal do 
produto, e obrigatória apenas para os contribuintes, e a relativa ao valor 
do ímpôsto é defesa àquêles que não sejam legalmente obrigados ao seu 
recolhimento. 

§ 49 A nota fiscal poderá conter outras indicações de Interêsse do 
emitente. de~de que não prejUdiquem a clareza do documento, podendo, 
inclusive. ser adaptada para substituir as faturas. 
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§ 59 Os que utilizarem romaneIo, devidamente nwnerado, com cópia 
a carbono conservada em seu poder, em que os produtos sejam discrimina
dos com todos os elementos de identificação exigidos no inciso Vil dêste 
artigo, ficarão dispensados da discriminação dos mesmos na nota fiscal, 
sendo, porém. obrigados a -mdicar. na nota, a série e o número do roma
nelo, e, neste. a série. o número e a data daquela. As notas deverão estar 
obrigatOriamente acompanhadas dos romaneios a elas correspondentes. 

Art. 68. As notas fiscais serão enfeixadas em blocos uniformes. não 
podendo ser emitidas Cora da ordem no mesmo bloco, nem extraldas de 
bloco nõvo sear" que se tenha esgotado o de nwneração imediatamente in
ferior. 

§ 19 ll: permitido o uso simultâneo de duas ou mais séries de notas 
fiscais, desde que se distingam por letras maiúsculas em seriação alface
tlca Impressa, facultado ao fisco restringir o número de séries, quando 
usadas em condições Que não ofereçam segurança à fiscalização. 

§ 29 É obrigatório o uso de talonário de serie especial para os fabri
cantes de produtos isentos e para os comerciantes de produtos de proce
dência estrangeira, contendo, respectivamente, impressa. em cada nota, a 
declaração - "Nota de Produto Isento do Impõsto de Consumo" - ou -
"Nota de Produto Estrangeiro" - com separação, ainda, no último caso. 
entre os produtos de importação própria e os adquiridos no mercado in
terno . 

§ 39 A nota de produto estrangeiro a que se refere o parágrafo ante
rior conterá ainda, em coluna própria, a indicação do número do livro de 
registro de estoque e da respectiva fôlha, ou o número da ficha que o subs
tituir. em Que o produto tenha sido lançado na escrita fiscal do emitent.e . 

§ 49 Também e obrigatório o uso de talonário de Série especial, com 
Indicação numérica distinta para cada ambulante, quando os estabeleci
mentos produtores realizarem vendas por êsse sistema; devendo, do mesmo 
modo. os prod'.ltos entregues aos ambulantes ser acompanhados de nota 
fiscal extralda de talonário de série especial. 

§ 59 O estabelecimento produtor, ao devolver produto que industriali
zar para terceiro. fará constar da nota fiscal a série e o · número da guia 
de trãnslto referente à remessa das matérias-primas, produtos intermediá
rios ou material de embalagem. 

§ 69 O estabelecimento produtor que der salda a produto Inacabado 
que a êle não deva retornar deverá emitir nota fiscal de série distinta 
destinada exclusivamente a operações dessa natureza. 

§ 79 Numa mesma nota fiscal só poderão constar produtos de inci
sos ou pOSições diferentes se houver separação dos valõres em colunas, ou 
por especüicação distinta, de modo a demonstrar, com facilidade, o impôsto 
devido em cada inciso ou posição. 

Art. 69. As not.as fiscais serão preenchidas a máquina ou manuscri
tas a tinta ou lápis-tinta, por decalque a carbono ou em papel carbonado. 
em duas vias, no minimo, devendo os seus dizeres e Indicações estar bem 
leglveis em tôdas as .ias. 

§ }9 A indicação da data da saída poderá. ser feita a carimbo ou ma
nuscrita e não deverá conter emenda ou rasura, considerando-se inexis
tente, para os efeitos do art. 71, a. indicação que as contiver. 

§ 29 Il'; permitido o uso da nota fiscal não enfeixada em blocos. desde 
que emitida mecánicamente ou datilografada, com os dizeres e requisitos 
dos modelos oficia.is. e Beja copiada em copiador revest.ido das formalidades 
legais e cont.enha, ainda, o número dêst.e e o da respectiva fôlha. 

§ 39 g dispensada a cópia em copiador registrado, quando as notas 
forem emitidas em sanfonas de formulários contInuos de, no mínimo, vinte 
e cinco notas, com numetaÇão tipográfica e seguida, apenas na úl tima via. 
desde que êsse número seja repetido em outro local, mecânica ou datilo
gràficamente, em tôdas as vias, por cópia a carbono. 

§ 49 Também poderá ser dispensada a cópia em copiador registrado, 
a critério do Departamento de Rendas Internas, se fõr usada a máqUina 
autentlcadora a que se refere o § 29 do 8tt. 80. 
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§ 59 A primeira via da nota acompanhará o produto ~ ~e!á. entre~up. 
pelo transportador ao destinatário, que a reterá. para. eXlblçao ao flS~O 
quando por êste exigida, e a via indestacável do bloco ou em sanfonas nao 
desmembradas ficará arquivada en: poder do emitente, também para efei
to de fiscalização. 

§ 69 A prlmeira via da nota deverá. estar, durante o percurso do es
tabelecimento do remetente ao do destinatário, em condições de ser exi
bida aos agentes fiscais em qualquer instante, ?ara conferência da. merca
doria nela especificada e da exatidão do lançamento do respectivo impôsto. 

§ 79 Cada estllbelecimento, seja matriz , sucursal, filial, depósito, agên
cia ou representante da mesma pESSoa, terá o seu talonário próprio. 

Art. 70. J!!: vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda a 
sald~ efetiva do produto nela descrito, do estabelecimento ~mltaute, les
salvados os seguintes casos: 

I - a salda ficta do produto, nas hipóteses do inciso I do art . 39 ; 

n - a salda de partes de produto desmontado cUja unidade não possa 
ser transportada de uma só vez, desde que o impõsto, de acõrdo com as 
normas dêste regulamento, deva incidir sõbre o todo. 

ParágrafO único. No caso do inciso Il dêste artigo, deverá ser emi
tida nota fiscal correspondente ao todo, com descrição das partes que a 
acompanham e das que serão remetidas posteriormente, devendo, nas re
messas restantes. ser emitidas novas notas fiscais , sem lançamento do im
põsto, nas quais se discriminem as partes a que se referem e se faça remis
são à nota global originàriamente extralda. 

Art. 71. As notas fiscais que não satisfizerem tôdas as exigências 
dêste capitulo serão consideradas. para efeitos fiscais, sem Qualquer valor 
legal, servindo de prova, apenas. a favor do fisco. 

§ 19 Sem prejulzo do disposto no caput do artigo anterior, a nota fis
cal será também considerada sem validade jurldica, devendo a primeira 
via, com os necessários esclarecimentos, ser inutilizada e prêsa ao respec
tivo talão, se o produto a que se referir não tiver saldo do estabelecimento 
até três dias da data de sua emissão. salvo motivo justificado. 

§ 29 Para os efeitos do disposto no parágrafo I\.Ilterior, considera-se 
Justificada 1. permanência do prOduto no estabelecimento até noventa dias 
da data da emissão da nota fiscal. desde que atendidas as exigências do 
§ 39; 

I - no caso de não haver disponibilidade de transporte ou quando 
ocorrer outro motivo de impOSSibilidade, se declarada ~a ctrcunstâncftl na 
nota fiscal, dentro de três dias de sua emissão; 

n - no caso de venda para entrega futura, mediante emissão de nota 
fiscal-fatura, se declarada essa condição na mesma nota no ato de sua 
emissão. ' 

§ 39 Nas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo anterior. o contri
buinte escriturará no livro próprio, dentro de três dias de sua emissão a 
nota fiscal ou nota fiscal-fatura, com o correspondente débito do impôsto; 
e, ainda no cs:so do inciso lI, declarará na nota fiscal-fatura que a mesma 
se de~tlJla a slIDp~es faturamento e emitirá, na ocasião da éntrega da mer
cad.ona~ a nota, fIScal-fatura de salda, sem lançamento do impõsto e com 
Indlcaçao do numero e data do primeiro efeito fiscal expedido. 

Seção 1I - Da Guia de TTânsito 

Art. '12. Em tõdas as remessas de produtos, tributados ou não, a que 
se referem as alineas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 3,9 e o inciso m 
do art. 59, é oh.igatória a emissão da gula de trãnsito pelO remetente. 

Parágrafo único. Exclui-se da exigência de emissão da guia, quando 
ocorrer a hipótese prevista na alínea "b" do inciso II do art. 39 , a devolu-
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ção de artigos produzidos em casas residenciais pelas pessoas da tamflia, 
sem relação de emprêgo entre elas ou contratação de operários. 

Art. 73. A guia de trânsito obedecerã . aos modelos 13, 14 ou 15, sen
do-lhe aplicáveis, no que couberem, rodas as prescrições relativas à nota 
fiscal. 

Parâgrafo t1nico. Quando o emitente não fOr estabelecido ou quando 
se tratar de remessa esporádica, poderão ser utilizadas fôlhas avulsas. desde 
que nelas se contenham tôdas as indicaçôes do modêlo oficial e que , após 
o seu preenchimento, sejam elas apresentadas à repartição fiscal para a 
devida autenticação. 

Seção III - Da "Relação Diária" de Produtos Safdo$ 

Art, 74. ·Os estabelecimentos varejistas de contribuint~s e as seçôes 
de varejo de estabelecimentos produtores. quando desobrigados do paga
mento do impõsto, deverã<l escriturar a "Relação Diária". modêlo 12, para 
registro das saidas de produtos industrializados, importados ou arremata
dos pela própria firma. 

§ 19 O Departamento de Rendas Internas poderã estender B obriga
toriedade da "Relaçâo" a outros estabelecimentos varejistas não pertencen
tes a contribuintes, no tocante a produtos cuJo contrõle julgar comieniente 
estabelecer. 

§ 29 A "Relação Diária" constituir-se-á de talonário com fôlhas nu
meradas tipográfica e seguidamente, escriturada em duas vias, cem cópia 
a caroono, em ordem cronológica, sem linhas em branco, encerrada pelO 
movimento mensal, sendo que a primeira via, desf;acável, deverá ser con
sen:ada no talonário para que a fiscalização a retire quando necessário. 

Seção IV - Das Guias de Recolhimento 

Art. 75. As gUias de recolhimento dC' impôsto obedecerão aos seguintes 
modelos : 

I - guia modêlo 1 - para os registros efetuados no livro mQdêlo 17, 
complementados ou não pelos dos livros medelos 16 e 19; 

II - guia modêlo 2 - para os registros efetuados no livro modêlo 20; 
lU - guia modêlo 3 - para os registros efetuados no livro modêlo 22; 
IV - guia modélo 4 - para recolhimento do impõsto por ocasião do 

desembaraço aduaneiro de produtos de procedência est.rangeira; . 
V - guia modêlo 5 - para o recolhimen to antecipado do impôsto. pelos 

contribuintes considerados devedores remissos; 
VI - r equerimento-guia modêlo 6 - pa~a o recolhimento espontâneo 

do impõsto fora do prazo legal (art . 125); 
VII - guia ~odélo 9 - para recol....'1imento do impôsto sôore produtos 

arrematados em leilão. 
Art. 76. As guias serão preenchidas pelo contribuinte, no número de 

vias que fôr determinado pelo Departamento de Rendas Internas e com 
observância d:ls instruções constantes dos respectivos modelos. 

Art. 77. As guias modelos I, 2 e 3 serão apresentadas ainda que · não 
haja saldo a recolh~r , dzvcndo, neste caso, demonstrar o saldo credor exis
tente ou, na falia de movimento, declarar essa circunstância. 

Art. 78. A guia para recolhimento do impôsto cevido na importação 
ou arrematação de produtos estrangeiros será organizada co 01 base na nota 
de importação ou de arrematação, consignando-se, além dos elementos ne-



- 27-

cessários à determinação do valor tributável, a sua classificação fiscal, 
quantidade, espécie, qualidade, marca, numeração, série e tipo, se houver, 
e demais elementos indispensáveis à perfeita identificação do produto, 

Art. 79. Os, contribuintes declarados devedores remissos, além da guia 
referida no inciso V do art. 75, são obrigados a apresentar, em cada. mês, 
guia de modêlo próprio referente ao movimento do mês anterior. 

Seção V - Da Autenticação 

Art. 80. Os talonários e sanfonas de nota fiscal destinados ao uso 
dos contribuintes e de comerciantes de prodUtos estrangeiros, bem como as 
guias de trânsito e as "Relações Diárias", serão obrigatôriamente autentica
dos antes da sua utilização. 

§ 19 A autenticação será feita de modo que fique evidenciada nas pri
meira e última vias do documento fiscal, da seguinte forma: 

I - por sistema mecânico: 
Q) pela repartição arrecadadora, de acôrdo com as normas que forem 

estabelecidas pelo Departamento de Rendas Internas; 
b) pelo próprio contribuinte, sem ônus para a Fazenda Nacional, ob

servado o disposto no § 29 dêste artigo; 

II - mediante aposição do visto, pela repartição arrecadadora, em se
gUida aos têrmos de abertura e encerramento que deverão constar do verso 
da via indestacável do primeiro e" último documento de cada talonário ou 
sanfona. 

§ 2° A autenticação pela forma prevista na alinea ub" do inciso I do 
parágrafo anterior dependerá de autorização do 'Departaménto de Rendas 
Internas, que sômente a concederá se a máqUina a ser utilizada destinar-se 
exclusivamente a essa. finalid~de. tiver mecanismo autenticador e nume
rador inviolável e possibilitar o perfeito contrõle quantitativo dos documen
tos autenticados , sujeito, ainda, o seu uso a outras exigências que o referido 
Departamento entender necessárias ao resguardo dos interêsses da Fazenda 
Kaciona!. 

§ 3q Não se consideram a!ltenticados os documentos cuja autenticação 
se tenha feito em desacôrdo com as modalidades previstas no § 19 dêste 
artigo. 

Art. 81. Os talor.ários e sanfonas sujeitos a autenticação serão en
caminhados à repartição com o requerimento-guia modêlo 37, extraldo em 
duas vias. A primeira via constituirá documento do arquivo da repartição 
e a segunda, depois de carimbada e rubricada pelo funcionário competente, 
será restituída ao interessado, para arquivamento em pasta própria, por 
ol'dem de data, à disposição da fiscalização. 

Par~grafo único. A r.epartição somente autenticará novos talonários 
ou" santon<1.s. m ediante aprese:1tação do de nUllleração imediatamente an 
tenor ou da segunda via do requerimento-guia precedente. 

CAPÍTULO nr 

DA ESCRITA FISCAL 

Seção I - Dos Livros 

Art . 82. Os contribuintes e outros sujeitos passivos referidos neste 
regulamento serão obrigadós a possuir, de acôrdo com a atividade que 

exercerem e os produtos que industrializarem, importarem, movimentarem, 
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venderem. adquirirem ou receberem, os IhTOS fiscais previstos nesta seção 
para registro de estoque. movimentação, entrada e saída de produtos tribu
tados ou isentos. bem como contróle do Impõsto a. pagar ou a creditar e 
para registro dos respectivos documentos. 

§ 19 Os livros conterão têrmos de abertura e encerramento assinados 
pela firma possuidora e terão as fõlhas numeradas tipogràficamente, de
vendo ser autenticados pela repar tição arrecadadora da jurisdição do esta
belecimento, antes da sua utilizaçl:o. 

§ 29 Os livros serão autenticados mediante apresentação do "Certifica
do de Registro" do estabelecimento ou prova de autenticação do livro de 
modêlo igual, de número anterior. podendo ser autenticado mais de um 
livro de cada vez, desde que tenham numeração seguida. 

§ 39 A autenticação dos livros fiscais previstos neste regulamento 
far-se-â mediante aposição do "visto" logo após os têrmos de abertura e 
encerramento referidos no § 19 dêste artigo. 

Art. 83. Constituem instrumentos auxil iares da escrita fiscal do con
tribuinte e das pessoas Obrigadas a escri turaç-ão. os livros da contabilidade 
geral. as notas fiscais. as "Relações Diárias" . as ~lI ias de trãnsito e de re
colhimento do impõsto e todos os documE'ntos. amda que pertencentes ao 
arquivo de terceiros, que se relacionem com ?s lançamentos nela feitos. 

Art. 84. Cada estabelecimento. seja matriz, filial, depósito, agência ou 
representante terá. escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, 
inclusive no estabelecimento matriz. 

§ 19 Os Uvros e os documentos que servirem de base à sua escritura
ção serão conservados nos próprios estabelecimen tos, para serem exibidos 
à fiscalização quando exigidos. durante o prazo de cinco anos ou até que 
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorren tes das operações a 
que se refiram. se esta se verificar em prazo maior. 

§ 29 Nos casos de transferência de firma ou de local, feitas as neces
sárias anotações. continuarão a ser usados os mesmos livros fiscais. salvo 
motivo especial que aconselhe o seu encerramento e a exigência de livros 
novos, a critério da Inspetoria Fiscal local. 

§ 31' O prazo previsto no § 19 dêste artigo interrompe-se por qualquer 
exigência fiscal relacionada com as operacões a que se refiram os livros ou 
os documentos ou com os créditos tributários dêles decorrentes. 

Art. 85. O D~partamento de Rendas Internas poderá autorizar. a tf
tulo precário . . 0 uso de fichas em substituição aos livros. desde que fiquem 
garantidas as exigências de clarez!1 e segurança da escrita fiscal. 

§ 19 As fichas serão numeradas seguidamente. e individualmente au
tenticadas. pela repartição competente, antes de sua utilização. 

§ 29 Deverá o sujeito passivo escriturar .. flchas-!ndices". em que. 
obedecida a ordem numérica crescente, será registrada a utilização de cada 
ficha. 

Art. 86 . Os estabelecimentos produtores referidos no art. 49 e no in
ciso lU do art. 59 são obrigados a escriturar os seguintes livros: 

I - o modêlo 16. para regIstro do crédito do impôsto relativo às ma
t!!rlas-primas, produtos intermediários e embalagens, adquiridos ou recebi
dos para emprêgo na industrialização e no acondicionamento de produtos 
tributados; • . 

n - o modêlo 17, para registro do impõsto relativo à salda de produ
tos tributados; 

TIl - o modêlo 19, quando: 
a) fabricarem produtos isentos do impõsto, para o registro de sua 

salda; 
b) revenderem ou empregarem matérias-primas, produtos intermediâ

rios e embalagens na tndustrializ~ção ou no acondicionamento de produ
tos isentos e não tributados, para efeito de estõrno do crédito; 
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IV - O modêlo 18 para rt.~u:trar as quantidades dos prodllto3 tribu
tados saldos do estabeleciménto produtor, dispensada a sua escri
turaçÍl.o se o contribuinte indicar, no livro modêlo 17, a unidade, quan
tidade e unidade-padrão dos produtos (COlunas I, :& e 3); 

V _ o modêlo 25 para registro da produção e estoque dos produtos 
cuja industrialização ~e efetuar pela forma prevista no paràgrafo único 
do art. 72. 

§ 10 Os estabelecimentos produtores que receberem de terceiros maté
rias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para indus
trialização de produtos sujeitos ao impôsto, deverão escriturar o livro mo
dêlo 26. 

§ 29 Na hipótese prevista no inciso V dêste artigo, os artesãos executo
res da encomenda ficam dispensados de escrituração. 

Art . 87. Os demais estabelecimentos escriturarão: 
I - o livro modêlo 20, os atacadistas de produtos das posições 71.01 

a 71.15, refendos no inciso IV do art. 59; 
n - os livros modelos 20 e 21, os estabeleci!nentos mencionados no 

inciso Il do art . 59; 
In - os I1vros modelos 22 e 23, os importadores e arrematantes de 

produtos estrangeiros sujeitos ao impOsto, obedecidas as Instruções que fo
rem expedidas pelo Departamento de Rendas Internas. 

Farágrafo único. Serão ainda usados os seguintes livros: 
I - o modêlo 24, para contrõle quantitativo das entradas e saldas. 

pelos revendedores de produtos de procedência estrangeira adqUiridOS no 
mercado interno, atendidas as instruções baixadas pelo Departamento de 
Rendas Internas; 

n - o modêlci 30, em substituição do modêlo 18, para torradores e 
moedores de café . 

Art. 88. O contrIbuinte que fór declarado devedor remisso, a.lém dos 
demais livros a que estiv-::r Obrigado, deverá. escriturar o modêlo 35. 

Art. 89 . Os estabelecimellt~ produtores que receberem matérla
prima, produto intermediário ou objetos, de particulares. para qualquer 

operação de industrialização. terõo ainda, um talão de nota espe.:1a! devi
damente autenticado. onde serãu registrados, além do material que fór 
recebido, o seu valor, o trabalho a executar, a estimativa do preço da 
mão-de-obra e o nonle e enderêço do cliente. 

Farágrafo único. A nota SErâ extrafda e entregue ao cliente, no 
mom1mto em que fõr recebido (, material, devendo ficar cópia a carbono 
no talonário. 

Seção 11 - Da Escrituração 

Art. 90. A escrituração dos livros fiscais far-se-á em ordem crono
lógica e com a necessária clareza. asseio e exatidão, de modo a não deixar 
dúvidas, devendo o DlOvimento diario ser lançado dentro de três dias e o 
encerrame'.lto da escrita ser feito áentro de cinc,", dias, contados do término 
dos periodos fixado~ nos modelos . . 

§ 19 Os dados constantes dos livros da escrita fiscal. quanto ao registro 
de quantidades, S3.o sujeitos a tolerância de quebras admissiveis para cada 
espéCie ou tipo çe produto, segundo critério que fôr determinado peJo 
Departam·}nto de Rend9.s Internus consideradas as condições especiais do 
estabelecime:llo proãutor" ou do produto, devendo o limite máximo de 
tolerância ser fixado após três verificações, pelo menos, em cada caso. 

§ 29 Em cas'Js especiais. poderá o Departamento de Rendas Internas, 
no interêsse da f iscalizaçã·). estabelecer a unidade padrão que deva ser 
u tilizada para o registr -' quantit8t1vo de determinados produtos. 
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Art. 91. A escrituração dos Uvros modelos 16. 17. 19. 20. 22 ou 33 será 
f eita por posição. inciso e subinclliCl Qua ndo fór o caso. em colunas próprias 
e com as adaptações que se tornarem necessárias . 

Paragrato único. Em um mpsmo livro poderão ser efetuados regist·ros 
referellt.t:s li produtos cc diferentes classüicaçóes fiscais, desde Que haja 
scparação que possibilite, de moCo claro. a verüicação do impõsto de cada 
uma. 

Art. 92. No!, livros fiscais será p erm itido o lançamento global. pela 
soma das notas f iscais dos produtos saídos em cada dia. desde Que cs 
lançamentús se j .m distintos para cada serie ou se relacionem em separa.do, 
por série, b < notas fiscais assim escrituradas. 

Paragralo úmco. Quando. da primeira via da nota fiscal e da via 
fixa ao ta lonário. não constar a data da saida do produto. 'COnsiderar-se-á. 
para efeito dr: escrituraçãJ e pétgamento do impõs~o, como tendo ('la 
oCOl ri'Jo na data da nota, sem prejuízo da penalidade cabível pelo n110 
cumprimento :.Ia. obrir;ação. 

Art. 93 . Na escrituração d(.!> livros previstos neste regulamento. serão 
obsel'7ad:J..';, talnbém, as normas estabelecidas nas notas de cada modêlo. 

Art. ':14. No livro modélo 16. os contribuintes escri turarão. por posição 
e inciso. as notas fisCais l"tlatil·a.; às m.atérias- primas. produtos interme
diários e embalagens adquiridos ou recebidos para emprégo na industria
lização e ou acondicionamento dos produtos. fazendo. de imediato. o 
credito do imjJõsw destacado na nota fiscal ou apropriado na forma dos 
§~ 39 e 4° du art. 29. salvo quandc se destinarem exclusivamente a emprégo 
em prJdutos .sp.ntos ou não tributados . 

Par~!;rafo único. Js con tribuin tes obrigados à escrituração do modêlo 
16 ficarão dispensados de escriturar as colunas "Nome" e U Enderêço" do 
fornecedor e "Quantidade" e I. E:;pécie" dos produtos adquiriàos. 'Se arqui
varem as not?s fiscais ou as notaF de importação em pasta espedal, por 
ordem de lançamento. e llumer::;.rrm os docum entos em ordem croGológica 
de escrituração. anotando êsse :nimero na coluna referente ao uNome" 
do fornecedor. 

Art. 95. Pela escrituração do livro modêlo 19. atendidos as qua nti
dades empregadas r- os respectivo~ valores. deverá ser estornado o ~rédito 
do impllsto relativo as matérias-primas. prodUtos intermedià rios e emba
lagens que fo:,em objeto de rev.:?nda. ou tiverem sido utilizados na Indus
t rialização nu no acondicionamevtc. de produt.os isentos e não tributados. 

Parágrato único . O estõrno do crédito será apurado e escritura.jr) r.o 
momento da revenda tlU da saic<J dos produtos isentos ou não tributados, 
tendo como referência :J.S lIotas fiscais emitidas . 

Art. 96 . ! ls .eslabeleciml'ntr;' produtores que importarem. adq~irirem 
de importadores ou arremat.are l"l produtos de procedência estrangeir a para 
emprêg-o como m atén2.s-pl'imas, produtos tntermediários ou embalagens 
em ar t igp~ de sua illdllstrializR('ãc reg-istr:l. ri'i.o suas entradas no livro mo
<.lêlo 16, dispensado o registro n~, livro modêlo 22. 

Art. 97. 0 '- p'5t,abel\,,(' irupn tp.· produtores que. na condição de conlri
bltin tl~s. mantiverem seção de \ienea a varejo. procederão às respectivas 
baixas ,l OS livros da cont-óie on .. nt itativo à medida em que os produtos 
for~m sp.:Jdo t ransferidos p:l1'a o varejo. 

Para~ra fo ·'Jlico. N··s esta:"f'lecimer.tos Que não possuirem depósitos 
s:ep~. r:01~I05 das s eçóp < de varejo. t; reg istro de baixa se fará por tJca:lJao 
da re ti rada dos prorlu:o~ do." caixotp.s. engradados e outra s embalagens 
de transporte ou quando eis pro(l!.:tos fon~m expostos a venda. . 

Art . 98 . O cont ribuir.te qUE fôr declarado devedor remisso, no que 
se refere ~ escrituração de "('li!' l;nM fi scais , deverá observa r o se!;l1lnLt>: 

I - logú que declarado remisso, balanceará sua escrita fiscal, apurando 
o impõsto àevic'to o:; o saldo credor; 
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n - recolllcrr .. 1:0 pra .. o previsto neste regulamento, se fór o caso, 
o 1mpôsto devido pela" cpei-açõl~ anteriores, apurado na forma do inciso 
precedente; 

[TI - escriturará nl) registro modêlo 35 o saldo credor, se existente, 
bem como o impõsto recolhIdr ant~cipadamellte e o proveniente dos créditus 
e débitos diAriamente apurados nOE livros próprios. 

Art. 99. Para efeito de escrituraçàQ dos livros modelos 18 c 31) enLen
de-se por t.:nidade r.adrão () c,uilograma, ressalvados os seguintes casos: 

I - litro - para. as posiçõe~ 22.01 a 22.10; 
II - milheiro - para as posições 24.02, incisos 1 a 3, e 36 .06; 

In - gram'i - para a posicác 28.49; 
IV - milicurie - para a posição 28.iO; 
V - metro linear - para as posições 37.02, 37.06, 4~.19 e «.!l0; 
VI - metro cúbico - para a1. posições 44.13 a 44.18; 

VII - pan's - para as POSiÇÕES 60.02,60.03,61.10 e 64.01 a. 64 .04; 
VIII - dúzias - para as posi<;ões 61.05 a 61.07; 

IX - tonelnúa liquid'l - para posições 89.01 a 89.03; 
X - unidade (I) - para as posições 43.03, 65.03 a 65 .06, 66.01, 

66.02.84.45. 84.51 a 84.54, 3(3.07, GG .08. B7.01 a 87.05; 87.09, 87.10, 88.01, 
88.02, 90.04 a 90 .06, 91.01 a 91.08, 92.01 a 02.05, 92 . 07 e 92.1l. 

Art. 100 . A relação modillo 12 será escriturada, em ordem cronológica. 
sem linhas em braneo. e enc.errada pelo movimento mensal. 

Art. 101. Atêndida a exceção prevista no final do art. 32, na dcvo
lução de prod~ l ti)S ao estúbelecimento produtor, o contribuinte promoverá 
o estôrno du impôst,o lançau.:J quando de sua. saída, mediante registro a. 
crédito no hvro modêlo 16. '20 ou 22. 

Parágrafo único. As Quantidades devolvidas serão escrituradas no 
livro modêlo 18, 21 ou 23. ra:l~ndo-se declaração na coluna de observações 
quando os produtos rt.tornarem imprestáveis ou inutilizados. 

Art. 102 O DepaJ"tamellLo de Rendas Internas, no interêsse da 
Fazenda Nacional ou tIa c.sratistica da produção industrial, poderá baixar 
normas compleme!1Lares de escrituração, bem como alterar as estabelecidas 
por êste regulmnentú, "i!'ando dIsciplinar as peculiaridades de cada caso 
em relação à ativi'lRde dos contribuintes e demais obrigados e à n a.tureza. 
dos produtos de sua indú;,tria. ou com f::rcio. 

cAPiTULO IV 

DAS OBRIGAÇOE~ DUS "rRANSPORTADORES, ADQUIRENTES E 
DEPOSITARlOS DE PRODUTOS 

Seçã.o I - JJw, 'Obrigações dos Transportadores 

Art. 103. 03 translJortaQures não poderão aceitar despachos ou efetuar 
o transporte de pmtiuto!' que não 'estiverem acompanhados dos documentos 
exigidos por êste regulaWell!,<i. 

Parágrafo único. A proibição estende-se aos casos de manifesto desa
cõrdo entre ,)S volumes c a sua discriminação nos documentos, à falta de 
descrição ou descriç50 111completa que im;:lOssibilite ou dificulte a identifi
cação dos volumes, e li falta de indicação do nome e enderêço do remetente 
e do destinatário. 

Art. 104. Q; transportadores prestarão aos funcionários fiscais todo 
o concurso para facilitar-lbe~ o exame dos documentos e das mercadorias 
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em despacho. j6. (.Iespac:hnGas ou em trânsito, sendo pessoalmente respon
aaveis pelo extravio dos d~umentos que lbes tenham sido entregues pelo 
remeLente d3S produtos. 

Parágrafo únl.x.. SE: um meWlO documento se referir a produtos que 
devam ser tTansp,lrtndos por mais de um veiculo, o documento dever~ 
acom~anhar o pI!meiro veiculo cabendo ao transportador a obrigação de 
fazer. em tõdas-as vias dos manUestos respectivos. as seguintes incUcaçOes: 

1 - núm~ro e daLa da nota fiscal única e indicação do veiculo com 
o qual ele segUE.. 

II - nfin~el'o <Ia lICUlça (placa ou prefixo) de cada veiculo; 
In -.... nÚIDerc e dol.8 do:. respectivos manifestos; 
IV - nome tio CUlIdutot dto cada man1!esto; 
V - quanUdat e e espe<;le do produto contido nos volumes. de cada 

man1!e.!sto; 
VI - Quan1.id&lle de volume~ de cada manifesto; 

VII .,.. total de quil,1S e valOr dos produtos. de cada manifesto: 
VIII - total doe; \'810re:.. áOf. volumes e dos quilos, constante dos 

ma.Jfestos e ds. nota fiscal. 
Art. 105. O D,.õ>~ento de Rendas Internas poderá estabelecer 

normas condicionando. no pré"iCt exame da regularidade de sua situação. 
a entrega. pelos transpor"..adores, aos respectivos destinatâr1os, de produtos 
de procedência estrangura e do:. nacionais cUjo contrOle entenda necessãr1o. 

Seção 11 - Das Obrigações dos Adquirentes e Dé'Posft4rios 

Art. 106 . Os fabricnütcs. comerciantes e depositâr1os que receberem 
ou adqUirirem para lndw.trialização, comércio ou depósito. ou para emprêgo 
ou utilização nos respect-ivos estabelecimentos. produtos tributados ou 
isentos. deverão examinar Sp êlef se acham devidamente rotulados ou 
marcados ou, o.1ndo. seladOb se estiverem sujeItos ao sêlo de contrôle, bem 
como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se êstes satisfazem 
tõdas as prescric:ões d~ste regulamento. 

§ 1q Ver1!icaGa Q.ualquE! falta, os interessados. a fim de se ex1m1rem 
de responsabilidade darào conhecimento à repartição competente. dentro 
de oIto dias do recebimento do produto, ou antes do inicio do consumo 
ou da venda, se êste se der em prazo menor, comunicando, ainda, na mesma 
ocasião. o fato ao remetente da mercadorIa. 

§ 29 Se a fa1t-ll com1stir na inexistêncIa da documentação compro
batórt:J. .1a procedê,wia do produto relativamente à identificação do 
remetente (nome c enl1erêço). o destinaté.r1o não poderá recebê-lo. sob pena 
de ficar responsável pelo impOsw e sujeito às sanções cablveis. 

§ 39 Nas nots<~ fiscais ou gulas de trânsIto , referentes aos produtos 
recebidos, será consignada. pelo recebedor. a data da entrada das merca
dorias em seu estabeJecJmento. 

Art. 107. As peSSUIi.S menclonad86 no artIgo anterior são obrigadas 
a franquear, aos agf;'rLes do fisco, Os seus estabelecimentos. depósItos. 
dependências e móveis. permitindo-lhes o mais amplo exame dos produtos, 
documentos e livros fIsta~ e comercIais. 

TiTULO TV 

DAS INFRAçoES E DAS PENALIDADES 

CAPITULO t 

DAS INFRAçoES 

Art. 108. Constitui infração tõda ação ou omissão, voluntãria ou invo
luntária. que importe em inobservância, por parte do sujeito passivo. de 
cbrigação tributária, positiva ou negativa, estabelecida ou discipllnada por 
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êste regulamento ou pelos atos adminlstrativos de caráter normativo des
tmados a completá-lo. 

§ lI) Os atos admlmstratlvos não poderão estabelecer ou disciplinar 
obrigações nem definir infrações ou cominar penalidades, que não estejam 
autorizadas ou previstas em lei ou neste regulamento . 

I 21) Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por 
Infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetivi
dade, natureZlt e extensão dos efeitos do ato. 

Art. 109. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, 
na forma do titulo VI. 

CAPITuLO n 

DAS PENALIDADES 

Seção I - Das Espécies de Penalidades 

Art. 110. As infrações serão punidas com as seguintes penas, aplicáveis 
separada UIl cumulativamente: 

1 - multa; 
n - perda da mercadoria; 

lU - proibição de transacionar com as repartiçõe~ públicas ou autár
quicas federais e com os estabelecimentos bancários control!\dos pela União; 

IV - sujeição a sistema espeCial de fiscalização; 
V - cassação de regimes ou contrõles especiais estabelecidos em bene

tlcio dos sujeitos passivos. 

Seção II - Da Aplicação e Graduação das Penalidades 

Art. 111. Compete à autoridade julgadora, atendendo aos antecedentell 
do infrator, aos motivos determinantes da infração e à gravidade de suas 
conseqüências efetivas ou potenciais: 

1 - determinar a pena ou as penas apliCáveis ao infrator; 

II - fixar dentro dos limites legais, a quantidade da pena aplicável. 

Art . 112. Na fixação da pena de multa, a autoridade atenderá ao con
junto de circunstâncias atenuantes e agravantes constantes do processo. 

§ lI) São circunstâncias agravantes, quando não constituam ou qualifi
quem a infração: 

1 - a sonegação, a fraude e o conluio; 

n - a remcidência; 

In - o fato de ter, o infrator, recebido do adquirente jo produto, antes 
do procedimento fiscal, o valor do impõsto sôbre que versar a infração, 
quando esta consistir na falta de seu recolhimento no prazo legal; 

IV - o fato de o impôsto, não lançado ou lançado a menor, referir-se 
a produtc cuja tributação e classificação fiscal já tenham sido objeto de 
aecisão, passada em julgado, proferida em consulta formulada pelo contri
buinte; 

V - a InobservânCia de instruções dos agentes fiscalizadores sõbre a 
obrigação violada, anotadas nos livros e documentos fiscais do sujeito pas
sivo, ou de Instruções das autoridades fazendárias competentes, publicadas 
há mais de trinta dias no Diário Olicial da União, sôbre a matéria; 

VI - a clandestinidade do estabelecimento do 1n1rator, a inexistência 
dE: escrita fiscal ou a falta de emissão dos d(X,umentos fiscais relativos à 
operação a Que a infração se referir; 
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vn - qualquer circunstância que demonstre a existência d e artiflclo 
doloso na prática da infração, ou que' nporte em agravar as suas conse
qUências ou em retardar o seu conhecimento pela autoridade fazendária. 

§ 29 São circunstâncias atenuantes; 
1 - o lançamento regular das operações tributadas e do impOsto 

deVido a que se referir a Infração, nos respectivos llvros da escrIta fiscal; 

n - a 19norâ.ncia ou a errada compreensão da legislaçáL . .scaI; qu~ndo 
escusável, nos casos de sujeitos passivos com capital registrado até Cr$ 
5 .000 .000 (cinco milhões de cruzeiros), domiciliados em municípios do inte
rior do Pais onde não exista repartição do MinistérIo da Fazenda; 

In - ter, o infrator, antes do procedimento fiscal, procurado, de ma
neira inequívoca e eficiente, anular ou reduzir os efeitos da infração, pre
judiciais ao fisco; 

IV - ter, a infração, se consumado em feriado bancário no domicilio 
fiscal do contribuinte, quando relativa a pagamento de impOsto; 

V - qualquer outra circunstância que demonstre ter, o infrator, agido 
de boa fé. 

Art. 113. A graduação da multa obedecerá aos seguintes critérios: 
I - ocorrendo apenas circunstâncias atenuantes, a multa será apli

cada no minimo; 
n - ocorrendo apenas circunstâncias agravantes ou apurada a exis

tência de sonegação, fraude ou conluio, a multa será aplicada no máximo; 

In - na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, ou, res
salvada a hipótese prevista no inciso anterior, concorrendo umas e outra.s, 
a multa será aplicada na média do minimo com o máximo; 

IV - no caso de reincidência espec!fica será aplicado, na primeira 
repetição da falta, o dôbro da multa que resultar da adoção dos critérios 
previstos nos incisos anteriores, e nas repetições subseqüentes, o valor assim 
obtido, acrescido de 20% (vinte por cento) para cada reincidência, não 
computada a primeira. 

Art. 114. Considera-se reincidência a nova Infração da legislação do 
impOsto de consumo, cometida pela mesma pessoa natural ou jurldica ou 
pelOS sucessores referidos nos incisos In e IV do art. 44, dentro em cinco 
anos da data em que passar em julgado, administrativamente, a decisão 
condenatória referente à infração anterior. 

ParágrafO único. Diz-se a reincidência: 

1 - genérica, 'quando as infrações são de natureza diversa.; 
li - espeCifica, quando as infrações são da mesma natureza, assim 

entendidas as que tenham a mesma capitulação legal e as referentes a obri
gaçôes tributárias previstas num mesmo capitulo dêste regulamento. 

Art. 115. Sonegação é tô<la ação ou omissão dolosa tendente a impedir 
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade 
fazendária : 

1 - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, 
sua natureza ou circunstâncias materiais; 

n - das condições pessoais do contribuinte, suscetlvels de afetar a 
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente . 

. Art. 116. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a Impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essen
ciais, de modo a redÍlzir o montante do Impõsto devido, ou a eVitar ou diferir 
CI seu pagamento. 

Art. 117. Conluio ê o ajuste doloso entre duas ou mais r 'soas naturais 
ou Juridicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 115 e 116. 
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Art. 118. Apurando-se, no mesmo, processo, a prática de duas ou mais 
1nfrações pela mesma pessoa natural ou Juridica, aplicam-se cumulativa
mente, no grau correspondente, as penas a elas cominadas, ~e as Infrações 
não forem idênticas ou qt:ando ocorrerem a: hipóteses prevista: no art. 129 
e em seu parágrafo. 

§ 19 Se idênticas as infrações e sujeitas a pena de multas fL'tas previs
tas no art. 128, aplica-se, no grau correspondente, a pena \.o~minada a uma 
delas. aumentada de 100/0 (dez ,por cento) para cada repetição da falta, 
consideradas, em conjunto. as circunstâncias atenuantes e agravantes, como 
se de uma s6 infração se tratasse. 

§ 29 Se a pena cominada fOr a de perda da mercadcr~a ou de multa 
preporcional ao valor do impôs to cu do produto, a sua ,plicação incidirá. 
sõbre o total da mercadoria ou do valor do impõsto ou do produto a que 50 
referirem as Lrlfrações. considera das. em conjunto. as cirl ~nstâ!Jcias ate
:-.uantes e agravantes, como se de uma só infração se tratasse. 

§ 39 Quando se tratar de infração continuada, em relação à qual tenham 
s~co lavrados diversos autos ou representações, serão êles reunidos em um 
só processo, para imposiçâo da pena. 

§ 49 Não se considera infração continuada ", repetição de falta já arro
lada em processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado. 

§ 59 Para os eleitos dêste artigo, considera-se como ..una im!" infração, 
sujeita à penalidade mais grave dentre as previstas para elas, as faltas 
cometi 'l as t:i) emIssão de um mesmo documento ou na t'eltura de um mesmo 
Janramen to contabil , não podendo as consistentes em omissões. salvo quando 
prll'ucada~ CODl artifI('io dúlosO J.nlpor tar em pena maIs elenda do que oS 
cl.'minada para a fa lta de emissão do document.o ou de escrituração das 
operações de um mesmo período em que a escrita deva ser encerrada. 

Art. 119 , Se do processo se Rpurar a responsabilJ dade de duas ou mais 
pessoas. será imposta a cada uma delas a pena relativa à infração que bou
ver cometido . 

Art. 120 . ~ão serão aplicadas penalidades: 
1 - aos que, antes de qualquer procedlmento fiscal, procurarem, es

pontâneamen te. a repartição fazendária comiJetente, para comunicar a falta 
e sanar a irregularidade. quando fõr o C:lSO. ressalvadas as hipóteses pre
vlslas no "caput" do art. 125, nos incisos I e 11 do art. 127 e nos incisos 
l , 11 e III do art. 131; 

I1 - enquanto prevalecer o entendimento - aos que tiverem agido ou 
pago o impôsto : 

a) de acõrdo com Interpretação fis::aJ constante de decisão irrecorrlvel 
de úl tima inst ii.ncia administrativa. proferida em processo fiscal, inclusive 
de consulta seJII ou não parte. o interessado : 

bJ de acõrdo com interpretação fiscal constante de decisão de pri
meira ins tância. proferida em processo fiscal. inclusive de consulta, em que 
o interessado fôr parte: 

c J, de acõrd, com interpretaçã.o fiscal constante de cirCUlares, instruções. 
portarIas. ordens de serviço e outros atos interpretativos baixados pe)as au
tcr!d~des fazendarias competentes, dentro das respectivas jurisdições terrl
tonais. 

. Art. 121. A aplicação da penalidade fiscal e o seu cumprimento não 
dispensam, em caso algum, o pagamento do impõsto devido, nem prejudicam 
a aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela legislação criminal, 
e VIce-versa. 

Art. 122. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, 
contados da data da infração. 

§ 19 O prazo Interrompe-se por qualquer notificação ou exigência admi
nistrativa feita ao sujeito passivo, com referência ao impOsto que tenha 
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deixado de pagar ou li. infração Que haja cometido, recomeçando a correr .. 
partir da data em que êste procedimento se tenha ver111cado. 

§ 29 Não corre o prazo enquanto o processo de cobrança estiver pendente 
de decisão, inclusive nos casos de processos fiscais Instaurados, ainda em 
fase de preparo ou de julgamento. 

§ 39 A Interrupção do prazo, mencionada no § 19, sO poderá ocorrer uma 
vez. 

Art. 123. As multás proporcionais ao valor do impOsto serão calculadas 
sObre o respectivo montante, corrigido monetàrlamente nos termos do capi
tulo VII do titulo I dêste regulamento. 

Parágrafo tmico. A correção prevista neste artigo será feita com base 
na tabela de coeficientes em vigor na data de aplicação da multa e preva
lecerá exclusivamente para efeito do cálculo da penalidade. 

Seçlto 111 - Das Multa.s 

Art. 124. A falta de lançamento do valor total ou parcial do impOsto 
na nota fiscal ou de seu recolhimento ao órgão arrecadador competente, no 
prazo e na forma previstos neste regulamento, SUjeitará o contribuinte às 
seguintes multas: 

1 - multa de uma a três vêzes o valor do impOsto que deixou de ser 
lançado ou recolbido, não inferior à prevista no art. 128 para a classe 
de capital do c!lntribUÚlte, no grau correspondente; 

D - multa de quatro a seis vêzes o valor do impôsto que deixou de 
ser lançado ou recolhido, não interior ao grau máximo da prevista no 
art. 128 para a classe de capital do contribuinte, quando apurada a exls
tencia de sonegação. fraude ou conluio. 

§ 19 Nas mesmas penas, incorrem: 
.l - os fabricantes de produtos Isentos que não emitirem, ou emitli'em 

de forma irregular, as notas fiscais a que são obrigados; 
fi - os remetentes que, nos casos previstos no art. 72, deixarem de 

emitir; ou emitirem de forma irregular, a guia de trânsito a que são 
Obrigados; 

m - os que transportarem produtos tributados ou Isentos, desacom
panhados da documentação comprobatória de sua procedência; 

IV - os que possuirem, nas condições do inciso anterior. produto! 
tribt;tados ou isentos. para fins de venda ou industrialização; 

V - os que Indevidamente destacarem o impOsto na nota fiscal, ou 
o lançarem a maior. 

§ 29 Nos casos do P:Jragra!o anterior, quando o produto rOr Isento ou 
a sua salda do estabelecimento não obrigar a lançamento. as multas serão 
calculadas sObre o valor da impõsto que, de acôrdo com as regras de clas
sificação e de cálculo estabelecidas neste regulamento, incidiria, se o 
produto ou a operação tributados fôssemo 

§ 31' Na hipótese do Inciso V do § 19, a multa regular-se-á pelo valor 
do impOsto indevidamente destacado ou lançado, e não será aplicada se 
o responsável já tendo recolhido; antes do procedimento fiscal. a im
portância irregularmente lançada. provar que a lntração decorreu de êrro 
escusá.vel. a juizo da autoridade julgadora. ficando. porém. neste caso, 
vedada a respectiva restituição. 

§ 49 As multas dêste artigo apllcam-se, Inclusive, aos casos equiparadOS 
por êste regulamento à falta de lançamento ou de recolhimento do lm
pôs to. desde que, para o fato, não seja cominada penalidade especifica. 

§ 5Y A falta de identlficação do contribuinte originário ou substituto 
não exclui a aplicação das multas previstas neste artigo e em seus pa-
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rágrafos, cuja cobrança, juntamente com a do im;:Jósto que fôr devido, 
se.'a cfetlvarla. pel:l. \'€:Jda em leilão da mi!rcaCori~\ a qu~ se referir a 
lntrar;ao, a~)Jic::.nclo- :;;c, aI) p:·o~e.sso re;;p:;cti \'O, o ctispostc;> nu § 39 do ar
lip,'0 131. 

Art, 125, Os cont;ibuL'ltes que, antes de qualquer procedimento fis~al, 
pn)c\:!'un:nI espontâneamente o órgio arrec:J.d.'~o\' CO!:1:;;é ~e!lLe . pu.ra re": 
col.i1\:r impcsto ni. o pa:.;o na epoca p.~Ó i)rÜl, fl'::1.ráo sujciWs apenas às 
multas dto lll % I.dez por cento), 20% (vinte por C(!:IWI e 50% (cll1q t1,~nta 
pOl' rentu) do valor elo Impósto, cebraclas no reque. HlH:nto-guia, mo('J,!o G 
conIern~e o reco!hilll€nto se realize respec tivamente , até quir.ze. trmta e 
'"pos tril!UI d:as do Lérrr.ino do prazo le i;al de pagamer..,o uu da data 
pn!\'jsta para a s:.;a realização , 

j l V Nt'.C' prOC"1? u~ e!elWl' p.e?isw~ neste a;'tr'j-) q~!a!que!' inio::iatlva 
C:l concribuir..'.e <i1ferente do comparecimento ao orgilu Nrrccadadur pan .. 
recolher . ou m€::llla ocasião e através do modêlo mdi,:ado, o u'npósto e a 
r.ml ca. com a devIda correção monetária. quando f UI o caso. 

~ -;.0 Continuara sujeito áS multas prevlst:,s neste re:~ulamento para a 
fana de recolhimento, o contribuinte que, no caso dêste artigo. por 
qua l'1uer mct,';o, apenas recoiher o impósw . 

• ;;1' O Ois posto neste artig-o nao Impede a lnstau:ação do processo 
t:scai deutro cos prazus nêle previstos, uebde que p!'eccdeil~e ao uso aa 
f.i<ouJJade pelo contribuinte. 

~ ~~ ~llando o contribuinte, ante~ de qualquer procediment<l riscaI, re
co1l1er, no pl'az() normal pre\'isto neste regulamento para. o pa;l'aOlemO, o 
impõ~to Que, total ou parcialmente, deixou de lançar na nOla fiscal. in
correra apenas na multa cominada no aIt. 128, sem prejUlw do d isposto 
no inciso I do art, 120, 

Art. 125. A inobservância das prescrições do art. 106 e de seus pa
àgTa!us, p e lOS cdqulrentes e Cl!l'(Jsitanos ali mencionados, sujelta-los .. a as 
me"m~ penas cominadas ao produtor ou remete:lte dos produtos pela falta 
apurada, considerado, porém, para efeito de fixação e graduação da pe
nalidade, o capital re~isr,rado daqueles responsáveis. 

Art, 127. Sem prejuízo de outras sanções admin istrativas ou penais 
cao:veis. incorrem em multa ígual ao valor ccmercial da mercadoria ou 
av qu~ lhe é atribuido na nota fiscal, respectivamente: 

.I - os que entregarem a consumo, ou consumirem, produtos de pro
cedencia estrangeira introduzidos clandestinamente no Pais ou importados 
rregUlar ou fraudulonramen,c, cu que tenham entrado no estf',bele
cunento, dele sai do ou nêle permanecido, des:;companhados da nota de 
IDlportação ou de nota fiscal com todos os requisitos déste regulamento, 
conforme o caso, ou sem que tenham sido regularmente registrados, quando 
da entrada e da salda. nos livros ou fichas de controle quantitativos 
proprios, 

11 - os que emitirem, fora dos casos permitidos n este regulamento, 
notas fisca:s que n ão correspondam à saída efetiva dos produtos nelas 
descnLos, de estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou 
alheio. se utilizarem dessas notas, para produção de qualquer efeito fiscal. 

§ 1" No caso do inciso I, a pena não prejudica a que fôr aplicável ao 
~umprador ou recebedor do produto, e no caso do inciso Il, é independente 
da que fór cabivel pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, 
em razão da utilização da nota, não podendo, em qualquer dos casos, o 
r.J.lnimu da r.J.ulta aplicada ser inferior f'.0 grau m:'lximo da pena previs .. a 
ne. artigo seguinte, para a classe de capital do Infrator, . 

§ 29 Incorre na multa de 50 % (Cinqüenta por cento) do valor co 
merCIai da. mercadoria, o transportador que conduzir produto de p:'cce
cenela estrangeira que saiba, ou deva presumir pelas circunstâncias CO 
caso, ter si.J.) introduzido clandestinamente no Pais ou importado irregular 
ou fl'lludulentamente. 

Art. ]28. As 1n!rações para as quaIs não sejam previstas penas pro
porcionais ao valor do impõsto ou do produto, ou de perda da merca~oria. 
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lIerA.o punidas com multas graduadas com base no capital registrado dos 
1n!ratores e na gravidade da infração, de acOrdo com a seguiDe tabela.: 

Classe de capital 

A - Até Cr$ 1.000.000 •.. . ..•..••. • . •• 

B - De ma.Ls de Cr$ 1.000.000 até 
Cr$ 10.000.000 ••• •. ....•..• . •...• 

C - De mais de Cr, 10.000.00 até 
Cr$ 50, 000.000 ••.......••..•..•.. 

D - De mais de Cr$ 50.000.000 até 
Cr$ 100.000 .000 ...•. .. .•...•••.. . 

E - De mais de cr, 100.000 .000 até 
Cr$ 1.000.000.000 ............... . 

P - De mais de Cr$ 1.000.000.000 até 
Cr$ 10.000.000.000 .............. . 

G - De mais de Cr$ 10 .000 .000 .000 •• 

Grau 

m1nimo 

Cr$ 

5.000 

15.000 

30.000 

60 .000 

120.000 

240.000 

480.000 

Grau Grau 

médio máximo 

Cr$ Cr$ 

10.000 15 .000 

30.000 45.000 

60.000 90.000 

120 .000 180 .000 

240.000 360 .000 

480.000 720.000 

960.000 1.440.000 

§ 11> O capital a que se refere êste artigo é o registrado, no Pals, para 
todos os estabelecimentos (matriz, fUials, sucursais, agências, depósitos, 
etc.) da pessoa natural ou jurídica infratora, que exerçam atividades em 
-elação és quais estejam sujeitos ao c1.UDprimento de obrigações tril\utár1as. 
prin.:1paJE ou acessórias, previstas na Jegisla.ção do impõsto de consumo. 

I 29 O infrator .que não tiver capital registrado ficará .sujeito às 
multas previstas para o capital mais baixo constante da tabela. 

§ 39 As multas previstas neste artigo serão anualmente atualizadas 
por decreto do Eoder Executivo, mediante aplicação dos ooeficientes de 
correção monetária fixados pelo Conselho Nacional de Economia. 

Art. 129. Ficam Sujeitos à multa de cinco vêzes o grau máximo da 
pena prevista para a classe do respectivo capital, aquêles que simularem, 
viciarem ou falsificarem documentos ou a escrituração de seus livr08 
flscais ou comerciais, ou ut11izarem documentos falsos, para iludir a fis
calização ou fugir ao pagamento do lmpôsto, se outra maior não couber 
por falta de lançamento ou pagamento do tributo. 

Parágrafo tinico. Na mesma pena. incorre quem, por qualquer melo 
cu forma. desacatar os agentes do fisco, ou embaraçar, dificult&r ou im~ 
pedir a sua atividade fiscalizadora. 

Art. 130. Em nent\UI'l caso, ' a multa aplicada por decIsão em processo 
fisCal poderá ser inferior à prevista no art. 128 para a classe de capital 
do infrator, no grau correspondente. 

Seç40 IV - Da Perda da Mercadoria 

Art. 131. Sem prejulzo de outras sanções administrativas ou pena18 
cabiveis, incorre na pena de perda da mercadoria o proprietário de 
produtos de procedéncia estrangeira, encontrados fora da zona fiscal adua
neinl., em qualquer situação ou lugar, nos seguintes casos: 

1 - quando o produto, tributado ou não, tiver sido introdwido cl8n
destinrunente no Pais ou importado irregular ou fraudulentamente ; 

D - quando o produto, sujeito ao impõsto de consumo, estiver desa
companhadO da nota de importação ou de leilão. se em poder de esthbe
lec1IUento importador ou arrematante, ou de nota fisCal emitida com 01.Je-
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diênci..t a tôdas as exigências déste regulamento. se em poder de outros 
estabelecimentos ou pess0as. ou ainda, quando estiver acompanhado de 
nota fiscal emitida por firma inexiste:lte; 

H! - Quand.. o produto, sujeito ao impôsto de consumo, não tiver 
sido regularmente registrado nos livros ou fichas de contrõJe quantitativo 
próprios, ou q'lanGo não tiver sido marcado e selado, na forma determinada 
pela anor!dade competente. 

C l.v Se o proprietário não fõr conhecido ou identificado. considera
se. como tal, o possuidor ou detentor da mercadoria. 

§ 29 O {pto dt' não serem conhecidas ou identificadas as pessoas 
a que St; referem t:stp artigo e o seu § 1.9 não obsta a aplicação da 
penalidadp., considerando-se. no caso. a mercadoria como abandonada. 

§ 3." Na hipótese do parágrafo anterior, em qualquer tempo, an: es 
de ocorrida a prescnção, o processo poderá ser reaberto, exclusivaml!nte 
para apuraçáv da autoria. vedada a discussão de qualquer outra maJ;É'!"ia 
ou a aI tel acão do julgado quanto à infração, à prova de sua existência. 
à penaltdade aplicada e aos fundamentos juridlcos da condenação. 

~ 4' No caso do inciso TI dêste artigo, a nota fiscal será substituida 
pela guia de trânsito se ocorrer qualquer das hipoteses previstas no art . 72. 

§ 5~ Se se trataI' de mercadorIa usada, adquirida de particúlares. 
por u:lid?de. para venda a varejo no estabelecimen to adquirente, a ausên
cia da nota fiscal se:-a sl'prida por recibo do vendedor, em que se consignem 
a sua inentifkaçâo pessoal e a especificaçao da mercadoria, acompanhado 
de declar",ção dp responsabilidade. assinada pelo mesmo. sôbre a entrada 
legal dt; produto no Pais. . 

Seçá r, V - Da Proibição de Transacionar 

Art. 132. Os devedores. inclusive os f iadores, declarados remissos. 
são proibidos de transocionar, a qualquer titulo, com as repartições publicas 
ou autárquicas federais e com os estabelecimentos bancários controlados 
pela União. 

§ 1~ A p!'oibição de transacionar compreende o recebimento de quais
quer quantias ou créditos que os devedores tiverem com a Onião e S\l1iS 
autarquias; a participação em concorrência, coleta ou tomada de preços; 
o despacho de mercadorias nas repartições fazendárias; a celebração de 
contrato- de qualquer natureza, inclusive de abertura de crédito e Jevan
tament.c de emprestimos nas Caixas Econõmicas Federais e nos demais 
estalJeJeclmer,tos bancários constituidos em autarquias federais ou contro
lados pela união: e quaisquer outros atos . que Importem em transação. 

§ 2.v A àeclaraçãc.. de r emisso será feita pela Inspetoria Fiscal do 
domicilio fisc-ai do devedor, após decorridos trinta dias da data em que 
se torna. irrecornvel . na espera administrativa. a decisão condenatorla, 
desde que o devedo, não tenha feito prova do pagamento da divida ou 
de ter iniciado. em JUIZO. ação anulatóri!l. do ato administl'll.ttvo, com o 
depósito da importância em litígio, em dinheiro ou em titulos da diVIda 
pilblica federal. na repartição arrecadadora de seu domicilio fiscal. 

9 3.' No caso do parágrafo anterior, a autoridade, sob pena de res
ponsabilidade administrativa e pena l, fará a declaração nos quinze nias 
seguintes ao término elo prazo ali referido, pUblicando a decisâo no ór J,(á.o 
ofiCIai ou, na sua (alta. comunicando-a, para o mesmo fim, à Delegacia 
Regional de Rcndm-, Internas, sem preju1zo de sua afixação em lugar 
vizlvel do prédio da repartição. 

Seçáo VI - Da Sujezçáo a Sistema Espectal de Fiscalização 

Art. 133 . O sujeito passh'o que mais de urna vez reincidir em infra
ção da legislação do Impôs to de consur.lO poderá ser submetido. 1-' elo 



- <t0-

órgio regional competente do Departamento de Rendas lnternas, a regime 
es~1al de fiscalização. 

, 1.9 A medida poderl'i. consistir: 

1 - na rotulagem especial, na. numeração ou no contrOle quantitativo 
dos produtos; 

li - no u:;" d~ documentos cu livros de modelos especlflcos; 

nI - na prestação de 1n1ormaçôes perlOdicas sObre as operações do 
estabelecimento ; 

IV - na vlgllG.ncla constante dos agentes do fisco sObre o suJ~lto 
passivo. inclusive mediante plantão permanente de fiscal em seu esta
belecimento. 

§ 2" O Departamento de Rendas Internas baixará normas comple
mentares reguladoras da aplicação das medida3 previstas no parágrafo 
anterior. e estabelecerê. os modelos dos documentos e livros nêle referidos . 

Seç40 VII - Da Cassaç40 de Regime& ou Contrôlu EspecuzU 

Art. 134. Os regUnes ou contrOles especiaIs de pagamento do impOst(), 
de uso de documentos ou de escrituração, de rotUlagem ou marcaçã.ô dos 
produtos ou quaisquer outros, previstos neste regulamento, quando esta. 
belecldos em btneflcl0 dos sujeitos passivos, serão cassados se os benefl
c1ár10!1 procederem de modo fraudulento no gOzo das respectivas concessões. 

Parágrafo unlco. E competente para determinar a cassação, a mesma. 
autoridade que o fOr para a concessão, cabendo, do ato, recurso parI!. a 
autoridade superior. 

DA FIBCALIZAÇAO 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 135. A dlreção dos serviços de flsca.J1zação do impôsto de con
sumo compete"em geral, ao Departamento de Rendas Internas. 

§ 19 A e.'l:eçuçti.o dos servIços incumbe, nos limItes de suas Jurisdições, 
aos órgãvs regionais do Departamento e aos seus agentes fiscalizadores. 

§ 2.9 Para efeito de flscallzação, serão os Estados divididos em cir
cunscrições fiscais e est.as em seções, na forma prevista no regimento do 
Departamento de Rendas Internas. 

Art. 136. A fiscalização externa compete aos Agentes Fiscais de 
Rendas Internas e, nos casos previstos no regimento referido no § 2.9 do 
artigo anterior, aos Fiscals Aux1l1ares de Impostos Internos. 

Art. 137. C disposto no artigo precedente não exclui a admissibi
lidade de denúncia apresentada por particulares, nem a apreensão, por 
qualquer pessoa, de produtos de procedência estrangeira encontrados fora 
dos estabelecimentos comerciais e Industriais, desacompanhados da do
cumentação fiscal comprobatória de sua entrada legal no Pais ou de !>eU 
trânsito regular no território nacional. 

§ 1.9 A denúncia serl'i. formulada por escrito, com a firma do denun
ciante. sempl."e que posslvel. reconhecida. e conterá. além da identificação 
de seu autor pelo nome, enderêço ' e profissão, a descrição minuciosa do 
fato e dos elementos identificadores do responsl'i.vel por êle, de modo a 
cleta'aiDar, com see-urança, a infração e o infrator. 
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f 2.~ Os produtos apreendidos serão Imediatamente encaminhadas à 
repartição fazendnria competente para que esta providencie a instaur~1l.o 
do procedimemo fiscal. quando cabivel. 

Art. 138. A fiscali2açii.o será exercida s5bre tõdas as pessoas naturais 
ou Juridicas, contriouinres ou n ão, que forem sujeitos passivos de ob:"1la
ções ~riblltáriD.S previstas na legislação do impôsto de consumo, inclusive 
sõbre as que gozarem de imunidade tributária ou de isenção de cal'átcr 
pessoal. 

Parágrafo \)nico. As pessoas a que se refere êste artigo exibirão 0.03 
agente.; flscali7.adores, sempre que exigido, os produtos, os !ivros fiscais 
e comerciais e todos os documentos ou papéis, em uso ou já arqwvaQos. 
que forem julgados necessários a fiscalização, e lhes franquearão os seus 
estabelecimentO.i, depOsitos, dependências e móveis. a qualquer hora do 
dia ou da noite. se à noite estiverem funcionando. 

Art. 139. Os agentes fiscalIZadores que procederem a diligência de 
fiscalização Ja\"rarão, além do auto de lnfraçao que couber, têrmos cu
cunslallclados de inicio e de conclusã.o de cada uma delas, nos quaIS 
consignarão as datIU mielsl e final do perlodo fiscalizado, a ~lação dus 
livrcs e documentos comerciais e fiscais exibidos e tudo maIS que ~e:a 
de mterésse para a fiscalização . . 

~ 19 . Os t ermO.> serão lavrados, sempre que posslvel, em um dos livros 
fiscat~ exibidos; quando lavrados em separado, dêles se entregará, ao co:\
t.ribuinte ou pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pelo autm 
da dillgéncia. 

! :!..Y QuandO \-1t.imas de embaraço ou desacato no exerclclo de suas 
funçóes. ou quando seja necessar10 à efetivação de medidas acauteladorus 
do :nLerésse do tlSCO, ainda que nã.o se configure fato definido em le! 
como crime 0 11 contravenção, os agen tes fiscalizadores, diretamen"e ou 
aturl's das repartições a que pertencerem, poderão requisitar o aw:!lio 
da fôrça pública federal, estadual ou municipal. 

Art. 140 . Os Agentes Fiscais de Rendas Internas e os Fiscal.~ A ·.IXl
liares de Impostos Internos terão direito a portar annas para sua dell:Sa 
pessoal, em todo o terriWrlo nacional . 

Parágrafo único. O direito ao porte de arma constará da cartel:-3 
funcional que f!'lr expedida pela repartição a que estiver subordinado o 
funcionário ou pelo órgão central do Departamento de Rendas lntern~ . 

Art. 141. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aus 
agentes tiscaUzadoJ"es tôdas as informações de que disponham com relação 
aos produtos. ne30cios ou atividades de terceiros: 

I - os tElt>eilãell. escrivães e demais serventuários de oficio ' 
n os bancos, casas ollncárlas, Caixas Econõmicas e sfmeUtantell; 

lU - as emprêsas transportadoras e os transportadores singulares; 
IV - os corretores. leiloeiros e df'spachantes ofiCiais; 
V -- G · m~'en{al' j antl'S; 

VI - os SlnOlcos. ';ornlssárlos e llquJdat.árlos: 
VIl .- a s nrJIHtlçõe:; ptlbllcas e autá rquicas federais, as entidades para

est.::r<lj~ e d · eC'1I 'ümil< mista; 
Vi !l - 1/1U". Il~ demal~ pessoas naLUrair ou Jur1dicas cujas atividades 

":!:J I',, ' , aro l1 e~" rl<,' I: r' lJao~ ao impõsto de COTlSlL'l10. 

!"r ~ l 42 "'1",;" PT(;"Julzo do crlsposto na legislação criminal, é vedada 
!! .11V .• lr aea,. jJ i1~-a qUll tquer fim , POI pane aa Fazendf' Nacional ou de 
S€, l~.·; fUJl :'!O!1!u ·;os. de qualquer Informação obtida em razão de oficio, sóbre 
u s::uaçtu ccon ~m : ca ou fin anceira e sobre a natureza c o estado dos 
4c; ocios ou atividades cm contribuin t.es ou de terceiros. 

Parilgr<!!o tmie.., . Exce1.uam -se do Ci"P03tO neste artigo, Onlc:'.mente, os 
caS06 de raqu l.:ilçii.o do Poder Lor:rjslf' '.iVO e de autoridade judialal, no jllte-
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~e da Justiça e os de prestação mútua de assistência para a fiscalIzação 
dos tributos respectivos e de permuta de Informacões. entre os diversos 
setores da Fazenda PúbJlca da União. e entre esta e as dos Estados. do 
Distrito Federal e dos Munlclplos. 

CAPÍTULo 1 I 

DOS PRODUTOS E EFEITOS FISCAIS EM SITUAÇAO IRREGULAR 

Art. 143. Serão apreendidos e apresentados à repartição competente. 
mediante as formalidades legais. as mercadorias. rótulos. selos, notas fiscais 
e gulas. em contravenção às disposições da legislação do impõsto de consu
mo. e tôdas as coisas móveis Que forem necessárias à cemprovação das 
infrações . 

§ 19 Se não fôr possivel efetuar a remoção das mercadorias ou ob.le
tas apreendidos. '0 apreensor. tomadas ' as necessárias cautelas, incumbirá 
da sua guarda ou depósito pessoa idônea ou o próprio infrator, mediante 
têrmo de depósito. 

§ 29 Salvo nos casos de Infração punida com a pena de perda da 
mercadoria. ou quando esta constituir a garantia da cobrança de crédito 
fiscal (f 59 do art. 124). se a prova das faltas existentes em livros ou 
documentos. fiscais ou comerciais. ou verificadas através dêles. Independer 
da ver1!lcação da mercadoria. será feita a apreensão sOmente do documento 
que contiver a Infraçlío ou que comprovar a sua existência. 

Art. 144. Havendo prova ou suspeita fundada de que as coisas a que 
se refere o artigo anterior se encontram em residência particular ou em 
dependência de estabelecimento comercial. industrial. profissional ou Qual
quer outro. utillzadn como moraõia. adotadRS as necessárias cautelas para 
evitar a sua remoção clandestina. o agente flsca] ou o chefe da repartição 
promoverá a busca e apreensão judiCial. se o morador ou detentor, pessoal
mente Intimado. recu~ar-se a fazer a sua entrega. 

Art. 145. No caso tie suspeita de estarem em sJtuacão Irregular as 
mercadorias Que devam ser expedidas nas estações de emprêsas ferroviárias, 
fluviais. marltirnas ou aéreas. serão tomadas as medidas necessárias à 
retenção dos volumes pela emprêsa transportadora, na estação do destino. 

I 19 lu eD1pr~..LlS 1\ que se retere este artigo farAo imediata c.,mu
nlcação do fato ao órgão fiscalizador do lugar do destino e aguardarão, 
durante cinco dlas lltels. as suas provldênclas. 

§ 29 Se a suspeita ocorrer na ocaslão da descarga. a emprêsa trans
portadora aglrll pela lorrnll indicada no final dêste artigo e no seu § 19. 

Art. 146. As mE:I'Cadorll\s de procedência estrangeira, encontradas nas 
condições previstas no art. 131. serão apreendldas. intimando-se. Imediata
mente, o seu proprietário. poSSuidor ou detentor a apresentar, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas. os documentos comprobatórios de sua en
trada legal no pais ou de seu trânsito regular no território nacional. lavran
do-se de tudo os necessários têrmos. 

§ 19 Quando a apreensão tiver sido efetuada por pessoa diferente das 
indtcadas no art. 136, a Intlmaçãc será feIta pela repartição lav.,ndorla 
competente, a qual, após reccbld~ as mercadorias, da.rá conhecimento 
do fato ao agente fiscal da seção para que formalize a apreensão. se rôr fl 

caso. ou Instaure o procedimento fiscal cab1vel, observadas as normas 
deste arttgo . 

§ 29 Na hipótese de falta de registro da mercadoria nos livros ou fichas 
de contrôle quantitativo próprios. comprovada no ato da apreensão. ou 
quando a mercadoria estiver acompanhada de documentação Que não 
atenda às exigências dêste regulamento, será dispensada a intimação pre
Uminar prevista neste artigo. 
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§ 39 Verificando ·se as hipóteses do parágrafo anterior, ou decorrido o 
prazo da intimação sem que sejam apresentados os documentos exigidos ou 
se êstes n"f' satisfizeren' os reqlllsitos legais, será lavrado o competente 
auto 011 repre'>C'lltação. que serVirá de base ao processo fiscal p ara a apli
cação da penalidade de perda da mercadoria. 

§ 49 Transitada em julgado a Jecisão condenatória. serão as merca
dorias vendidas em leilão, competindo ao arrematante pagar o impôsto 
devido . 

Art . 147 . Re~salvados os casos previstos no artigo anterior e os de 
produtos fals!ficados . adulterados. deteriorados ou destinados à falsificação 
de outros, as mercadorias apr eendidas poderão ser restitui das an es do jul
gamen to definitivo do processo. a requerimen o da parte, depois de sanadas 
-IS irregularidades que motivaram a apreensão e. quando constituirem a 
garantia da cobrança do débi to. mediante deposito. na repartição comp!!
tente, do valor do impôsto e do máximo da multa apliCável. ou prestaçao 

de fiança idônea. quando cablvel, ficando re tidos o,> espécimes necessários 
ao esclarecimento do processo. 

§ I" '11'1\ti':lr;')· se de I i:. ere ?daria de fàcU deterioração, a ~et.etlc!l.o 
dos espécimes pOderá ser dispensada, consillnando-se minuciosamente no 
têrmo de entrega, ec,n. a assinatura do interessado, o estado da mercadoria 
e as fal tas determinantes da apreensão. 

§ 2'" As mercaçlorias e os Objetos que, depois do julgamento definitivo 
do processo, não forem retirados dentro de trinta d ias. contados da data da 
In t imação do último despacho, considerar-se-ão abandonados e serão ven
didos em leilão, rrcolhendo-se () produto dêste aos cofres públicos, para 
cobmnra da divida. ' se fôr o caso, ou à disposição do interE'ssado. após 
deduzidas as dcspE'sas do ieilão. 

§ 3° Os prod utos fals lf :ra1ns. l1dul terados, deteriorados. ou destinados 
à falsific:J,ç:'io d~ outros. sprão inutilizados. logo que a decisão do processo 
tiver passado em j:llgado. re tirados, antes. os exemplares necessários à 
instruç:'io do processo criminal. 

Art. 148. Quando a mercador!a apreendida fôr de fácil deterioração. 
a repartição convidará o interessado a retirá -la. no prazo Que fixar, ob
servaà o o disposto no artigo anterior, sob pena de perda da mesma. 

Parágrafo único . Desatendida a In timação ou nos casos de Infração 
punida com a pena de perda da mercadoria. será esta imediatamente 
arrolada para leilão. procedendo-se. posteriormente, ao preparo e julga
mento do processo. que terá andamento preferencial. e conservando-se em 
depósito as importâncias arrecadadas. até final decisão . 

Art. 149. As meocadorlas e os Objetos apreendidos, que estiverem 
depositados em poder de negociante que vier a fallr. não serão arrecadados 
na massa, mas removidos para o local que fôr Indicado pelo chefe da 
repartição fazendária competen te . 

CAPíTULO 11 I 

DO EXAME OA ESCRITA FISCAL E COMERCIAL 

Art . 150. No Interêsse da Fazenda Nacional. os Agentes Fiscais de 
Rer.das Internas procederão ao exame da escrita geral das pessoas sujeitas 
à fiscalização, referidas no art. 138. 

§ 19 . No. caso de recusa de apresentação dos Uvros e documentos, o 
a~er:te f!scallzador. diretamente ou por intermédio da repartição. providen
cJara junto ao representante do Ministério Público para que se faca a 
sua eXlOlçao judicial , sem prejUlze da lavratura do auto de inrração que 
couber por embaraço à fiscalização. 

§ 29 Se a recusa referir-se à exibição de livros comerciais registrados · 
precederá às providências previstas no parágrafO anterior intimação, coa:. 
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prazo não Infe.rlor a setenta e duas horas, para que seja feita a apresen
tação, salvo se. estando os livros no estabelecimento fiscalizAdo, não apre
sentllJ' (' responsável. mc·tlvIl Que 1ustifique a sua atitude. 

§ 39 Se pelos livros apresentados não se puder apurar conveniente
mente o movimento comerciai do estabelecimento. colher-se-ão os E'lemen
tos necessários através de exame de llvros ou documentos de outros esta
belecimentos que com o fiscalizado transacionem, ou nos despachos, livros 
e papéis de emprêsas de transpol'te, suas estações ou agências ou noutras 
fontes subsidiárias. 

Art. 151. Constituem elementos subsidiárIos para o cálculo da pro
dução e correspondente pagamento do impõsto dos estabelecimentos in
dustriais, o valor ou quantidade da matéria-prima ou secundária adquirida 
e empregada na industrialização dos produtos, e das despesas gerais efetI
vamente feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais compo
nentes do custo da produção, assim como as variações dos estoques de 
matérias-primas ou secundárias. 

§ 19 Apurada qualquer diferença, exigir-se-á o respectivo tributo, qu:!!. 
no caso de fabricantes de produtos SUjeItos a allquotas diversas, será caL
culado com base na mais elevada, Quando não fôr posslvei fazer a sepa
ração pelOS elementos da escrita do contribuinte. 

§ ZV Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, 
sera SObre elas, E'x1g1do o !repOsto mediante adoção do critério estabele
cido no parágrafo anterior. 

Art. 152. O funcionário Que tiver de realizar exame de escrita con
vIdará o proprietárIo do estabelecimento ou seu representante a acompa
nhar o trabalho ou indicar pessoa Que o taça e, em caso de recusa, faré. 
constar do processo essa ocorrência. 

i 19 Se o interessado, mesmo Que tenha firmado por si ou por seu 
representante. o auto ou têrmo respectivo, não se conformar com o resul
tado do exame. poderá requerer out.ro, indicando, em seu requerimento. 
de forma precisa, a discordância e as razões e pr'ovas que tiver, bem como 
o nome e enderêço do seu perito. 

§ 2'1 Del'erl:h) o pedido, (1 chefe da repartIção designará outro funcioDÁ
rio para. como perito da Fazenda, proceder, juntamente com o perIto 
indicado pelo interessado, a nôvo exame, desde Que, ouvido o autor do pro
cedimento. persista êste em suas conclusões anteriores. 

I 39 Se as conclusões dos peritos forem divergentes, prevalecerá a que 
rOr coincidente com o exame impugnado; não havendo coincidência, será 
nomeado, pela autoridade preparadora, funcionArlo do Ministério da Fa
zenda ou, na sua falta, de qualquer outro Ministério. para desempatar. 

§ 49 As disposições dos parágrafos anteriores aplicam-se, no Que co\,;
berem, aos casos em que o contribuinte não concordar com o valor atr!. 
buldo à mercadoria para efeito de cálculo do impOsto ou de aplicação . 
da multa. 

Art. 153. Salvo quando fOr indispensável à defesa dos interêsses da 
Fazenda Nacional, não seráo apreendidos os livros da escrita fiscal ou 
comercial. 

tfTm.O VI 

DO PROCESSO FISCAL 

CAPiTULO I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 154. O processo fIscal dIsciplInado neste titulo compreende o 
processo contencioso para apuração das infrações, a consUlta para es
clarecimento de dúvidas relativas ao entendi.taento e apllcaçâo da legis
lação e a execução e.dm1n1stratIva das respectivas decisões. 
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Art. 155. Os laudos do Laboratório Nacional de An~IÍ!,~s P. do Ins
tituto Nacicnal de Tecnologia, nos aspectos técnicos de compet{:ncw. ("1 ,·;s 
ses Org-ãos. serâo adotados pela Administração nos processos fisc.I!.ls Eii! 'lO 
se cumprovada sua improcedéncia perante a autoridade julgadora . 

§ lQ. Não se considera, como aspecto técnico da com!)cU!r:cÜ\ r, " . 
érgãos r eferidos neste artigo, a apreciação sôbre a classi1"jcaç~,o f !,;C:l1 dos 
.,rodutos. 

§ 29. Não obstante a existência no processo, de laudo apresc:Jtado 
peles interessados, poderá a Administração solicitar ou tro aos oJ';;!los es
pecializados, formulando os quesitos que entender n ecessanos . 

CAPITULO D 

Seçtto J - DisposiÇ40 Geral 

Art . 156. O processo tlscal "ara npuraçao das 1nIrações tera por lJase 
o auto ou a representação, conforme a verificação da fa lta se Clt' no se.!" 
"IÇO externo de fiscalização ou no serviço interno das repartições. 

Parágrafo único. O processo para apuração de falta de pnga:nento 
do impôsto verificada por ocasião do despacho de mercadona estrangeira 
tU:l J"iW actua"eiro em primt:ll';" lIl~ Lancia. 

Set;10 I1 _. Do l n!cio do Procedimento 

Art. 157. Para efeito de excluir a espontãneic!ade da Imciativa do 
sujp.i w passivo. rOI'.sid!!l"'l -f{. Ílliciado o procedimento fiscal: 

I - com a lavratura do termo de inicio de fiscalização ; 

I. - com a lavratura do têrmo de apreensáo de produtos. efeitos 
fiscais, documentos ou livros, ou de intimação para sua apresentaçjo; 

fT.J - C0:11 qualqu~r outro ato escrito dos agentes do fisco que preceda 
a lavra tura elo auto ou representação; 

IV - com a apreensw . mesmo sem termo escrito de produtos de pro
cedc:nc!a estrangeira, na hipótese prevista no art. 13'1; 

V - com a apresentação de denúncla escrita, nos t(!rmos do § 19 d" 
.rt . 137; 

VI - com a lavratura do auto ou representação. quando tnexisti l'PP', 
os a tos ou têrmos preliminares referidos nos incisos anteriores. 

Paràgrafo único. O inicio do procedimento alcança todos aqci!les que 
estejam diretamente envolvidos nas infrações porventura apuradas no ( ' 
ccr~er da seso f~ca. e ~0mente abrange os atos praticados antes do mesmo. 

Seção (lI - 7)a Lavmtura do Auto e da Representação 

Art. 1.58 . A lavratura do auto de infração é de competência exclUSiva 
do::; Agentes Fiscaj~ de Rebdas Internas e dos Fiscais Auxiliares de lm
lic'st0:; Internos. nos setores próprias da fiscalização externa que lhes m· 
~umtJir. A da rêprescntaçao cOO'lpl ! Lc H" S funcionarios que. nos plantões 
n~:cais e nos serviços internos das repartições. observadas as normas rc · 
blmentais. verificarem falta cuja comprovação. quauto ::\ existêncla e nu · 
toria , Independa de diligência ou exame do setor eKtemo de fiscalizaçã o 

Parpgrato únlco . Nos casos dos inctsos IV e V do a.r tlgo antenor. :" 
vrara o auto ou representaçli.o e fonnaUzará a apreensão. o ~ente fls-
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CSl) da seção, ou, na sua falta, o agente fiscal de plantão ou o que rOr 
aeslgnado. 

Art. 159. ps autos e representações serão lavrados com clareza, sem. 
entrelinhas, rasuras ou emendas, relatando minucIosamente a infraçao " 
as circunstâncias agravantes e atenuantes existentes, e mencIonando o 
local, dia e bora da lavratura, o nome, enderêço e capital registrado do 
infrator ou do responsável pela infração, as testemunhas, se houver. Co 
tudo mais Que ocorrer na ocasião e que possa esclarecer o processo. 

§ 19. Quando a Infração coIl81stir na falta de pagamento do impOsto 
o levantamento de verá separar, por trimestre civU, as importânCIas de
'idas. 

I 29 Os autos e as represelltações poderão ser inteira ou parcial
mente datilografados, ou, ainda, impressos em relação às palavras in
variáveis, devendo, neste caso. os claros ser preenchidos a mão ou a má
quina e as linhas em branco inutlllzadas por quem os lavrar. 

Art . 160. A lavratura do auto dever' efetuar-se no local da veri
ficação da ralta, ainda que ai DAo seja domic1l1ado o infrator. 

§ 19 • O auto serâ submetido 1\ ass1Datura do autuado ou de seus re
presentantes ou prepostos, ou ainda, na falta ou recusa dêstes, de pes
SO:lS p' el;ent.es ao ato, não impllC'ando a assinatura, que poderá ser lan
çada sob protesto, em confissão da falta argüida, nem a recusa, em sua. 
a.gravaçAo. 

§ 29. Se, por motivos im}/revtstos, o auto Dão fOr lavrado no local Óp 
verificação da falta ou não pUder ser assinado pelo autuado, seus repre
senta"i'iteSõu prepostos, far-se-á :nenção de&S8S clrcunstãDcias. 

§ 39. Em seguida 1\ lavratur& do auto, o autuante deixará, em pOdp; 
do aumado ou de quem o representar, se presente, intimação escrita na . 
qual mencionará as Infrações capituladas e o prazo para defesa . 

Art . 161. Quando. através d~ exames posteriores à lavratura do auto 
ou representação ou por qualquer diligênCia no curso da ação, se veri
ficar outra falta além da inicia.l, ou se indicar, como responsável pela. 
1l11ra~íi.o )X.SSoa dlve1"'l1l da ot1giDàrlamente acusada, não será lavradú 
nOvo auto ou repreloentação, ID8$, apenas, têrmo no processo, consignando 
circunstanciadamente o fato, com os elementos definidores da infração ou· 
Identificadores do Infrator, conforme o caso. 

Art. 162. Lavrado o auto ou representação, o autor do procedimento 
entregá-lo-~, medlante recibo, Juntamente com os têrmos e documeIl~s . 
Que o lDStrulrem e os produtos apreendidos, ti. repartição preparadora. 

S~çdo IV - Do Preparo 

Art 163. O preparo dos processos lDcumbe ás Inspetorias F1l;
cais p Inspetollbs AlUClliarCS com Jurisdição na locaUdade em que
ocurrp.r a SIta 1ru:tauração, observada a competência de cada um d/!s.,es~ 
OrgAos fixada no regimento do Departamento de Rendas Internas. 

f 19 Quando a localldade não pertencer a municiplo em que exista 
sede de Inspetoria, o preparo competirá ti. exatoria federal que nela tE'ntta . 
jurisdição. salvo se, a menor ou igual distância, estiver sedlada 1\ Ins
petoria. 

I 29. NAo se compreendem na competência da exatorla. as Infomla· 
ções sOtlre os antecedE'ntE'!: fiscais dos acusados, que serão sempre pres- · 
tadas pelas Inspetoriaa. 

§ 39. Se entender conveniente, especialmente no caso do § 19 dêste · 
artigo, o Departamento de Rendas Internas poderá determinar que o pre-
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paro SF> faça por repartição diferente ou por forma diversa da estabelecida. 
nesta. seção . 

Art. 164. O preparo compreende: 
I - a intimação para apresentação de defesa ou de documentos: 
n - a."vista" do processo aos acusados e aos autores do proced~

mento; 
nl - a informação sôbre os antecedentes fiscais dos infratores: 
IV - o recebimento da defesa e do recurso e sua anexação ao pro

lessO; 
V - 8 determinação de exames ou diligênCias e o cumprimento dos 

ordenados pelas autoridades julgadoras; 
VI - a infornação sõbre inexistência de defesa ou recurso e a la

vratura dos respectivos têrmos de revelia e perempção; 
VII - os despaChos Interlocutórios, Inclusive concedendo prOrrm!'!lCRO 

de prazo para tie1esa, nos casos e têrmos previstos no parágrafo únicCl 
do art. 175; 

VIn - o Julgamento da idoneidade dos fiadores e recebimento da 
fiança; 

IX - o encaminhamento do processo às autoridaues Julgadoras de 
primeira e segunda instâncias; 

X - a ciência do JUlgamento, a Intimação para pagamento e a em l~ · 
são das respectivas guias. 

ParAgrafo único . Os despachos interlocutórios poderão ser pUblif' lv1oc 
em órgão de imprensa. oficiaI ou não. editado na jurisdicão da rennr ~ ; ~"
preparadora. presumindo-se. para todos os efeitos. a ciência do lntf>"O
sado . a partir do dia seguinte ao da publicação. de despachO Que n fi ~ 
exija providência a cargo dêIe. 

Art, 16!) . Log o após o recebimento. a reparticii.o orotocollza rà e re· 
gist rará o auto ou representação em lino ou ficha em Que será feito o 
h is tórico do respectivo processo. especialmente Quanto ao nomp dos In 
fra tores. dat.a da la\'Tatura. dispositivos legais infringidos e import.'\nclas 
exigidas. 

Parágrafo único . O processo será. organizado na forma dt> autos to
rensE's. com as tõlhas numeradas e rnbricadas e os documentos. Infor
mações. têrmos. laudos e pareceres, dispostos em ordem cronológIca . 

Art, 166. Salvo quando Jà efetuada pelo autuante. a Inttmaclio sera. 
feita pela reparticáo dflntro dCl prazo de úez dias contados dn r ecebI· 
menta do auto ou rpOT'p"pn tar.ân sob pena de responsabillctaJp do funcio
nário causador da demora. 

§ 19. A inUmação far-se-à: 

I - pessoalmente. provada com o "cIente" no respectll'o processo 
datado e assinado pelo interessado ou seu representante, no caso em Que 
êste compareça à repartição; 

II - por notificação escrita. em portaria da repartição, provada com 
o "ciente", datado e assinado pelO Interessado ou seu representante ou 
certificada pelo servidor .competente; 

III - por notificação verbal. provada com o "cIente", datado e as
sinado pelo Interessado ou seu representante. ou certificada no pró
prio processo, pelo funclonarlo competente: 

IV - por notificação postal, comprouda pelo recibo de volta I"A R,U ) . 

datado e assinado pelo destinatArlo, seu representante ou preposto . 
t 2q Omitida , data De recibo U A. R . " a Que se refere o Inciso TV 

do par áv-afo anterior dar-se-ã por feita a mtlmação quinze dias depois 
dI! entrega da carta de notificação ao correio. 
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f 39 Se antes· da Intimação tiverem de ser realizados eumes ou d1l1-
gênclas, o prazo referido no Mcaput" deste artigo será contado da nova 
entrada do processo na repartição. 

Art. 167. Se não fôr posslvel por qualquer dos meios IndlC'.ados no artigo 
anterior, será a intimação feita por publicação de edital no Diário Oficial, 
na Capital Federal, ou em outros órgãos de pUblicidade nos I!:stados e Ter
ritónos ou. tl.lnda por meIO de edital afixado em lugares públicos. jun
t.ando-se ao processo. no primeiro caso, a fôlha do jornal que houver Inse
rido a publicação e, no segundo, cópia autenticada do edital com Indicação 
do lugar em que foi afixado. 

Parágrafo único. Considerar-se-á feita a Intimação no dia seguinte 
ao da publicação OU afixação do edital. 

Art. 168. No caso de não residir o In!rator na zona fiscal da repartlçao, 
onde correr o processo, fllr-se-à a Intimação por Intermedh) da repartição 
preparadora do seu domic1l10, para o que as repartiçóes se corr~ponderão 
dirçtamente. 

Parágrafo I1nlco . Quando o processo tiver de ser remetido a mais de 
uma localidade, a repartição preptuadora estabelecerá a ordem de seu 
encam1nhll.DlentA. áI: demaIS atendendo à maior rapIdez de liU8 tramitação. 

Art. 169. Feita a intimação, flcarà o processo aguudando, na repar
tição, a defesa do acusado durante o prazo previsto para sua apresentação. 

Parágrllfo I1n1co . No decorrer do prazo retendo neste artigo, poaerá, 
o Inte.l'essado ou seu representante, ter vista do processo, em presença do 
fundonário encarrpgado, p~lo tE'mpo necessário à sua !eitura e anotaçlw. 

Art. 170. Apresentada 1\ defesa. será o processo encaminnado 80 auto! 
du procedtmento ou, na sua fafta, ao seu substituto ou fUllcionário deSIg
nado, para que se manlfeste sôbre as razões oferecidas. 

Art. 171. Ultimado o preparo da primeIra fase. com a detesa, a ln!or
mação fiscal, as diligências necessárias à sua perfett.a instrução e ln!or
mação sObre 08 antecedentes f1sca·ts do Infrator, subtra o processo a Jul
gamento, encaminhado através da Inspetoria Fiscal quando ela não tOr 
a repartição preparadora. 

ParágrafO Qnlco. Quando se tratar de Infrat{)r revel._ lavrado o ti'nno 
de rp.veJia e prestada a Informação sôbre os anteCedentes fiscais, consl
derar-se-á ultimado o preparo. salvo se a1guma dihgêncla .se fizer ul!ces· 
sana ao esclarecimento do processo. 

Seçiío V - Das Dilfqencw.s 

Art. 172 . Antes ou depots de apresentada a defesa, havendo diligências 
ou exames a realizar, seraQ êles de terminados pela reparuçao preparadora, 
de oficio ou a pedido do autor do procedimento ou do acusado. 

I 19 O liutor do procedimento poderá wl1cltar a reaUzlI~'ac de exames 
ou diligênCias por ocasião da entrega do auto ou represenLaçilo ou quando 
receber o processo para prestar a informação fiscal. 

§ 29 Se o autor do procedimento rõr Agente fo~CIlJ de Rendas Internas, 
poderá realizar os exames e diligências independentemente d~ aeterrrunaçao 
da autoridade preparadora, quando o processo lhe! fór entregue para mtor · 
mação, desde que a providência deva ser efetivada dentro de sua seça·o 
fiscal. 

§ 39 Ressalvadas as hipótcses prcYistas nos parágrafos áo art. 152 E 
a de o auto!' do procedimento. Aóente Fiscal de Rendas Internas, usar da 
faculdade constante do § 4,9 do a rt. 4~ do Regimento do Departrunentll 
ae Rendas Internas. os exames e diligéncio.s. no serviço externo de f!SCIl
mação, serão. sempre que pooslvel, realizados pelo Rgente fisca.l da 15eçã.c 
onde devam veritlcar-ee. 
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Mt. lí3 . As análises do:; prOd:l t05 :t;ireendidos ou quai3quer dilig(· lcias 
necessi'. rias ser fi o. pela repartição e:31 q !.l~ tiver curso o proces:;o. lõoEcit ..ldas 
diret:J meOlte ao Laboratório Nac;on.::J de Análises ou 11 t]:..I a!quer outra 
repartição de que depe:lder a pro\'id~ncia. a entJ o de dez dl.1S. sob pell~ 
de respousa bilitlade. 

§ 19 As an6.lises poderão 1;er solici0.du ~ a ou:ros l:lhomtnrios federa13 
estaduais ou m':nicipa is, Qt; :mdo houv!:' r d;f]culdaóe na remessa dos C'.spé· 
canes 30 L::tbomtório Nacion:,: de Análises. 

~ 2'/ As an,lllses soJic: tadas por partIculares correrão as suas expensas. 

~ 39 Quanto às análises, deverá aU1Cla ser ebedecido o seguinte: 

.1 - a flscallzação, quando o julgar necessario. retirara amostrlls do 
moduto. a fim de lhe verificar a pureza ou a exata classiHcaçã<> flsoal 
õevendo os laudos ser arquivados para o.~ confrontos oecessirie:s; 

n - l"eceOldas &.~ amostra'!. devidamente lacradas e autenticadas. 
deverão as repartições, no prazo de dez dias. remetê-las aos laboratório!' 11 
que se refere ~st.e artigo e que terão o prazo de Quinze dias para pro
CEderem à análise; 

fn - dos produtos apreendidos. ou a examinar, em vir tude dp~ " 
s:tigo. extrrur-se-f.o. r.o nlllJ imo, três amostras. que seri'l.o lacr:u:lls e auten
ticar!:J..;. encaminhando-se duas aos laboratórios incumbidos da análise e 
("onsE'rvando-~e <lo :lemais na repartição para suprir qualquer falta ; quando 
~ão utilizadas. só depols de concluído o processo poderã o ser destruídas as 
amo;.;tras. respondendO por seu extravio o chefe da rejJ;trLiçâo ou o fW1-
cioolÍrio a quem competir guardá-Ias . . , 

Art . 174. As repartições do Mi n!stêl'io <Aa Fazenda Iimll!1r-se-ão. nos 
seus pedidos de análises aos Ól'g:'iO:; espeCializados. a solicltar esclareci
mentos de natureza técnica. consIderado sem nenhum efeit.o qualquer p:-o
nuociamento. no laudo, sóbre a cla~,siiicação fiscal do produto. , 

Seção V I - Da Defesa e da In/ormação Fiscal 

Art. 175. O prazo para a apresent.'lção de defesa sero' de trinta dias 
a contar da intimação. 

Parágrafo único. Em casos espcci:lls. se o tnter.essado '.legar motivos 
imperiosos que o impecam de apresentar defesa dentro do IJr$lZO tndicado. 
poderá êste ser dilatado por dez dias, contados do término do prazo pri
mitivo. 

Art. 176 . Quando. no decorrer da aeão fiscal. se indicar. como reS;Jon
sável pela fal t a. pessoa diversa da Que figure no auto ou representaéflo ou 
forem apuradOS novos fat·os envolvendo o autuado' ou outra~ pessoa~ 
1;er-Ihes-á marcado igual prazo para deteM no mel'mo OroCf$SU . Do mpsm r. 
moào proceder-se-á ~empre que. para elucidlJcão de faltns. se tenham de 
submeter à verificacão ou exames técnico, os documentos. selos, I1V1"05. 
objetos ou mercadorias a Que se rt'ferlr o processo. 

Art . lTI. Esgotado o prazo marc9.do. ~e a parte Interessada nê.o apre
sentar defesa. far-se-ã menção desta circunstância no processo, seguindo 
é~te seus trâmites relZulares. 

Art . 178 . A defesa será apresentada por escrito. na repartlçào por 
onde correr o orocesso, dando-se dela recloo ao lnteressad'J . 

§ }9 Na defesa. o acusado alegará ttdR a ma.térla Que entender IlUl . 
apresentand<>. desde logo. as provas que pOSSUir e requerendo os exames ou 
diligências que julgar cabíveis. 

~ 21> Os documentos oferecidos pelo aéusado deverão vir rubricados I 
passarão a integrat o processo, admltlm!o-sp. a restituiçAo, mediante reclho 
desde que, no processo, fique cópia autêutica e a medida náo lhe preju, 
dique a instrução. 
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I 39 Sem preJutzo das sanções legais cablveis. o chefe da repartlçao 
mandará riscar dos escritos juntos ao processo as expressôa6 vasadas em 
térmos grosseiros ou atentatórios à dignidade de qualquer pessoa. 

Art. 179. Oferecida a defesa, o autor do procedimento ou quem o 
substituir se pronunciara sObre as razões 'apresentadas. dentro dos q~ 
dias seguintes ao receblmentp do processo. sah'o se houver diligências a 
realizar. 

Parágrafo (mico. Cumpridas as dUigências e observadas as formaJj · 
dades delas deCorrentes, a informação fiscal sera prestada nos qutnze àias 
SUbseqüentes. ' 

Beçtlo Vl1 - Da Dectslio em Primeira lnstdncítJ 

Art . 180. Aos Delegados Regionais de Rf'.ndas !ntemas compete JUlgar 
em primeira instância. os processos instaurados na àrea de Jurisdição das 
respectivas Delegacias. 

Parágrafo rmico . O julgamento do processo a que se refere o parégTafo 
Onlco do art. 156 compete à repartição que efetuar o despacho da merca
doria. 

Art. 181. A decisão conterà : 
I - o relatório, que serà uma stntese do processo; 
n - os fundamentos de fato e de direito: 
In - a conclusão; 
IV - a ordem de Intimação. 

Patágrafo único. As Inexatidões materiais. devidas a la(Jso manifesto. 
ou os erros de escrita ou de cálculo. existentes na decisão, poderão ser 
corrigidos por despacho. de oficio. a requeriment.o de qualquer interessado. 
ou mediante representação de qualquer funclonàrio. 

Art. 182. A decisão será proferida dentro de trinta dias contados da 
entrada do processo na repartição. salvo quando forem deter'minadas d1l1-
gências. 

§ 19 Se a autoridade que tiver de julgar o processo não o fizer sem 
causa justificada. no prazo estabelecido. a decisão será prOferida pelo seu 
subs'ftuto legal ob~ervado o mesmo prazo, sob pena de responsabilidade, 
e mencionado o ocorrido no processo. 

~ 29 Da decisãe. nÍl,O) cl\ben'l pedidO de reconsideração. 
Art. 183. Proferida a decisão. será o processo devolvido à Inspetoria 

F1sc"J de origem para que prOVidencie as nece~ár1as Intimações, fazendo-as 
diretamente ou por Intermédio da exatorta preparadora, conforme tenha 
ou não sido a executora do preparo. 

ParágrafO (mico. As intimações' referidas neste artigo aplica-se, DO 
que couber, o disposto na seção IV dêste capitulo. 

SeçcJo VIII - Dos RecurSOl 

Art. 184. Das decisões contrárias aos acusados. inclUSIve daquelas a 
que se refere o parágrafo único do art, 180 caberá recurso voluntário, 
com efeito suspensivO. para o Segundo Conselho de contribuintes. dentro 
do prazo de trinta dias. contados da data da intimação. mediante prévio 
depósito das quantias exig1das. ou prestação de fiança. idônea. quando 
cablvel. perlmlndo o direito do recorrente se assim não proceder dentro 
de. prazo f1xadc nestt. 'l.rfigo. 

Parágrafo único . Os recursos. em lZem1. mpSJTlO peremntos. ressalvados 
os casos dE: nusên"ll\ de dep6siLl' ou fiança, serão eRcaminhados d!re,ta
mente pelas instâncias Inferiores às superiores cabendo a estas julgar 
da perempção . 
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Art. 185. O recurso poderá versar sObre parte da quantia exigida, 
desde que o interessado o declare em requerimento, à repa.rtição prepa
radora do processo. 

Parágrafo único. O recorrente, sob pena de perempção do recurso. 
deverá pagar, no prazo legal. a parte não fitigiosa, cabendo, quanto à im
portância objeto de discussão, o depósito ou fiança. obedecidas as exigên
cias legais. 

Art 186 . Se dentre do prazo legal não fôr apresentada petição de 
recurso, será rel~a rteclaração neste sentido, na qual se mencionará o número 
de dias decorrico!' " partir da ciência da irltimação, seguindo o proceSSQ 
)S trâmites rC!gu!ares. 

Paragrafo ünlC'.o. Apresentado o recurso e garantida a instâ.ncla sp.Tá 
) processJ, a,:>( s ouvlclo o autor do procedimento sôbre as razões oferecidas, 
mcaminhado à i'lf;tàllcla julga{)ora, através da Inspetor!..: Fiscal quandO 
~J a não ter a re'.·arttçâc preparadora. 

Art. 187. Das Q/>clsões total ou parcialmente favoráveis às partes, 
lnclpsive nu .:a"o pnvlsto no parágrafo único do art. 180, haverá sempre 
recurso de oficio. com efeitt. suspensivo. para o Segundo Conselho de 
Contribuintes, sa.lvo se a importância total em litígio não exceder de 
CrS 10 .000 (dez mil cruzeiros>. 

§ l° O l'ecur~G sp.r3 interposto na decisão, ou posteriormente, em 
separado, pela ..,ropria autoridade prolatora ou no caso do parágrafo 
seguintp,. 

~ ~ratanào-Sf de ãecisão da qual caiba recurso de oficio e liste, 
por qualquer moti"'·o, não tenha sido interposto. cumpre ao funCIOnário 
autor do feito rerresental à autoridade prolatora da decisão, proiJondo 
a interpos1c&.o de recurso. 

Art. 188 . O [.'ror.esso findará administrativamente, se 
hipó~ese previs"a no ~ }? do art. 215. 

Seção IX - Da Garantia de Instância 

ocorrer a 

Art . 169 . A garautia de instância para interpOSição de recurso será 
etetuada: 

1 .- mediante C:tpCsito, na repartição arrecadadora competente, em 
dinheiro. tltulos da divida pública federal, ações ou debêntures de socie
dades de ec:)O(\m!~ mist.a de cuJo capital e direção participe a União, ou 
cupót:S vencidos de juro.'" ou dividendos de tais titulos; ou 

II - mp.d1ante flcillça. na repartição preparadora, quando a importância 
total exigida filI wperior a Cr$ 10.000 <dez mil cruzeiros> e o processo 
não envolver casos de falsificação ou adulteração de mercadorias. 

§ 1\ Não se aceitarà a lnd1raçQo de fiador, sem a sua ~.xpressa 
aquiescêr.c~a. 

§ 29 Serão recusadas como fiadores as pessoas tislcas, as que façam 
parte da firDlh reevrrentE:, as que não estiverem qUites com a f'aZenda 
Nacional e as qUt nilo,c tiverem patrimônio para garantia do pagamento 
das quantia, em littgio. 

§ 3Y Sob pene de não produzir efeito, o reCJ,uerlmento que Indicar 
fiador apresentará, sah'o no caso de fiança bancaria, relativamente à firma 
ou svciedade indicaria. cópia do último balanço, assinada por contabilista 
legalmente :eglstrll.!i(\. pela qual se verifique que o patrimônio liqUido é 
igual ou superior a três vêzes o valor da tiança, bem como os :.tos 
!llS~lt;JC10lIIUS (COllt·ra.tl social ou estatuto) lfUe outorguem, no caso de 
socied,t:ie anônim,. autorização a seus diretores para presta.r fiança cu 
que não ccntenham. nos demais casos, d" .>osição impeditiva da prática 
d8ss~ ato. 
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§ 4~ O despacho que autorizar a lavratura do tl!rmo de flu.n:;a deverá 
marc:u pra/u eutre CIUCIJ a dez dias para sua a!lSlnatUftl, 1\ ccnta.r ua Inti
m.:;çá :J do recorreiJre. 

Art. 190. Se o [jador oferecido f~r recusado, poderê. o fE'C"l'1'Cnte 
i:1dicar m&1s Ihn :.egltlldo e um terceiro, sucessivamente, dentro de prazo 
igual t'.o que r~n~ Vd na data em que foi protocoli:7.ada a respectiva l'cci:;ão 
anterior. n~.) !>e a.-:lrnlmldo depois desses, nova indicação. 

§ 1<1 Da declAo qut. recusar o último nador cabem um único l'ecul'so 
ao Delegf..ctQ ne",kr~h) de Rendas Internas. que decidirá dcfi:ú: ... <.!mente 
sôbre . as ilnI:uli,lIaçuel> do~ fladore3 apresentados. 

$ 29 No faso ele 1ndetenr.l~nto eto recurso de que trata c. paragrnto 
antenur, -r.at'l'ar-SE--a CJ prazo improrrogável de de~ dias, contado ua ciênda 
da decisão. para depósl!.ú da Quantia em lit1gio. 

§ 39 Será a,llUJt.ldo. t.ambém, recurso da decisão que recusar o primnro 
ou o seglmcto fiulllJI otclecido, quando o recorrente reuwlclar exprt!ssa 
mente ao direlw de lau,r nova indicação. 

~ 4Y Recusado qualquer ria dor, o reco-rrente poderá efetuar o ~~póslto 
da Quantia em lltlglo, no praw improrrogável de dez dIas, ou aprl'Se11~ar 
o recurso, na couformidade do dJ,sposto 1105 §§ 19 e 39, dentro do mesmo 
prazo. 

Art. ISJ . A ga.rantla ao Tesouro Nacional a que se refere o art. 69 

d'. Lei n9 L 628, de :W de junho de 1!J52, não abrange o depósito [)revist.o 
nesta ~Ao. 

~p.ç10 X - Da Dectsão em Segunda Instlincia 

Art. 192. O JUlgamento no Segundo Conselho de Contribuint es 
!Ilr-se-á de &C'..órrlo cc.m as normas de seu Regimento Interno. 

Art . 19~ . O acórtlii.o proterldo sUbstitulrá, no que tiver sido objeto 
do recurso, a declsãc. recorrida_ 

Ar ... 194. Dal> aecisões do Conselho contrárias aos acusados. cabe 
pedidO de rt:.collsideraçáo, com efei to suspensivo. no prazo de trinta dias, 
cuntados da intima.~ã.o Independentemente de nova garantia de mSI.ã.llcla , 
Quando E's~ J'l. t,cr.ha sido prestada anteriormente. 

Art. 195. A lluimação daI:! decisões será feita pela repartição prepa
radora. na fonna da seção IV dêste capitulo. 

Seção XI - Da EqUitüule 

Art . • 95. As decisões por eqUidade são da competência privatlv8, do 
MIoistrv da Fazeuda. mediante proposta do Segundo Conselho de Con
tribuintes. C: restriugcm-se a dIspensa total ou pà.rclal de penalidade 
pecuniária. 

§ 19 A proposta de aplicaç."o da eqUldade, que só será felta em ('.asos 
excepcionais, deverá ser encaminhada ao Ministro da Fazenda, acompa
nhad l dp. infvrm .. \"~ sllbre os antecedentes do contribuinte. 

~ '},9 Não St concederá o beneficio. da eqüidade no caso de reincidência 
especlTlca. nem a contribuinte comencldo de sonegação, {raude c,u conluio. 

seç40 XII - Das Nulidades 

Art. 197. Sâr nulos: 
I - a apreell8!lo, e respect1\'O têrmo, etetuada, no serviço externo de 

fiscallza.r,ãn, lJor yu.soa diferente das indicadas no art. 126, salvo o C&5(\ 

prevls~ DO art. 137; 
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11 - a denú.oIl.1.. que não determine com precisão a infraçáo e o 
l."lfrator ou que nio.t. identifique o denunciante pelo nome e enderêço; 

lU - os têJn.o& de flscalização ou exames de escrita fiscal Lavrados 
ou realizaJ(ol; pvr pc:;soa que, de acôrco com as normas dêste regulamento, 
não seja Im u:nl.,lru. da fiscalização externa, salvo, quanto aos exames. 
os CaS0'i prevL~l.I ·s liO& parágrafos do art. 152; 

1'~.- (l avLO (lU representação: 
aI que n:1(; ,'cutenh:: os eJemc::ltos suficientes para determinar com 

seglu'ança a 1nfraçáo e o infrar.or. ressalvadas. qu:mto à identificacão 
dês.e as bipótese!> ilrevista~ nos §§ 59 do art. 124 e 29 do art. 131; 

O) lavraelo per funcion~rio diferent<. dos indicados no art. 158; 

V - os despacbos e õecisóes proferidos por autol'idades Ulcompetentes 
ou peita!'as: 

Vl - os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de 
defesa . 

~ l° São Insam.veis as nulidades previstas nos incisos I. IIl. allnea 
"b" do inciso rv e inc1so V. uc·"t:ndo. o ato sôbre que incidirem ser repetido; 
as demais são salláveis. pOdendo suprir-se pela retificação ou ccmple
mentaçã.o do ate.,. 

~ 29 A nulidade sanável s6 será declarada se não fOr posslvel suprir 
a falta . 

. Art. 198 . A& L'Tegularidades. incorreçõ~ e omissões diferentes das 
referidas no artigo ante=ior não im!>Qrtal'ão em nulidade, devendo ser 
sanadas quando resultarem em prejuízo para a defesa do acusado, salvo 
se êste lhe.> houver dado causa. ou quando influirem na SOlução do litígio. 

Parágrafo único. A falta de intimação estarà sanada desde que o 
acusado compareç ... para praticar o ato ou para alegar a omissão, c;)nsi
derando-se a intimação como realizada a partir dêsse momento. 

Art . 199. A nUlidade de qualquer ato não prejUdicará senão os 
posteriores. que dêle diretamente dependam ou sejam conseqüênCia. 

* IV A nulidar1~ do auto ou representação importal ~ ~:>. nulidade de 
tod·) o processo, escetuados os atos ou têrmos preliminares que tenbam· 
precedido sua lavratura. 

§ 2" A auto=idade que pronunciar a nulidade declarará a. que atos 
ela se estende e ordenará as providêncil'..s necessárias para que sejam 
reoetidos ou ret!fiC?..dos pelas pessoas competentes e na forma regulamentar. 

Art . 200. No CIISO de incompetênCia da autoridade julgadora. sOmente 
1'5 2. tos dec1sõric,,;; serâo nulos. 

P" rngraf0 umco Reconhecida a Incompetência, a autoridade ordt!narà 
,. n'D'! <)ssa do processo à repartição competente. 

CAPíTuLo m 

DA CONSULTA 

Seção 1 - DISpOSIções GeraIs 

Art. 201. É assegurado aos contribulntes o direito de consulta sôbre 
a aplicação dêste regulamento. 

Pa.rágrafo linico. A consulta poderá ser igualmente formulada por 
órgãos da adminLo;tração pÚblica em geral, por sociedades de economia 
mista e por sindicatos e outras entidades representativas de ath'idades 
econômicas e profissionais. 

Art. 202. A consulta será dirigida originàrlamente à repartição pre
paradora do domicilio fiscal do consulente e encaminhada, por esta, no 
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prazo de quinze dias, à autoridade competente para solucioná-la, já in
formada pelo agente fiscal da respectiva seção ou circunscrição. 

§ 19 Qua.ndo se tratar de dúvida a respeito de incidência do impôsto 
sôbre produto nacional, o domicilio fiscal do consulente, para os efeitos 
déste artigo, será determ.lnado pelo lugar onde se achar localizado o esta
belecimento produtor Que deva recolher o tributo. 

§ 2° A consulta Indicará, claramente, se versa hipótese em relação á 
qual já se verificou a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
ou não, e será acompanhada do respectivo espécime, quando não seja 
possível a descrição minuciosa do produto . 

Art. 203 . As consultas serão solucionadas, em primeira instância 
pelos Delegados Regionais do Departamento de Rendas Internas e, em 
grau de recurso, pelo Diretor do mesmo Departamento. 

Parágrafo Onico. Caberá ao Diretor do Departamento de Rendas In
ternas, em única Instância, solucionar as consultas formuladas pelos órgãos 
centrais da adrnimstrt'rtio pública p autárquica federal. das SOCiedades de 
economia mista controladas pela União e das entidades representativas 
de atividades econômicas e profissionais de âmbito nacional. 

Art . 204. Das decisões de primeira instância favoráveis ao consulente 
haverá recurso de oficio, no própriO despacho decisório. 

Parágrafo Onlco. O recurso voluntário do consulente, das decisões 
a. êle desfavoráveis, serA Irlterposto dentro de trinta dias da ciência. 

Art. 205 . A solução dada à consulta ou qualquer outro ato adml
n:lstrativo destinado a esclarecer ou completar êste regulamento. terá efei to 
normativo quando adotado em circular expedida pelO Diretor do Depar
tamento de Rendas Internas. 

Parágrafo antco. Se se tratar de matéria de interêsse geral , ' em 
relação à disciplmação da qual se conclua. no processo. ser omISso ou 
obscuro êste regUlamento. de hipótese ainda não decidida anteriormente ou 
de alteração de entendimento ant-erior, será expedida circular, regulamen· 
tando-a . 

Art. 206 . A· solução dada à consulta em primeira ou segunda instân
cia será cientificada ao consulente. pessoalmente ou pelo Correio com 
recibo de volta ("A.R.") , dentro do prazo de dez dias do recebimento do 
processo pela repartição preparadora, mediante entrega de cópia auten
ticada da decisão . 

Parágrafo único. Se não fÔr possível a ciência pelOS melas Indicados 
será o consulente intimado. por edital, a comparecer à repartição no prazo 
de oito dias, a fim de receber a cópia da decisão. considerando-se feita a 
ciência no término do prazo, se não fôr atendida a Intimação . 

Art. 207 . O consulente adotará o entendimento da' SOlução dada à 
consulta, dentro de trinta dias contados da data da ciência. salvo o di
reito de recur'iO auando se tratar de decisão de primeira tnstlincia . 

§ 19 Vencido o prazo a Que se refere êste artigo e não tendo o con
sulente recorrido à Instância. superior. Quando fôr o caso. será o processo 
encaminhado ao agente fiscal da respectiva seção ou circunscrição para 
que tome conhecimento da solução e verifique se foi cumprida a decisão. 
Instaurando. em caso contrário. o procediment.() cablveJ. 

§ 20 Durante o curso do processo da consulta e até o término do 
. prazo fixado para cumprimento da decisão. nenhum procedimento fiscal 
será instaurado contra o consulente, com relação ~ espéCie consultada . 

Seção 11 - Dos Efeitos da Consulta 

Art. 208. A apresentação de consulta sôbre incidência do impOsto 
suspende o curso do prazo legal p9.ra pagamento e. se já expirado êste. 
o dos prazos previstos no art. 125, os quais recomeçam a correr a partir 
da intimação do despacho de primeira Instância, contado o tempo anterior 
tA suspensão. 
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Pm':igrafo úr.ico. Os efeitos da consulta, em relaçao àqueles que 
~enham agido ou pago o impôsto em estrita conformidade com a solução 
dada, são os previstos na.; alineas a e b do inciso li do art . 120. 

Art . 209. O impósto considerado devido pela decisão, quando re
colhido antes de qualquer procedimento fiscal, será cobrado : 

1 - sem qualquer pe!1alldaae, quando na data do reculhimento, apli
cada a norma do art. 208, não tiver sido ultrapassadu o prazo legal pre
vIste· parti L pagamento do tributo; 

li - com as multas previstas no art. 125, quando, de acôrdo com o 
disposto no inciso anterior, jâ houver sido ultrapassado o prazo legal de 
pagamento. 

§ 19 No caso de procedimento fiscal, inclusive quando ocorrerem as 
nipóteses previstas no artigo seguinte, serão aplicadas tõdas as penalida
des legais cablveis , como se Inexistisse a consulta. 

§ 29 A cObrança do débi to será feita com a devida correção monetá
ria, na forma do capitulo vn do titulo I dêste regulamento, não se apli
cando, para êsse efeito, o disposto no art. 208. 

Art . 210 . Não produzirão qualquer efeito as consultas: 
1 • formuladas com lI:observâncla das normas estabelecidas no 

art. 202 e seus parágrafos; 
n - que pao descrevam completa e exatamente a nlpótese concreta 

do fato, l'alvo se a omissão ou inexatidão fór escusável, a julzo da autor:l
dade julgadora; 

IH - que forem instruldas com o emprêgo de fraude. simulação ou 
ocultação, pra ticada pelo consulentE: diretamente ou por interposta pessoa . 

§ 19 Quando a consulta fór declarada sem efeito, na vendo imposto 
a cobrar, a autoridade, transitada em julgado a decisão, encaminhará o 
processo ao agente fiscal da seção em que estiver localizado c estabele
cimento do consulente para instauração do competente procedimento fiscal 
e exigência do tributo devido com as penalidades cabfveis . 

§ 29 A declaração a que se refere o parágrafo anterior. considerando 
sem efeito a consulta. compete ÍI autoridade que tiver de julgá-la. 

Art . 211. 11: nula a decisão, não produzindo qualquer efeito. quando 
profer1da por autoridade incompetente. 

Parágrafo único. Na hlp6tese dêste artigo. será feito nôvo julgamen
to pela autoridade competente. 

CAPíTULO IV 

DA EXECUÇAO DAS DECISOES CONDENATóRIAS 

Seção 1 - Disposições GeraIS 

Art. 212. Das decisões condenatórias ou desfavoráveis aos sujeitos 
passivos proferidas em processos fiscais. serão íntimados os acusados ou 
consulentes, fixando-s. prazo para cumprimento. quando fôr o caso. 

Art. 213 . Passada em julgado a decisão e findo o prazo fixado para 
o seu cumprimento. se o sujeito passivo não tiver efetuado o pagamento, 
será convertido em renda o depÓSito efetuado em dinheiro. promovida a 
venda dos papéis ou tltulos depositados, ou remetida a divida à cobranc'!J 
executiva. 

§ N Quando a condenação consistir na declaração de perda da mer
cadoria ou quando esta constituir a garantia da cobrança do débito (§ 59 
do art . 124). a execução far-se-á pela venda do produto em leilão. na 
forma da seção lU dêste caottulo . 

§ :!y Se o aepósito em dinheiro ou o produto da venda dos papéiS ou 
titulos depositados não fôr suficiente para cobrir o montante atualizado 
da divida. será. o valor remanescente. enviado à cobrança executiva. se o 
SUjeito passivo não tlver efetuado o seu recolhimento. 
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I 39 Se o produto da venda dos papéis ou titulos referidos no pará
grafo anterior ou da venda da mercadoria, na segunda hipótese prevista 
no § 19. fôr superior 110 montante da divida, sera o restante escriturado em 
depósito à d!sposiyáo do interessado, após deduzidas as despesas da 
execução . 

§ 49 O valor da divida será corrigido monetàriamente, na forma do 
capítul.o VII do titulo I na orasião do pagamento . 

Art. 214 . Executada a decisão, o processo considerar-se-á findo 
administrativamente. 

Seção 11 - Da Execução AmIgável e da Cobra1lça Executtva 

Art. 215 . Na decisão que impuser mul ta será ordenada a intimação 
do multado para efetuar o pagamento !lO prazo de trinta dias, contados 
da data da intimação. 

§ 19 O valor da multa sera l:eduzido de 30% (trinta por cento) 40% 
<quarent:.J. I)or cemo) é' 50 % 'ciulüenta por cento). conforme tel~ha sido 
aplicada no grau mi::limo, médio ou máximo. se o Infrator . conform:mdo-se 
com a decisão de primeira instância. efetuar o pagamento das import:lll
cias dev:das, no pra?.o previsto para a interposição de recurso . 

~ 29 l"indo o prazo referido neste artigo. se a divida nào estiver de
posjtada ou paga no órgão arrecadador competente. salvo o direito de re
curso. sera ü p l'OCo;SSO cncamlnhaáo á seção de cobrança amIgável. por 
mais trinta dias, após o que será extrai da certidão para cobrança executi
va, cumpridas as disposições legais Vigentes. 

§ :19 Pago o áébito, serã juntada ao processo uma via da guia .de 
recolhimento. 

Art . 216 . 05 aé'):t.)s resultantes de processos lDstaurados por infraçã~ 
'dêste regulamento. superiores a Cr,3 100.000 <cem mil cruzeiros) poderão 
ser pagos em par(:elas mensais iguaIS e sucessivas até o máximo de seis, 
desde Que os In"erE's:;utlos o I'eque:rllm à repartição preparadora. dentro do 
prazo fixa jo para o cumprimentc. da decisão de orimeira instãncia. 

Parágrafo mico. De~atenaid<.' o pagamento ae duas prestações suces
sivas, vencer-se-ão, automáticamente, as demais, devendo a repartição 
pro\'ldenciar 4uan:o t cobran~a executiva do restaot~ do débito, na forma 
da legislação em Vi~Ol . 

Art . ~1'1. A inscrição da divida sujeitará o devedor à multa moratór1a 
de 10% (dez por cento' , calculada !.êbre o seu valor atualizado nos têrmos 
do capitulo VII d(' tll'ulo 1. 

~ 1" No caso de cubrança executiva da divida se procedente a ação, 
além da multa a Que se refere o parágrafo anterior. serão acrescidos ao 
principal juros moratórios. à razão de 1% (um por cento) ao mês, cal
culados sõbro. o valor atualizarlC' do ruvida, custas ~ percentagens fixadas 
em lei e outros cominuções da sentença. 

§ 29 As guias para o rectllhimt-nto aos órgãos arrecadadores, de im
portânCias cobradas pOI' interméruo do J uizo da 1"a7.enda Pública, conterãlJ, 
obrif'9U.r1amente. o número e data do processo f!scal. 

Seção 111 - Dos Leilões de Mercaàorias 

Art. 218. !\3 mercadorias e OLJJetos abandonados oU 'a cujo proprie
tário tenha sido aplicada fi pena de perda, de acôrdo com as disposições 
dêste regulamento. sft'ão vendidos em leilão. pela repartição preparadora 
do processo, observadas as E:xceções previstas nos H 29 39 e 49 do art . 22l. 

S 19 A venda el:1 lellão será determinada pelo chefe da repartição 
depois de ;e a.char findo a<lm1nistrativamente o processo fiscal. 
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§ 'IY Detenn.lnada a \'enda em leiláo. o chefe da repartição. por des
pacho exarado no processo, designará. dois funcionários federais, estaduaIS 
ou municipais, para, sob a presidência de um Agente Fiscal de Rendas 
Internas _. je preferrncla L' próprio apreensor ou autor do procedi
men:.o - classificarem e aval1arem as mercadorias ou objetos, tendo em 
vista UI: preços correntes da praçll ou de outras localidades. 

§ J9 Na talta de Age"lte f"iseaJ de Rendas Internas, será, em sua 
substitulçáo e com as mesmas atribuições, designadú outro funcionãrio pú
blico !erlera.!, 

Art 219. A CODllSS'l.~ do le.ilá() será composta de um presidente . que 
será o chefe da reparti",át> ou que.m o represente, de um escrivão e um 
leiloeir(, . 

Parágrafo único. (' escrlvãú e o leiloeiro seráo designados pelo pre
sidente da comlssão, no p!'óprio p: acesso fiscal. ,Iãe podendo a designa
ção recair em nenhuLl dOI> apreensores ou autores do procedimento . 

Art . 'l20 . Sera pUbllcaco no orgao oficial ,)1) afixado na repartiçãú 
edital IIDuC'ando o loca.!, dia e bora da realização do lellão em ?r1-
meira. segund~ e terceIra praças e dlscriminBndo as mercadorias que serão 
oferecid!ts à L.cJta.ção . 

§ P O edital será p'lb!icado Otl afixado com a antecedência minima 
de oito dias ja data da realização do leilão. e déle constarão as condições, 
exil?;êrc..Uts '" ')8.nçêeo; "Hevi~tas no~ parágrafos seguintes. 

* 'l" SO serão aclulltiàos a Ucltar nos leilões de mercadorias estran
geiras o, impol'tador(': registrados 1111 forina da legISlação pertinente, e os 
comerciantes e~t.ab(:lecidos há maL- de três anos. exigida, em qualquer dos 
casos. a prc.:va de não f,erem ;lO Olênio anterior a realização do leilão, so
frido cO:ldenacão defini',j"a ou em grau de recurso, por Importação ilicita 
ou trànsito irregular de mercadonas estrangeiras. 

§ :S9 A prova da cond.içao de unportador ou .:!umcrciante e a dos an
tect.dente~ fiScal& 'i qUE se refere O parágrafo anterior será feita por 
ocasi&., :lo receblmentc ca mercaoloria e consistirá na apresentação de 
certidãe expedlda, nos Ires meses anteriores, pela autol'ldade fiscal com
petent.e do d0C11CWO dO} arrematani;e podendo. a relativa ao exerc1cio do 
comércio, consistir na apresenta.çáo do certificado de inscrição referente 
aos últimos três anos, cunsignl1ndo-se tudo no orocesso respectivo. 

§ 4" A falta aa comprovação a que se refereul os parágrafos anterio
res importará 0110 perda do sinal " do direito ao ,'ecebirnenLo :ias merca.
ÓCTi::u:. . 

Art . 221. As mercadorias <lerão entregues ao ucltante que maior lance 
oferecer . 

* 1" Não serãu ent!'egues nem consideradas .i.rrematadas as mercado
rias se o maiol lance oterecidL não atingir o preç\) da avaliação, na pl j
meira. praça. ou 85% loitenta e cinco por cento) e 70% (setenta por 
cento) daqueh:! preço, re,-;pectivllm~CJte . na segunda e terceira praças, 

. ;Y Se nr,o nlluvel liclr,aute em nenhuma da,; praças ou quando as 
l.'ferta.<o .:1a terceIra forem Illferiores li 70% ,setenta por cento, do preço :1a 
aliolia,~u, o chefe da repartição exporá o caso li Delegacia Regional de 
Rendas Internas, para -ILle o resol'"a como fór mal~ conveniente ao 1ntE>
l'êsse 1a Fazenda Naclonl:ll, inclusive determinando que o lelk'i.o se efetue 
em ::lUtra l'epaTLlção fazendarla situada na área de .Jurisdição da Delegacia 
Jl. proVidenciando. juntA. á. autoridade superior. a sua realização em quaJ
qu('! rer.artição do Minhtério âa Fa7enda, 

., JV Havendo suspeita d'3 conluio entre os licitantes, para. ()b~p,r:çáo 
das mercaaol'ias a preços baIXOS. o presidente da ~(,missão sustara o lellib, 
tcmandl. a providência prevIsta no parágrafo anterior se a ocorrência se 
der na tercl:!Lra praça 
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§ 49 Quando 'J mercadoria se encontrar em l'epartiçào sediada em 
localldo.lIe onde a autoridade julgadora, por ucastao do Julgamento do pro
cesso, verificar tnlposslbi!ldade de arrêmatu,.ao, :lquela autoridade pudera 
determmar, na próprla dt'clsão ou a qualquer templo> desde que lunda não 
se tenba aberto praça, ~ue o leilão se faça em Ju t ra localidade prOxlma 
ou na oróprla Delegacia Regional de Rendas internas . 

!In . Z22. As mercaaori~ que nao puderem Sé' identificadas por ,ma 
nl!llleraçao, referêncIa ou marca, serau marcadas com caClmbo especial. <do 
qual constem o nome da repartlçáu que realIZou ;) leilão e a data de sua 
re:, llzação . 

§ l~ As mercadorias que náo puderem, por ,ua natureza, receber o 
carimbo, terão a sua venda em leilão cercada de .::autelas especiais, deter
mjnad~s pelo Departamento de Rendas Internas. 

§ 2~ Quando se traLar de tecidus, o cumprunento do disposto neste 
artigo obedecerá às normas previstas no § 19 do art. 52. 

Art . Z23. A ceparti.;:ao registrará as mercadurias arrematadas no 
livro modêlo 34 e entregara aos arrematantes a nota de leilão modêlo 36, 
da qual constarao a discriminação fiscal e cemercial da mercadoria. a ma
téria de sua constituição marca. número de fabrica e formato, de modo a 
permitir, em qualquer tempo, a sua perfeita Identificação. 

AfI.. 224. Tôdas as ocorrencias do leilão, mcJusive o resultado da 
classi!icaçãu e avaliação, serão reduzidas a têrmo, que ficará Integrando o 
proce.'-So. 

Art . 225. O arremaumte pagará. após a arrematação, como sinal, o 
corceBp(,ndente a 20% (vinte por cento) do valor desta, e, dentro de três 
dias. os restantes 80% loitenta pOl cen lo) e o impõsto de consumo, se 
·jevido 

§ l Y Juntamente com o sinal, I) arrematante recolherá 5% (cinco por 
cento) sõbre o valor da arrematação. a titulo de comissão de leilão, que 
será distri/:lulda nil- proporção de 2% (dois por cento) para o presidente. 
1.5% (um e meio por cento) para o escriyão e 1,5% tum e meio por cento) 
para o lelloclJo. 

§ 'L.9 No ato da arrematação. o arrematante assinará a guia modêlo 7. 
;>eht qual . ., obrigará a recolher. ato continuo, a quantia de que trata o 
§ 19 e o valor do sinal, bem como. no prazo previsto, o restan te do valor 
da arrematação e c. Impõsto, se houver. 

§ ij'" O recolhimentu do restantt: do valor da arrematação será feito 
nf'!a gUla modêlo 8. 

§ 4Y Se o pagamentt do sinal não fõr efetuado sera encaminhada à 
Procuradoria . da Fazenda Nacional uma certidão <UI guia mencionada no 
~ 2° o&ra a inl'crição da divida e sua cobrança executiva; marcando-se :J. 

realização de nõvo IEllão. 

§ 5' A entrega das mercadorial> ao arrematante somente será feita 
após o recolhimento de tôdas as importâncias devidas nos têrmos dêste 
drti!!'J. 

fuL . 226. Aos membros da comissao de leilao além da cota prevista 
no ~ :9 do artigo anteriol. e aos cl assificadores-avaliadores, será atribuida 
a percpntagem ele 2':,% tdois f.' lUEj(. por cento) a cada um, calculada sõbre 
o valor da ancD'3tação (Decretu Le!; lslatlvo n9 5.573, de 16 de l107embro 
de 192~. art. 10, ltt.ra Uc"). 

ri , I . z:n. Na (;lassiflcaçã.o da receita pruvenier, tF. do recolnimento do 
:;In :? e do restame do vaJUr da al'l'ernalação. será uhedeclda a distribulcão 
das percen tagens previstas no arth:u ant,Prlor e ,"!".~ cotas-parte$ que cou
berem aos ap.rC l ns\Jn,~ c 9utuar(es, escriturando-se o restante em fav:Jr da 
Fazenna (,I,;,cional. \Jbservado o diEpost.Q na parte fina· do ~ 29 do art . 14'1 e 
no ~ '~9 C r '>.rt. 2.13. 
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TiTULO Vil 

DlSPOSIÇOES . EsPECIAIS 

CAPiTULO I 

DISPOSIÇAO GERAL 

Art. 228 . Salvo disposiçáo em contrario. incompatibilidade manifes
ta ou duplicidade da mesma exigência , o cumprimento das Obrigações es
tabelecidas neste titulo uão dispensa O das de carater geral previstas neste 
regulamento. 

CAPITULO D 

UAS OPERAÇOES REALIZADAS POR INTERMÉDIO DE AMBULANTES 

Art . 229 . Os estaIJcICdment05 produtores que mantiverem vendas por 
.ntermedlc , d" ambulanlCS da propria firma farão a entrega dos produtos 
a esses vendeaores. (.um emissão da ' nota fiscal modêlo lO, com o impõsto 
lançado. para registro no livro modêlo 17. 20 \.lU 22, conforme o caso. obe
declUu !Lmda o seguinte : 

I - o ambulante deverá utilizar talonário de nota fiscal ' modêlo 10. 
de série especial. com Indicação do seu nome ou VelCUlo. e emitir, para 
entrega ou venda. ao nota fiscal correspondente; 

11 - JS estaoeleclmentos produtores deverao possuir o I1vro auxiliar 
mudelo 33, no qual, utilIzando urna fOlha para cada ambulan.te. escritu
rarão. miclalmente, as notas fiscais emitidas e a seguir, quando do seu 
retõrno . as que o ambUlante tiver emitioo para cada operação ; . 

(lJ - na coluna "Observações" do livro modêlo 33. sera feita discrl
minaçao quantitativa dos produtos deVOlvidos, que se incorporarão a. Dro
duçáo ou estoque; 

IV - com o retOrno do ambulante e feitos os registros no livro mo
delU 33. será êste encerrado e os resultado.!> Isaldos) de cada posição, inci
so e sUbinClSO levados a débito ou a crp.dlto da tirma mediante registro. 
no pra7.0 de três dias. no 1.lvro modêJo 17 lJU 16. respectivamente ou ainda. 
:lO mudêlo 20 ou 22, se t61 {) caso. 

~ l~ Quando o estaoelecimento produtor tiver setores de vendas per
fei tamente defimaos cada qual a cargo de um veiculo vendedor, poderá 
ser feito o regIstro dl movimt:nto de cada setor em rOlhas ct ll:;tlO tas. em 
SUbstituição às exigênCIas de contOle por ambulante ou veiculo previstas 
nos mcisos I e li dêste artigo. 

§ 2~ Uonsidera-se. tambem, retOrno do ambulante. 11 prestação de 
contas, a qualquer titulo, entre 115 partes interessadas ou a entrega de 
001'OS produtos ao ambulante. 

CAPITULO m 

DAS OPERACOES REALIZADAS POR fNTERM~DIO DE ARMAZlWS 
GERAIS E DEPóSITOS FECHADOS 

Art. 230. Os produtos saldos de estabelecimentos prOdutores. para se
rem depositados em Armazens Gerais ou em depósitos fechados mantidos 
por terceiros, serão acompanhados de nota fiscal modêlo 10. com o impõsto 
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tançado, para reglstro no livro modi\10 l 'i', 20 ou 22, conforme o caso, obser
vadas as segUIntes normas, independentemente de outras exigidas por és te 
regulamento : 

.1 - quando, depols de depOsitado, fôr na sua totalida.de devolvido 
ao estabelecimento depositante, seguirá. o produto com a nota fiscal que o 
acomp anhou ao depósito, pai a SEI colada no talonário li. sua cópia, 
realizando-se, em segUida, o estOrno do impOsto mediante crédito na 
coluna própria do Uuo modêlo 16. 20 ou 22, com justificação do .fato na 
coluna de "ObseIVaçóes" do mesmo livro; , 

fi - quandO parcull a devolUçao, acompanhará a mercadoria memo
rando, nota ou outro documento de emissão dos depositários, para ser 
colado no talonilrio, à cópia da primitiva nota fiscal, fazendo-se 
em segUida, 9 estOrno do impósto respectivo, mediante crédito no livro mo
dêlo 16. 20 ou 22, calculaào sôbre os preços constantes da. nota fiscal 
emitida para o depósito; 

fi - quando vendida de uma SÓ vez' a mercadoria depositada. sem 
voltar ao estabelecimento depositante. fará êste, à vista da nota fiscal 
que emitir pela venda, o estôrno de todo o impOsto referente à nota fiscal 
de origem, 11a forma irldicada no final do 'inciso 1. Se a venda fõr parcial. 
o depositante es tornar€.. á vista da nota fiscal que emitir para cada 
parte vendida, o tributo que a esta corresponder do total da primitiva 
nota fiscal, a tendido o disposto no final do inciso II; 

IV - o estabelecimeoto depositante emitirá riota fisca.l modêlo 10. 
para cada venda que efetuar, tanto nos casos em que a entrega ao com
prador se fizer diretamente pelo estabelecimento depositário (inciso IrD. 
como naqueles em que os produtos tiverem sido devolvidos <incisos I e !I) . 

Art . 231. Nos casos de produtos saldos de estabelecimentos produto
res para, serem guardados em depósitos fechados mantidos pelo próprio 
depositante, nos quais não sejam efetuadas vendas, as remessas tambem 
deverão estar acompanhadas de nota fiscal modêlo lO, observando-se as 
segUintes nor::nas: 

I - no depOSito, será dispensada a escrituração dos livros modelos 20 
e 21, se o estabelecimento remetente adotar série especial de nota fis
cal, para ser utilizada nas remessas dos produtos ao depósito e nas vendaf; 
posteriores dêsses produtos ; 

li - o estabelecimento depositante deverá, porém, manter os livros 
modelos 20 e 2! para registr:> das notas fiscais relativas aos prodUtos 
remetidos para os depósitos fechados: 

fi - quando se efetivarem vendas dêsses produtos, deverá ser ex
tra1da nota fiscal da mesma série especial, a qual não será escriturada 
no livro modêlo 17 ou 22 do estr.belecimento remetente, mas nos mode
los 20 e 21; 

IV - no firri de cada mês, proceder-se-á ao balanço das colunas "Im
pOsto de Consumo" do livro modêlo 20 e. se o saldo (apurado par posição. 
inciso e subinciso) fõr credor. reiniciar-se-á a escrituração no mês seguinte 
cum Ci ~nldo cndc.! apurado; s~ rÓI' devedor, transfertr-se-á o respectivl) 
valor para a correspondente coluna do livro modêlo 17 ou 22. para fins 
de recolhimento, fazendo-se. na coluna de "Observações", os necessários 
esClarecimentos; 

, V - havendo mais de um depósIto fechado. será escriturada uma fô
lha do I1vr"l modêlo 17 ou 22 para cada um. 

CAPITULO IV 

OPERA COES DIVERSAS 

Art . 232. Nas operações referidas na aUnpa "d " do inciso I do 
art. 39, serão observadas as seguintes normas : 

I - no caso de produto de procedência estrangeira que sair dn re
partição diretamente para estabelecimento diferente do qu'e o tiver impor
tado' ou arrematado, deverá o importador ou arrematante : 
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10 emitir. antes da entrega. ao produto se destinatário, nota fiscal mo
d.!lo 10. com indicação à'i modalidade da operação e declaração de que o 
produ to sera J~:1ç:lI:;() no l;vro mociêlo 23, dentro de três dias; 

OI a V1Sta aa quarta via da nota de Importação ou da nota de leilão, 
que fl ta.n), em seu }::oder, proceder aos lançamentos em sua escrita fiscal , 
dentro dos prazos regulamentares, como se o produto tivesse entrado em 
seu estabelecimento; 

cl com oase oa notJ. fiscal emitida, dar b:üxa no contrOle qu~.ntita
tivo modêlo 23 e fazer os demais lançamentos na escri t:t fiscal, ccmo se 
o produto houvesse sa!do de seu estabelecimento; , 

II - no caso de produt.o nacional saldo do estabelecimento que o 
houver industrializado por encomenda para estabelecimento dilerente da
quele que tiver encomendado a sua industrialização; 

al o estabeleclmento autor da encomenda emitirá, na oca.sifto da re
messa das matérias-primas, produtos intermediário:;. moldes, matrizes, mo
delos ou embalagens, com os necessários esclarecimentos sôbre a operação, 
nota fiscal do modêlo cabível, conforme os ' produtos remetidos sejam ou 
não de sua fabricação. e, na ocasião da saida do produto preparado do 
estabelecimento preparador. nota fiscal modêlo 10. com o impOsto calculado 
8~bre o valor da operação de que deconer a saida; 

O) o estabelecimento industrializador. por ocasião da salda do pro
duto, emitil'á nota fiscal modêlo 10. com o imPOsto calculado sObre o valor 
da operação real!zada. dela constando, em tôdas as vias, o número e a data 
da nota fiscal relatIva à remessa das matérias-primas e o nome e enderêço 
do auto autor da encomenda e do destinatário do produto. A nota será 
extraid~". elO mais ~a vIa, destinada ao estabelecimento encomendador; 

C) o estabelecimento autor ela encomenda creditar-se-á pelo Lmpósto 
constante da via da nota fiscal que receber do indust.rializador e estornará, 
quando fôr o caso, o lançado na nota flsr.al de remessa das matérias
prilnas e embalagens. ellJendo ao estabelecimento preparador apenas o 
crédito relativo "ás matérias-primll.s e embalagens que houver adquirido. 

§ 19 O dispostJ no inciso n deste artigo aplica-se a hipótese doe o 
produto " industrializado, antes de sair do estabelecimento industrializ:ldor. 
ser por êste adquirido, considerando-se para tal fim. como momento da 
8alda, o da aquisição pelo praparador ou, se a venda fór anterior à con
clusão da operação industrial. o momento em que esta ficlI r conclwda , 

S 2\1 Se o produto. sem retornar ao estabelecimento autor d a enco
menda, fôr remetido a outros estabelecimentos para nm'as operações 
1ndustriais, cada um déstes agirá na forma da aUnea ub" e tinal da al1-
Dea "c" do inciso lI, e o estabelecimento encomendado r procedera. na 
fOI-ma da primeira parte da alinea "a". quando da remessa dl1s maté
rias-primas e embalagens, e na forma da allnea "c" e segunda parte da all
nea "a". quando da saida do produto do último estabelecimento pre
paraclor. 

Art. 233. Nas operações em que um estabelecimento mandar Índus
t .. 1aHzar produtos sujeitos ao impOsto, com fornecimento de ,matérias-pri
mas, prodll~cs intermediários e embalagens adquiridos de terc~iros . que, sem 
entrar no estabelecimento do adquirente. forem diretamente encaminha
dos pelo fornecedor ao Industrlalizador. serão observadas as seguintes 
nOlmas : 

1 - pejo estabelecimento fornecedor das matérias-primas, produtoE 
lDtel'medlários e embalagens: 

a) emItir, para o estaoelecimento adquirente, nota fiscal modélo tO 
ou 11. conforme o caso, em mais uma via; 

O) fazer constar em tOdas as Vias da nota fiscal o nome e o ende
rêço da firma a que a mercadoria deverá ser entregue <Industrializador), 
bem como o fIlO a que se destina conforme orientação recebida do IIdqul
rente; 
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C) remeter a primeira via. da nota fiscal com a mercadoria e a via 
prevista na allnea a., no establecimento adquirente (autor da encomenda); 

n - pelo estabelecimento autor do pedido de Industrialização (adqui
rente das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens): 

a) comunicar ao estabelecimento fornecedor das matérias-primll8 
produtos intermediários e embalagens o fim a que êstes se destinam e o 
nome e enderêço dE. firma industrializadora a que será entregue a mercado
ria; 

b) creditar-se pelo impõsto destacado na via da nota que receber 
do fornecedor das matérias-primas, produtos Intermediários e embalagens. 

CAPÍTULO V 

DOS PRODUTOS DO CAPíTULO 22 

Art. 234. Para efeito de cálculo do impõsto dos produtos referidos nas 
posições 22. ('11. 22 .01 'e 22.03, não serão computados os valôres dos reci
pIentes e el.,b~.agE, ·" cobrados dos adquiren tes, quando atendidas as se
guintes cond~ções : 

1 - sejam debi>'\dos, no máximo, pelo seu valor de reposição. majora
do das importância!> correspondentes ao impêsto de vendas e consignações 

: ato 5% .emet. NI cento) para cobertura de despesas de cobrança. to 
outra~ Çlorventura realizadas; 

ti - sejam debh~das. em separado, na nota fiscal. dela constando, em 
caracteres impressos e destacados. a declaração de Que a devolução sera 
aceita pejo .. lesmo }>reço, cobrado sem a majoração referida no inciso an
terior. desde que os artigos devolvidos se apresentem em estado que satis
faça as exigências peculiares ao sistema de acondicionamento do fabri
cante . 

Parágrafo único . COI,,,,/dera-se valor de reposição o preço pejo qual 
os recipientes e embalagens são normalmente oferecidos à venda pelos res
pectivos fabricaLtes ao tempo em que são debitados aos adquirentes das 
bebidas. 

Art . 235 . As l'~blC1as de lide trata êste capitulo não podem ser ven
didas ou expostas à "enda no varejo em recipientes de capacidade superior 
'à: um litro. 

Parágrafo únl<'o. Exc •. Jem·se da proibição o "chopp" compreendido 
na posição :l2 .03 c os produtos das pOSições 22.04. 22 .05, 22 .08, 22 .09 , incisos 
1 e 8. e 22 . 10 . 

Art . 236. Os produtos Jo Inciso 2 da posição 22 . 09 sairão da fábrica 
com suspensão do impõsto, cujo pagamento caberá ao engarrafador, o 
qual, para todos os efeitos dêst.e regulamento, fica equiparado a estabele
cimento produtor . 

Parágrafo único . Para os efeitos dêste artigo, considera-se engarrafa· 
dor o estabelecimento que acondicionar a aguardente em recipientes de 
capacidade igualou inferior a um litro. 

Art. 237. A saida dos produtos releridr>s DO artigo anterior. quando 
em recipientes de ca.pacidade superior a um litro. obedecerá ao seguinte: 

1 - a salda para grossistas, wcJ'lstrlais e engarrafadores. bem como a 
de um grossista para outro, far-st:-á com emissão da guia de trânsito 
modêlo 15: . 

n - a guia a que se refere o inciso anterior será emitida em qua tro 
Vias. destinando-se a primeira ao estabelecimento recebedor do produto. a 
segunda. à repartição fiscal a que estiver subordinado o remetente. a ter· 
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ceira, à repartição fiscal em cuja jurisdição estiver localizado o estabele
cimento destJnatàric" e a última. indestacàvel. permanecera no talonario. 

~ 19 A erceira via da guia de trânsito referida no inciso n dêste ar
tigo será encaminhada pela repartição ao Agente Fiscàl de Rendas Internas 
da circunscrição ou seção, para efeito de fiscalização. 

§ 29 Os estabelecimentos grossistas que receberem aguarden te em re
cipientes de capacidade superior a um litro serão obrigados a escriturar o 
livro de contrôle de entrada e salda modêlU 31. 

Art. 238. O produtor, engarrafador ou grossista não poderá remeter 
agulJ.rãente da posição 22.09. inciso 8, a comerciante varejista, nem êste 
recebê-la, senão em recipientes de capacidade igualou inferior a um 
litro. 

Art. 239. Os estabelecimE:utos produtores são ainda obrigados; 

i - a acondicionar, em recipiente de capacidade não superiQl a um 
litro, os produtos que se destinem a estabelecimentos varejistas, salvo os 
referidos no paragrafo único do art. 235; 

n - a mer·.ciona:-. na noU, tlscal e em cada embalagem de acondi
cionamento, a capacidade do continente em litros. 

Art. 240 . Sem prejulzo do disposto no art. 58. o Diretor do Departa
mento de Rendas internas poderá determinar a adoção de regimes ~spe
ciais de contrõle para os produtos dêste capitulo, mclusive com a « :;ên
ela de medidores de liquidos e contadores, automáticos. 

CAPiTULO VI 

DOS PRODUTOS DA POSIÇAO 24: 02 

Art. 241. P8ra o cálculo do impõsto quar.do da saida dos produtos 
de qUE' trata êste capitulo do estabelecimpnto produtor, o valor tributável 
não poderá ser inferior às seguintes percentagen-. em relação ao preço 
de venda no vareJo; . 

inciso 2. 01 .. . ... ....... ..... .. . .... .. . . . . .. . . ... ........ ....... 27.00% 
.1nclso 2.02 ........ . ........ . . ........ . ... ..... .... .. ..... ,.... . 24.50% 
.1nciso 2.03 .... . . ' . ... . . . ..... .... .... . . . , ...... .. , . . . . .. ,.. .. . lÍ2.50% 
Inciso 4 .. .... . ..... , . . . .. . .. ....... . . , ., ' . . . ... ... .. ' .... ',, ' . . . 50,00% 

§ 19 No caso de cigarros vendidos em fração de vintp.:na, o impõsto 
sera calculado sóbre o preço de venda da fábr ica para a rração. aplican
do-se. porém. a !l.liquota correspondente ao preço de venda no varejo da 
respectiva vintena. 

§ 29 Na Importação ou arrematação em leilão. o impõsto 'erá calcula ' 
do Inicialmente da seguinte forma: 

J - para os produtos do inciso 2 - aplir.ando-se a aliquota estnbe~· 
,clda para o subinciso 03 sõbre o valor tributável previsto nas alineas a ou 
b do inciso 1 do art. 16, conforme o caso ; 

n - para os produtos do inciso 4 - aplicando-se a al1quota correspon
dente sõbre o valor tributável referido no inciso anterior . 

§ 3° No preço de venda da fábrica são incluidas. para efeito de 
cálculo do impõsto, tõdas as despesas acessórias, Inclusive as de trans
porte . 

§ 4~ O impõsto sõbre os produtos da posição 24 .02 será recolhido até 
" último dia da auinzena subseqUente à da ocorrência do fato gerador . 

Art . 242 . Quando se tratar de cigarros destinados a distribuição gra
tuita. como propaganda, serão considerados valor tributável e preco de 
venda no varejo. oara efeito de determinação da aUquota aplicável. os 
mesmos do produto idêntico destinado a comércio . 
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Parâgra!o único. OS cigarros dlstrlbuldos gratuitamente, para seu 
uso, a empregados da emprêsa fabricante , úentro de suas dependências. 
pagarão :> lDl11oS~u lla forma deste artigo, calculado sObre o mesmo ralar 
trlbutavel deduzido ele 40% lQuarenta por cento). a tltulo de despesas 
acessórias não efetuadas na hipótese. desde que seja declarado no envoltó
rio. destacadamente, que se destinam a distribuição gratuita a seus em
pregados e que não poderão ser vendidos, ressalvado o disposto no § 19 
do art. 39 • 

Art. 243. O preço de venda no varejo dos produtos dos incisos 2 e 
4 deverá ser obrigatOriamente marcado pelo fabricante, importador ou 
arrematante, nos rótulos ou por mel:) de etiquêta colada em cada maço. 
carteira, lata, caixa, bem como nos pacotes e outros envoltórios que con
tenham mais de uma unidade tributada, não podendo o produto ser ven
dido ou elCpO.1W à venda por preço superior ao marcado. 

§ H Os importadores não poderão marcar preços para venda no ~'a
re.lo Inferiores ao valor da 'lmportação dos produtos. acrescido dos tributos 
aduaneiros. do Impõsto de consumo e dos ágios e sobretaxas cambiais. e 
os arrematantes. preços Inferiores ao custo da arrematação, acre!-:cido do 
ImpOsto de (! '.msumc" 

§ 2~ A marcação do preço de venda no varejo serâ feita a.Iltes da 
salda do estabelecimento produtor, com os dizeres "Preços no va rejl> 
Cr$ ", ., de forma Indelével e vislvel, em caracteres de altura não in
ferior a dois mlllmetros, quanto às letras, e não Inferior a cinco mi lime
tros, quanto aos algarismos. podendo. nos pacotes, ser aplic!\da a etlql1êta 
usada O'ua -::ada unldadl' desde que fel,a declaração nrsse sehtldo, 

Art . 244. Os estabelecimentos produtores de artigos com preep.didos 
neste capitulo deverão fazer constar dos rótulos a quantidade de cigarros, 
cigarrilhas e charutos, e o pêso. em gramas, do fumo desfiado, picado. 
li-Igadc (lU em pó. f dos produr.(l '" do inciso 5. 

§ 19 Os importadores e arrematantes de charutos, Cigarros. cigarrilhas 
e de produtos do inciso 4, de procedência estrangeira, são obrigados a, 
no prazo de quarenta e oito horal'o após o recebimento dos produtos, co
locar etlquêtas nos maços, carteiras, pacotes. caixas ou latas, contendo 
o nome e o enderêço de sua firma. 

§ 29 Os fabricantes de produtos do Inciso 1 são. ainda., obrigados a 
aplicar. em cada charuto. um anel-etlquéta, indicando a sua firma, o 
enderêço da fábrica produtora e a marca do produto, 

Art. 245. Os maços, pacotes, carteiras, caixas, latas, potes e quais
quer outros invólucros, que contenham charutos, cigarros, Cigarrilhas. fumo 
desfiado. picaelo, migado ou em pó. 56 poderão sair <;Ias respectivas fabri
cas ou ser importados, perfei tamente fechados mediante cola. ou substân
cia congênere. ccmpressão mecânica (empacotamento feito a máquina), 
solda ou outros processos semelhantes. 

Art. 246. Os industriais de fumo destlado, picado. mlgado ou em pó, 
quer para a venda em espécie, quer para o emprêgo na fabricação de ci
garros ou cigarrilhas. são obrigadOS a apresentar uma produção que cor
responda no m1nimo ao pêso total do fumo em fôlha, pasta ou molho e 
do fumo em corda ou em r610, empregados. deduzido da quebra que fOr 
admitida de acôrdo com o § 19 do art. 90. 

Art , 247. Os fabricantes, Importadores e arrematantes de cigarros 
ficam ObrIgados ao uso do sêlo especial de contrOle a que se refere a seção 
li do capitulo I do titulo m . 

~ lQ O sélo Bel'a eSpE'Cltlco para o produto, contendo Impressa indi
cação nC$.~e sentido, e devera distinguir, por cOres ou caracterlsticas pró
prias, os cigarros se:;undo os preços ou faixas de preços para venda no 
varejo, salvo quanto aos de procedência estrangeira, que terão sêlo único 
com caracterlsticas espec1a.1.s. 
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§ 29 A apltcaçl\.o do sêlo Sf'rá feita em cada carteira ou maço, 
em lugar v1s1vel e de maneira a inutilizar-se ao ser aberto o invólucro. 

§ 39 O Departamento de Rendas Internas baixara. instruções com
plementares, disciplinando a matéria. 

Art. 2411. Os fabricantes de cigarros ficam obrigados a comunicar, 
ao Departamento de Rendas Internas. com antecedência de sessenta dia~ 
o lançamento de novas marcas e os respectivos preços de venda no va
rejo, e as alterações de preços das marcas existentes. 

Art. 249 . Os fabricantes de produtos do 1nciso 4 são obrigados a 
escriturar o livro modelo 32. 

Art. 250 . Na emissão de notas fiscais. escrituracão de livros de COll
trôle do impôsto e preenchimento .de guias de recolhimento, os contri
bUint~s dI! prOdutos compreendidos neste capitulo deverão, no que se refere 
à classüicaçâ.o fiscal, proceder aos registros por sUbirlciso, quando fôr o caso. 

Art. 251. Para 05 efeitos dilste regulamento, entende-se: 

J. - por cigarrilha, o produto feito com capa de fôlha de fumo en
volvendo fumo desfiado, picado, migado ou em pO; 

.D - por charuto, o produto feito com capa de fôlha de fumo envol
vendo fôlhas de fumo inteiras, cortadas ou partidas: 

lU - por fumo elaborado. o que. já. tendo passado por tOdas as fases 
de preparo. esteja pronto para sei fumado. 

CAPÍTULO vn 

DOS PRODUTOS DO CAPITULO 30 

Art. 252. Sómente será. considerada amostra gratls de produtos far
macêuticos. para efeito da isenção prevista no inciso V do art. 99, a que 
saUlIfi7er as ~/I."UJtes exigências: 

1 - Quanto à caracterizaçao: 
a) consistir em embalagem especial que apresente a redução mlntma 

de 20% (vinte por cento) no conteudo ou no número de unidades da 
menor embalagem de apresentação comercial do mesmo Droduto. adotuda 
pelo rnlJrl"IiP',{' OI ' 'mportador ~ espf'cJ.!lcada em suas listas je oroçvs; ou 

li> consistir em embalagem de produto ::uja menor Qpresentaçáo 
comerCial. acompanhada ou não de diluente ou de outro complemento. 

constitua dose opliC'.8.vel de uma se- vez; 
n - quanto a rot,ulagem ou marcaçào: 
aI COntlvel. paI' tmpressil.o. dP maneira destacada, no rOtulo e no en

voltório. uma faixa vermelha Com a expressão .. amostra grátis" err nega
tivo. nas faces ou partes em que se apresente o nome do produto; 

O) contiver. por gravaçi1o. lmpressá~ ou etiquetagem aplicada com cola 
forte, a expressão "amostra graUs", Junto ao nome do produto, quando 
se tratar de ampolas ou continentes de pequeno tamanho, que não com
portem colocação de rotulo; 

'Cl contiver. no rótulo e no envoltório, as Indicações de caráter geral 
exigidas por êste regulamento e as de carâter geral ou especial estabe
lecidas pelo órgão competente do Ministério da Saúde: 

m - quanto à destinação e distr ibuiçÍlo: 
a> destinar-se exclusivamente a médiCOS, veterinarlos, dentistas e 005-

:Jitats; 
bl tOr dlstr.bulda pelos fabricantes e Importadores, diretamente ou 

por Intermédio de seus agentes e vlsltadores; . 



c, encout.rllr-se excluslvarr.c:nte nas respectivas fabricas e estabele
..:imentos importadores, seus depósitos e agências, nos consultórios médicos. 
veterln'lrios ou dentários e nos estabelecimentos hospitalares. 

§ 10 As amostras sairão da fabrica ou do estabelecimento importo. l:Jr 
acompl1lU11'r:las de no:a fiscal modelo 11, de série especial, contendo a decla
ração impressa "amostra gratis Isenta do impOsto de consumo" e a indi
cação do !lome do destinatário <agente ou distribUidor, visltador, médico, 
veterinário, dentista ou hospital). 

§ 20 As notas f!scrus seráo escrituradas, em coluna própria ou na de 
uObservações' , do livro modelo 17. 20 ou 22, conforme se trate, respecti
vamente, de fabricante, depósito ou importador, . por quantidade e espécie. 
permitida. também, a escrituração Unicamente no livro modêlo 19, 21 ou l3 . 

Art . 253. A amostra que satisfizer apenas as exigências do inciso 11 
do artigo anterior pagará o impõsto com base no valor tributável do pro
duto destinado à venda. na forma do art. 18. devendo a sua distribuiçâo ser 

feita por nota. fiscal modêlo 10, de série especial, contendo a declaral;ão 
uamos~. a gratis t.ributada" e a indicação do nome do destinatário (agente 

ou distribuidor, vlsitador, médico, veterinário, dentista ou hospital>. 
Parágrafo 11nlco. As notas fiscais serão escrituradas globalmente, pela 

saída diária, na col1ma IJrópria dos livros respectivos. 

cAPiTut.o VIn 

DOS PRODUTOS DAS POSlÇOES 71.01 a 71.15 

Art. 254. Os estabelecimentos prOdutores e os comerciantes varejistas 
dos produtos a que se reterem as posições 71.01 a 71.15 são obrigados a 
numerá-los por meio c.e etiquêtas aplicadas em cada objeto, pela ordem de 
fabricação ou de entrada em seus estabelecimentos, devendo cada um ter 
sua própria série de numeração. 

Parágrafo único. 1!: permitida a numeração por lote, de objetos idên
ticos. pela ordem de aquisição ou de entrada no estabelecimento. adicio
nada da indicação' da quantidade de objetos agrupados sob o mesmo núme
ro, obedecldo. quanto às pedras preciosas, semipreciosas e pérOlas. o dis
posto nos arts. 257, inciso l, e 258. Os lotes deverão ser acondicionados 
em invólucro;;, ellH·lopcs ou estoJos . nos quais se anotarão. diretamente nQ 
próprio invólucro ou em papéis ou formulários a êles colados, o número do 
registro. as quantidades e demais caracteristlcas dos objetos, bem como us 
quantidades saldas, indicando-se o número e data da nota fiscal ou urela
ção diaria" respectiva 

Art . 255 . Os produtos de que trata êste capítUlo deverão ser etique
tados, dentro do prazo de três dias contados da data do recebimento ou, 
quando se tratar de fabricação própria, da data da fabricação . e registrados 
nos liv,:os modelJ" 27 e 28 ou 29. conforme o caso, obedecidas as instruções 

dêles constantes. 
Parágrafo único. Na nota fiscal e no livro de registro. os produt.os 

deverão ser minuciosamente especificados, com indicação de suas princi
pais caracteristicas, tais como o 'pêso, teor (quilates ou milésimos) de Ollro, 
prata ou platina. a espécie e Quantidade de pedras e o total.de seus quilates 
ou pontos. e. se houver, marca, tipo. modêlo e número de fabricação. ae 
modo a permitir a fácil identificação dos objetos, sem prejuizo do disposto 
no Inciso VII do art. 67. 

Art . 256 . Os estabelecimentos produtores e -os comerciantes varejtstas 
dos produtos a que se refere êste capitulo, us~o o livro modêlo 27, para 
registro dos produtos compreendidos no subcapitulo 1. e o livro modêlo 28 
ou 29. quapdo se tratar dos prOdutos dos sUbcapttulos II e f lI . 

~ 11' O livro modêlo 29 será escriturado pelos que usarem da faculdade 
concedida no parágl ato único do art. 254 (numeração, por lote. de objetos 
idêntícos) . . . 



- 67-

9 29 O USO dos livros modelos 27, 28 ou 29 dispensa a escrituração de 
outros registros de estoque previstos neste regulamento. 

Art. 257. Os lhoros serão escriturados: 

I - o modêlo 27, lançando-se as entradas pela ordem de daL3 de rece· 
bimento dos objetos, com base nos respectivos efeitos fiscais, e as saldas, 
com base nas "relações diá.ria~" OLl nas nocas fiscaIS. por ordem de data de 
sua emissão. indicando-se o mesmo numero de regIstro recebido na entrada . 
A escrituração será feita por lotes, utilizando-se uma fólha ou livro para 
cada tipo distinto de lote e podendo ser usadas séries numéricas diferen
çadas por' letras ou algarismos. para cada tipo de caracteristicas distintas; 

Il - o modelo 28. lançan'cto-se as entradas em ordem de data e numero 
de registro e as saidas nas mesmas linhas em que tenham sido registradas 
as entradas, podendo ser laneados. sob o mesmo nUmero. até o máximo de 
três objetos idênticos de cada compra ou entrada; 

In - o modélo 29, lançando-se as entradas em ordem de data e nUmero 
de registro e as saídas nas respectivas linhas de entrada, salvo quanto as 
entradas escrituradas por lotes de Objetos Idênticos, hipótese em que as 
saldas serão escrituradas de acõrdo com o parágrafo dêste artigo. 

Parágrafo ilnico . No caso da ressalva constante da parte final do 
inciso III deste artigo, a escrituração das saldas far-se-á.: 

I - quando a saida do lote se verificar de uma só vez, dando-se a baixa 
respectiva na linha correspondente a entrada; 

II - quando a salda fõr parcelada: 
G' Jançando-:;e. na coluna ur~ úmero de ordem da operação (Entrada 

ou Saida)". o nUmero correspondente à operação, pela ordem cronológica 
de série única para ambas as operações, e preenchendo-se as colunas 
.. Saldas" de acõrdo com a respectiva nota fiscal ou "relação diária", con
forme o caso; 

b> lançando-se, na coluna "NUmero da operação de salda e Observa
ções". na linha correspondente ao registro da entra-da. o nUmero de ordem 
da operação de salda, seguido de um traço ou barra e da quantidade de 
objetos saídos . 

Art . 258. As pérolas e pedras preciosas ou semipreciosas, naturaUl. 
cultivadas ou sintéticas, depois de numeradas por lotes idênticos de aqulsi
çã.o, serão lançadas: 

1 - os brilhantes em lotes de até cem quilates métricos, de pêso glObal, 
desde Que não exceda de oitenta pontos cada pedra, registrando-se por uni
dade a Que individualmente exceder desse pêso; 

I1 - as demai~ peClras preciusas. em lotes de até cem quilates métricos 
de pêso global de unidades da mesma natureza ou qualidade, desde que 
não exceda de cinco qUilates cada pedra, registrando-se por unidade a Que 
exceder individualmente a êsse pêso; 

!lI - as pedras semipreCiosas e as sintéticas, em lotes de até quinhentos 
quilates métricos de peso global de unidades da mesma natureza ou quali
dade . sl'parandt)-~p &~ pedras sinl pticas ainda pela respectiva coloracão; 

IV - as pérolas. tanto as naturais como as CUltivadas, em lOtes de até 
cem unidades. desde que não exceda cada uma ao tamanho de nove mill
metros de diâmetro. caso em Que serão registradas por unidade, com a 
declaração do tamanho respectivo. 

Art. .259. Os estabelecimentos vareJlstas de produtos compreendidos 
neste capltllio mesmo quo:! não pertencentes a contribuintes. são obrigados 
a escriturar a "relação diária" modelo 12. em ordem cronológica, sem linhas 
em branco, encerrada pelo movimento mensal. 

Parágrafo ilnico. Com base nessa reJ&çào deverão os citados estabele
cimentos proceder às anotações de baixa no Jlvro modêlo 27, 28 ou 29. de 
acõrdo com as normas regulamentares. 

Art. 260. Ao mercador ambulante apJlcam-se tOdas as exigências 
a que estão sujeitos os comerciantes atacadistas ou varejistas, conforme 
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o caso, e mais a de exibir mensalm~ntc, até o vigésimo dia útil de cada 
mes, à repartl(,'.ão fiscal da localidade em que se encontrar, Oll 
seus livros fiscais. Nestes, o Agente Fiscal de Rendas Internas de plantão 
ou, em sua ausência, o cbefe da repartição ou o funcionário por êle desig
nado, aporá Q ~vi5to" , depois de confeddos as vendas e o Impõsto pago, 
se rÓ !' " caso. 

Art. 261. Aos viajantes ou representantes de firmas, que transpor
tarem produtos de que trata éste cap1tulo, apllc:,\m-se' as normas do art. 229, 
salvo quando conduzirem, acompanhado de nota fiscal de série prõpr1a, 
extralda em seu nome, apenas mostruário constituído de uma só peça de 
cada artigo e não destinado a venda. 

Art. 262. Os produtos devolVidos serão etlquetados com Dova nume
ração. que servirá. para sua reinclusáo no livro modêlo 27, 28 ou 29. 

Art. 263. Os estabelecimentos que ad:tulrirem de partiCUlares produtOb 
referidos neste capítulo, assim compreendidos também os recebidos em troca 
ou como parte do pagamento de outros, deverão exlglr o competente recibo, 
do qual sera. obrigatório constar o nome e o endereço do vendedor e o na
mero de sua carteira de Identidade, com Indicação da autoridade expedi
dora, bem como a descrição detalhada e o preço de cada Objeto, ficando, 
ainda, aquêles estabelecimentos, obrigados ao seu registro peja forma pre
vista nos arts. 254 e 255. 

TtruLovm 

DISPOSIÇOES G EP->\IS, TRANSITORIAS E FINAIS 

CAPÍTULO [ 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art: 264. Durante a vigência de medida judicial que determinar a 
suspensao da cobrança do impOsto e até o término do prazo previsto no 
§ 29 dêste artigo, não será instaurado procedimento fiscal contra o contri
b1.ll.n te favorecido pela decisão, relativamente à matéria sóbre que versar a 
oro em de 5uspensao. 

§ 19 Se a medida referir-se a impõsto Já arrolado em processo tisc.'ll 
inclusive em fase de execução, o curso do processo sera. suspenso enquantO 
ela Viger. 

§ 29 Cessados os efeitos da medida, se o contribuinte, dentro dos quinze 
dias segwntes independentemente de intimação da repartição fazendária 
não tiver usado da fncuJdadt> prevista no art. 125. sera contra êle instau: 
rado o procedimento fiscal cablvel. Quando preexistir o processo, êste 
prossegUirá seu curso regular. 

j\rt. 265 . Consideram-se cCS!lados o:; efeitos da medida JUdicial a que 
se refere o artigo antedor: 

• - pela ('·assaçao ou revogação da liminar ou pelo decurso dv seu 
prazo legal de vigência, a partir da pUblIcação das conclusões do acórdão, 
sentença ou despacho, ou do término do prazo legal de vigência; . 

I1 - pela suspensao da execuçao ou reforma da deClsão favorável Ce 
primeira ou segun~a InstânclH. , a partir da pUblicação das conclusões do 
despacbo ou acórdao respectivo. 

I.rt. 266. Salvt -disposição em contrario. os prazos previstos neste re
gUlamento serão contados em dIas COlTldos e na sua contagem. exclulr-se-á 
o dia do comêço e incluir-se-a o do vencimento. Se este cair em domingo. 
feriado nacional ou local, ponto facultatlvo ou data em que, por qualquer 
motivo, não funcione a repa.rtlção onde deva ser cumprida a ObrIgação. o 
prazo cODSlderar-se-a prorrogado até o pr1metro dIa (ltil subseqüente . 

Art. 267. A expressa0 ~ flrma' , quanao empregaaa neste .regulamento 
em sentido geraJ., compreende as firmas em nome tndlvidJ1aJ e todos 08 
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tipos de socle~ades, quer funclonepl estas sob uma razA.o socIal, quer sob 
uma deSignaçao ou denomtnação particular. As expressões "fabricação" 
"fá~rjca" e "fab~cante" são eqUivalentes, respectivamente, a industrial1-
zaçao, a estabelecunento IndlLc;trial e a produtor (executor da industriali
zação), nos térmos do art. 49 e seus parágrafos. 

Parágrafo único . A expressáo "estabelecimento" diz respeito ao prédio 
onde o sujcit<J paSSivo exerce as atividades geradoras da obrigaçáo tribu
tária, nêle compreendidos umcamente as '. dependências tnternas, galpões e 
áreas contlguas muradas, cercadas ou por outra forma Isoladas, em que 
as operações industriais ou comerciais sejam nonnalmente executadas . 

Art. 268 . Sera. organizado, peJas Inspetorias Fiscais, contrôle dos re
colhimentos mensais do Impôsto. cabendo-lhes fornecer aos encarregados da 
tlscaliza~ão relação dos contribuintes Que deixarem de recolher o tributo 
nos prazos previstos neste regulamento . 

Paragrafo finlco. Para o fim previsto neste artigo, os órgãos arrecada
dores encaminharão d1àriamente à Inspetoria FIscal de sua jurisdição uma 
das Vias das guias de recolhimento. 

Art. 269. O .M1nlsténo da Fazenda promoverá a estatlstica do impOsto, 
atendida, quanto posslvel, a classificação por · posições, tnclsos e sublnclsos. 

CAPITuLo II 

DISPOSIÇõES TRANSlTORILS E FINAIS 

Art. 2'70. Os produtos que. em 19 de janeiro de 1965, se encontravam 
nos estabelecimentos produtores, inclusive nos que lhes são equiparados, 
pagarão o Impôsto. por ocasião da salda, pelas novas a.l1quotas e modalidades 
de incidência. 

Paragrafo finlco. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos pro
dutos anteriormente Isentos ou não tributados. 

Art. 271. Aos fabricantes de prOdUtos que, no regime da leglslaçãu 
anterior, eram isentos. não tributados ou sujeitos ao regime de selagem 
direta, fica assegurado. nos têrmos da seção n do capitulo V do titulo I, 
o crédito do Impõsto pago pelas matérias-primas, produtos intermediário, 
e embalagens exlsteT\tes em estoque nos respectivos estabelecimentos, no 
dia 31 de dezembro de 1964 . 

§ 19 O dtsposto neste artigo é aplicável ás matérias-primas, produtos 
Intermediários e embalagens que. na data referida, já tenham sido empre
gados na Industrialização ou no acondiCIOnamento dos produtos. desde que 
éstes não tenham saldo da fá brica antes do dia 19 de janeiro de 196!!. 

§ 29 O crédito referido no paragrato anterior sO podera ser feito at6 
o último dia do mês subseqüente ao de inicio de vigência déste regulamento, 
devendo os contribuintes, sob pena c1E' glosa e Instauração do procedimento 
fiscal cablvel, apresentar à repartição 11(' seu domlc!lio. no mês imediato, 
relação em três vias com perfeita discriminação dos créditos feitos e do 
est.oque dos produtos em 31 de dezembro de 1964. 

Art. 272. Os créditos do impOsto que, de acOrdo com a leglslaçao 
anterior, eram compensavels por alm~as ou por InCisos e que, com o 
advento da Lei nQ 4 . 502. de 30 d~ novembro de 1964 . passaram a "--lo 
por capltulos (annea "b" do Inctso rIJ du art . 291 . !levem ser dtstrlbUldos 
de acôrdo com a nova classificação dos produtos a que se referirem. proce
dendo-se ao cálculo proporcionai ao valor dos diversos produtos recebidos, 
quando não fôr possIvel enconr.rar o valor exato. 

Art. 273 . No caso ae prortutos sujeitos ao regime de selagem direta ou 
reglme misto, já estampilhado:; em ,l1 de dezembro de 1964. que saírem da 
fábrica após essa data, os contribuintes credltar-se-ão pelo valor das 
estampUbas aplicadas . 
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Pa rágrafo ÜIllco . Se os produtos refendos neste artigo tlvef.em saldo da 
fábrica antes de 19 de Janeiro de 1965 para estabelecimento equiparado a 
produtor. nestp sera feito o c;-édito do ImpOsto. na forma da aUnea "b" do 
inciso III do art. 29. 

Art. 274. As p.stampllhas do imPOsto de consumo que nã-o tiverem 
sido recolhidas por seus possuidores à repartição arrecadadora local, ate 
o dia 31 de março de 1965. serão apreendidas e declaradas perdidas em 
favor da F'azenja Nacional. 

}_rt . 275 Nas vendas para entrega futura realizadas até 31 de dezembro 
de 1964 em que a salda do produto do estabelecunento produtor tenha ocor
rido apOs aquela data. a incidência do ImpOsto regular-se-á pela legislação 
anterior. Quanto !\ venda. e pela leI nova. quanto á salda. 

Art. 276 . As Isenções concedidas ate 30 de novemoro de 1964, por le~ 
gerais ou espeCiais, a empri!sas ou instituiçbes publicas ou privadas. :es
tringem-se, a partir de 10 de laneiro de UI6;'. aos produtos por elas drre
tamente produzidos ou importados, para seu propno uso . 

Art. ~77 . O disposto no § l~ do art. 215 nao se apUca às multas Im
postas por Infrações cometidas antenormente a 19 de janeiro de 1965, em 
relação às quais continuará em vigor o art. 317 do Decreto n9 45.422. de 
12 de fevereiro de 1959. 

Art. 278. Ate que sejam Instaladas as Inspetorias Fiscais e Delegacias 
Regionais de Rendas Internas, contmuarao a ser aplicadas as normd.S 
do Decreto nO 45 422. de 12 de fevereiro de 1959. sObre competência para 
o preparo e julgamento dos processos fiscais. 

Paragrafo ÚniCO . Enquanto nao rOr Implantado o cadastro geral dos 
contribuintes. lIlstituldo pela LeI 0 9 4 . 503. de 30 de novembro de 196·1. 
devera fIgurar nos efeitos fIscais o numero da patente de reglstro a quo 
se refere J mencionado decreto (. que será expedida gratuitamente. me
diante simples prova de existência legal da firma que vier a se estabelecer. 

Art. 279. Para fms eXClUSIvamente estatlstlcos. podera o Ministro da 
Pazcnda. por atu prOpriu. com relaçao à rabela anexa, agrup3.r. de forma 
diferente. os capltulos nas allneas com ou sem alteração do numero destas, 
e desdobrar as posições em novos mclsos sem ampliação do campo te 
incidênCia ou alteração das aJiquotas do unpõsto. 

Para;rafo unlco . Quanc.o ocorrer a ntpotese prevista neste nrtlgo. o 
Ministério da F'azenda providenCiará a rerubllcação, Integral ou parcial, 
dêste re~ulamento . 

Art. 280 . A exigência do s~lo de contr~Je de que trata o art . 58 entrara 
em vigor na data que fôr deternÚDada pelo diretor do Departamento de 
Rendas Internas, em relação a todos ou a cada um dos produtos em que 
o sêlo deva ser aplicado . 

I-1't. 28l. Dentro de noventa dias da Vigência dêste regulamentd. o 
Departamento de Rendas Internas adotará as medidas 'necessárias a que 
os produtos dos Incisos 1. 2 e 3 da posição 87.02 . de procedência estran

gelm, sejatll numerados por proctsso indelével, em lugar vlsivel, de prefe
rencia nos vldr03. de modo a pernutir a fiscalização mesmo quando os 
veiculos estejam fechados. 

Paragrafo único . A numeração será feita pela repartição que efetuar 
o despacho. antes da ent.l'ee-a dos veiculos aos importadores ou arrematant es. 
e terá por base o número da nota de importaçáo ou de leilão. com indicação 
do ano do desembaraço e do nome da repartição. 

Art. 282 . Não serão aplicadas penalloades. IDcluslve as do art. 125 
aos que. por errõnea interpretação. tenham cometido infração aos novoS 
dispositivos legais. no perlodo de 19 de Janeiro de 1965 â. data da publicação 
dêste regulamento, salvo Quando a infração consistir: 

L - cm falta de pagamento de. impOsto sôore produto já tributado De 
n ::;!D1e da legiSlação anterior; 
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n - em falta parcial de pagamento do impOsto, quando a aJ1quota 
utilizada para <> calculo fõ, menor do que a preVista para o produto pela 
legislação anterior. 

§ 19 O disposto neste artigo aplica-se, até sessenta d1as da data da 
pUblicação dêste regulamento. relativamente aos novos dispositivos por êle 
in troduzidos. 

§ 29 SOmente serão beneficiados pelo disposto neste artlgo e seu § 19 
aquêles que, dentro do prazo previsto no mesmo paragrafo, procurarem 
espontãneamente a repartição para recolher o tributo ou regularizar falta 
não relativa a pagamento do impOsto. 

Art. 283. O Departamento de Rendas Internas podera. determinar, em 
substitUição à nota fJscal ou a guia de trânsito. o uso pelos estabelecunentos 
proautores e atacadistas de açucar, de nota de remessa ou de entrega 
adotada pelo Instituto do AçUcar e do AlcOOI, desde que asseguradas as 
im'ormações e contrOles exigidos por êste regulamento. 

Art. 284. Nos e~,erclclos de 1965 a 1967, o impOsto incidente sObre 
tecidos e confecções será devidc na seguinte forma: 

1 - quanto aos produtos das pOSiÇÕes 61.01 a 61. 04: 
a) em 1965 e 1966 - 6% (seis por cento); 
O) em 1967 - 8% (oito por cento). 
n - quanto aos produtos das posiÇões 50.09, 51.04, 53.11 a 53.13, 

54 . 05, 55.07 a 5b .09 e 56 .07: 

a) em 1955 e 1966 - 12% (doze por cento); 
O) em 1967 - 11 % lOnze por cento). 
Art 28~. O limIte de pêso d" 1.500 kg, preV1sto nos incisos :2 e 3 

aa poslçao 1:1'1 . U2 <10 capitUlo 117 passara. a ser de 1. 6.00 kg., se, até 
;)U de Junho de 1967. a mdustria nacIonal estiver produzmdo automóveis 
ele passagell'os de peso entre 1.500 e 1.600 tg. 

Art. 2Hti. EnquamlJ nao torem adotadas, pelO Departamento de Rendas 
lnternas, as proVidenCias preVIstas no art. 57 e no § 20 do art. 52, a rotu
lagem dOS proautos COnLlDuara a ser feita ou dispensada na forma permitida 
na vigencla da legISlação anterior . 

Art. :lH·/. Enquanto hao entrar em vIgor o uso do selo de contrOle 
preVIsto no art. 58, os produtores. Importadores e arrematantes dos produtos 
retendos nas poslçõe!' 64.01 a 64 .04 e 94 .01 a 94 . 03 continuarao a numerar 
e etIquetaI os mesmos produtos. segundo as normas estabelecidas na 
seç9.0 lil. parte sl'runda, e SI'ÇãlJ IV, parte segunda, do ..:apnu'o LÁ, 
ao regulamento baixado com o Decreto nO 45.422, de 12 de fevereiro de 1959. 

Paragrafo unico. eara os fill~ do dispus to neste artigo. com reterl!ncia 
ao controle quantItativo devera ser observado o seguinte : 

os estaOelecimentos produtores referidos no art. 49 e inciso m 
ao art. aY• Importadores ou arrematantes. de produtos das posições 64 .01 
a 64.04. contmuarao escrit.urando o livro modêlo 27 previ3to no Decreto 
nu 4a . 42:l-a!l. tlcanao dIspensados de escritura r os modelos 18 e 21 prevIStos 
neste regulamento, 

n o~ prod~liorES Que l?antiverem. no próprio est abelecimen to fabrU. 
estoque <1e produtos das poslçoe~ 94 . 01 a 94 .03 prontos para venda a varejo, 
bem como os estabelecimentos produtores referidos no art. 59. mcisos 1 e lI, 
continuara! !l (;scrlturar o 11 na modêlo 38 estabelecido no Decret.o 
nY 45 . 422-59 , ficando dispensados de escriturar os modelOS 21 e 23 
previs'.os n"ste reg·warnento. 

Art. 2G8. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo 
u epal'tamento de Rendas [n teInas. mediante expedição de circulares com 
caráter normativo 

~ JV A.s mstruçbes ret~rldas neste artigo começarão a Vigorar, em 
toao o terrltorlo naCIOnal trmta dias após sua publicação no Orgão oficial 
salvo <1ISPO~ilçàO em contrário. ' 
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§ 'J:oI O Uepartamento de Rendas Internas expedtrê., anualmente, 
durante o mes de Janeiro, a cod1flcaçao das tnstruções, circUlares, decisões 
e demais nonnas atinentes ao imposto de consumo, reunIndo-as em 
cll'cu1ar umca que regule tôda a maténa e obedeça ê. ordem dos artigos 
deste regUlamento. 

i :ti O retendo Departamento pOderê., no interesse da Fazenda 
NacionaJ, estabelecer novos modelos de livros e documentos fiscais e modi
ficar os que acompanham êste regulamento, bem como dispensar a rotu
lagem ou marcação a enussilo de Dotas Ciscais e escrituraçao de llvros, 
relativamente aos produtos ISentos cujo contrOle entender desnecessário. 

Art. 289. A partir de 1~ de janeiro de 1965, rica extinto o adicional 
de 10% (dez por cento) sObre cebldas, de que tratam os Decretos-leis 
ns. 6.785, de II de agosto de 1944. e 9.846, de 12 de setembro de 1946. 

Art. Z90. E revogado o Decreto n9 45.422, de 12 de fevereiro de 1959, 
saJvo na parte relativa à série de classes de Agente FiscaJ de Rendas 

Internas e à classe dE: Fiscal Auxiliai de Impostos Internos, suas 'l.trlbuiçõ~s 
dJ.reitos, vantagens e deveres, no que não tenha sido modificada por êste 
regulamento ou pelo regimento do Departamento de Rendas Internas. 

ANEXO I 

PRODUTOS ISENTOS A QUE SE REFERE O ART. 89 

1) Quanto à habitação: 
a) telhas e tijolos de Dano bruto, apenas umedecido e amassado, 

COZIdo, nso prensado; 
bJ aparelhOS ind1spensM;eis é. instalação sanltaria em habitações, 

até o preço máximo de Cr$ 3.000 por unidade; 
cJ fossas sépticas ou llquefatoras; 
aJ fechaauras, dobradiças, ferrolhos e torneiras, até Cr$ 500 por 

unidade; 
eJ copos para água, até Cr$ 100 por unidade, e a louça ordmária 

de pó de pedra, granito ou semelhante, não decorada, assim como pratos, 
açucareiros, canecos de ferro esmaltado ou alummlo; 

fi peças de talheres até o preço de CrS 200 por urudade; 
g) panelas de barro e artefatos rlisticos de uso doméstico, fabricados 

de barro bruto, apenas umedecido e amassado, com ou sem Vidramento 
de sal; 

h.I panelas de qualquer tipo. chaleiras e bules, de ferro esmaltado 
ou aJumlmo, até Cr$ 1.800 por unidade; 

iJ cadeiras, Dancos E: ca~aletes, ate o preço de CrS 2 .000 por UDIdade; 
1) cerços pa ra cnanças, camas, mesas e sapateiras, até o preço de 

Cr$ 3.500 por unIdade; . 
l) carrmhos-berços, armlttlos guaroa-roupas, guarda-louças, guarda

-comidas. comodas e sofás, até o preço de Cr$ 7.500 por unidade; 
mJ redes pa.ra dormir. 

11) Quanto ao vestuário: 

aJ teCIdos, excetuadOS os de lá, até o preço de Cr$ 250 por metro; 
b) tecidos de lã, ate o preço de CrS 2.000 por metro; 
cl chapéus para homens, até o preço de Cr$ 2.000 por Unidade; 
ctJ chapeus, roupas e proteçao de couro, próprios para tropeiros; 
el calçados populares, até os preços de: 

1. Quanto aos tamanco::; e chinelos ............. . . ........... . 
2. Quanto aos sapatos e bonnas para homem . . . ... ... . .. . . . . 
3. Quanto aos sapatos para senhora ....... .. ... .. .. .. . .. .. . . . 
4. Quanto aos sapatos e botinas para criança . .... . .. . .. .. . . . . 

Cr$ 

500 
:S .OUO 
2 .500 
1.:!50 
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1) calçados de ponto de malha, de qualquer espécie, para recém
-nascidos; 

(11 camtsas e outras roupas tnteriores para homem ou mulher, até 
e preço ele Cr$ 2.000 por unidade; 

h) cuecas, até o preço de Cr$ 1. 000 por unidade; 
t) roupas (calça e paletó ou saia e casaco, em conjunto ou separada

mente). prontas. até os preços de: 

1 . De algodão: 

Calça ou sala ............................ . .................... .. 
PaletO ou casaco ............................................. .. .. 

.. Conjunto . . .................................................... . 

:l. 'De lã: 

Calça ou sala .... . ..... .. .... .. ... . . ............. .. .. ........... . 
Paleto ou casaco ....... .. ............ . ....... . ................ . 
ConJunto ......................•............. . ... . .............. 

,J metas, ate os preços de: 

'.600 
6.500 

10.000 

1I.75D 
11.250 

15.000 

1. De aJgOelao .................................................. 600 
2. De la .. '" ... ... . ......... .... .... ........ .... ....... ... .... . '100 

l) Chapéus de palha ou fibra de produção nacional, sem carneira, 
fOrro ou guarniçao. 

lU) Quanto a alimentação: 
a ) unguas secas ou ele!um.aelas, a granel; 
bl doces acondicionados em recipientes, embalagens ou envoltórios que 

não sejam de apresentação dos produtos e os doces chamados de confei
taria, assim consIderados os de fácil deterioração. com consumo forçado 
dentro de poucos dias e, em geral. no mesmo local de fabricação; 

c) melado ou .mel de engenho; 
dI carnes, Vísceras e miúdos. salgados, secos. salgaelOs-secos, defu

mados ou cozidos, a granel ou aconrucionados para simples transporte; 
el peixes, crustáceos e moluscos. congelados, salgados, secos, sa.lgados

secos. defumados ou cozidos a granel ou acondicionados para simples 
transporte; • 

II leite fresco pasteurizado, esterilizado ou peptonlzado; 

!lI cereais em grão ou moídos, farinhas e sêmolas; farinha de trigo 
Vltarn1nada; 

hl lingUiça, toucinho, chouriço, morcela. salsichas e os salgados para 
aperitivos. a gTaneJ r)J acondicionados para simples transporte; 

tJ açúcar mascavo, demerara e cristal; 

11 biscoitos, bolachas e outros produtos de padaria, a granel ou 
acondicionados para Simples transporte; 

11 sal a (;ranel ou acondicionado para simples transporte; 
1n) queijo tipo "Minas"; 

n) macal1'ão . talharim, espaguete e outras massas s1m1lares . 
. .1 V I I.,/uanto ao tratamento médico: 

a.' água oXIgenada para emprêgo como antisséptico e desinfetante; 
Injeções anti blOtlcas; vacinas; 

b, medicamentos destinados ao combate à verminose, m,a'árlo., e'quJa
oossoruose pMallsl1' lIllantil e out ras endemias de maior graVidade 'lO Pais, 
mCluslve insetICIdas e germicidas necessários e. respectiva profilaxia, 
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segundo I1sta que fOr organizada pelo Departamento de Rendas Internas. 
ouvido, para êsse fim, o M1nJ..stério da Saúde; 

CJ aparelhos <1e ortoperua e prOtese. <1e Qualquer matérl ., 
<1estlna<1os a reparaçao de parte do corpo humano. a OU wpo, 

OtJservaçoes 

1. - Os preços-limites menclOna<1os neste Anexo serao reaJustados 
anualmente pelo Departamento de Rendas Internas. com base nos coefi
cElentes <1e correçao monetaria estabelecidos pelo Conselho NaclOna! de 

conomla; 

'.!'!' - Ul<1epen<1entemente da correçao monetária prevista na observação 
anterior flca o MmlSU'o da Fazenda autorizado a elevar de at.e 300/. 
ctrmta por cento) os preçOS-l1mites estabelecidos neste Anexo na med1~ 
em Que o permmr a elevaçf!.o da arrecadação do impOsto de re~da' 

aI!> - 1::>80 disp!'!nsaetos ete rotulagem ou marcaçao. enussao ~e notas 
fiscais e escnturaçau GO Uvro modêlo 14 os Induotrlais i 
dos proetutos referidos nas alineas a, c e fi do inCiSO" 1 e a~e~o~~c,aentes 
eto mclSo fn. dêste Anexo. m 
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2. _ Livro de registro de estoque de produtos estrangeiros adqulridus no 
mercado ÍlIterno. 

25 _ LIVro de registro da produção e estoque de produtos recebidos pela 
torma prevlsl .. no parágrSú'o linico do art. 72. 

26 _ Ll\TO do ruovlmento de materia-prima, prodUto lntermedtá~o e 
material de embalagem recebidos para industrialização. 

2.7 _ Li\TO de registro das entradas e saidas de produtos das pcslçOea 
71.0~ a 7LIJ.! da Tabela. 

28 _ Livro de registro unitário das entradas e saidas de produt.os <1115 
posições -71.05 a 71.1;> da Tabela. 

~ 9 _ Livro de refistro unitário e por lotes das entradas e saidas de produtoa 
das posições 71.05 a 71.15 da Tabela. 

30 _ Livro de entrada de café cru. e produçào e salda de café tonado 
e moldo. 

31 _ Livro de retilftro de entrada e salda de aguardente- da poSl~ii.:> 22.09, 
1llC1SO 2, da Tabela, para estabelecimento grossisl4. • 

32 _ Livro de r!'~lstro de entrada e salda de fumo em corda lU em rOlo e 
em fôlha:>, pana ou molho. para estabelecimento produtor de fumo 
desfiado. nllg~do ou em pó, 

33 _ Lh'l'o E.uxilJar para registro do movimento do impOsto de consumo 
re:erentê aos produtos saldos por intermédio de ambulantes. 

34 _ Livro de regiStro de mer~adortas arrematadas em leilão . 
35 _ Registro do movimento do impOsto de consumo, para devedor 

rell'llsso. 
36 - Nota de leiino de m ercadorias. 
37 _ ReQt.:!'rirnt'nto-guia para at:tentlcaçào de efeitos fiscais . 

38 - Tên!'\<.. de Depósito. 
39 - AULa de Infração e Apreenf:ào. 
40 _ Auto de lTUrr.ção e Apreeru;áo com DepOSito. 

41 - Inum!:.ção. 
42 - Auto de Desacato. 



ANEXO II 

IMPOSTO DE CONSUMO 

TABELA 

AJinea ! Capitulo I· Especificação 

-' - -----~-
I 

1 , 

D 

I , 
I , 
I 

I , 
) 
! 
I , 
I 
I 

I 
J 

I 
ml 

I 
I 

I 
! 

IVI 
I 

/ 
I 

I 
I 

I 
I 

02 
03 
04 

07 

I Produtos do reino animal 

I Carnes Come:;:tlvels. 
Peixes, Crustáceos e Moluscos . 
Leite e Produtos Lácteos; Ovos 

tural. 

Produtos do reino vegetal 

de Ave ; Mel Na-

Legumes, Hortaúças, Plantas, Raizes e Tubérculos 
I Allmentlcios. 

08 I Frutos Comesthels . 
09 Cafe, Cha. Mate e Especiarias . 
11 I Produtos da Lndustria de Moagem; Malte, Amidos 

12 

13 

15 

I e Fécu:as; Gluten; Lnulina . 
I 8emente5 e Frutos · Oleaginosos; Grãos, Sementes e 

" 

Frutos Diversos; Plantas Industriais e Mecll
cinais . 

, Matérias-Primas para Tinturaria ou Curtume; 
I Ooma, Resinas e outros Sucos e EJc-tratos Ve-
, getals. 

I 
I 
I 
\ 

Gorduras e óleos animais e vegetais; produtos de 
sua disSOCIação; gorduras alimentíCIas elabo
radas; céras de origem animal ou vegetal 

Gorduras E Óleos Animais e Vegetais; Produtos de 
sua DIssociação: Gorduras Alimentlclas Elabo
radas; Ceras de Origem Animal ou Vegetal. 

I Produtos das indústT1as allmenticlas 

:: I Preparados de Carnes, Peixes, Crustáceos c t.40-
luscos. 

Açucares e Produtos oe Confeitaria. 
Cacau e suas Preparações . 18 I 

19 

20 

21 

I 
I 

I 
I 

Preparações à oase de Cereais, Farinhas ou FéCUlas; 
Produtos de Pastelaria . 

Preparações dE' Legumes, de Horta liças, de Frutas 
f' de outras Plantas ou partes de Plantas. 

Preparações Alimentícias Diversas. 
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Allnea "caPitUlO I 

v 

VII 

VIn 

IX 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 

I 
I 
I 

! 
\ 

I 

I 
\ 

I 
I 

I 
I 

l 
I 
I 
I 
I 

24 

25 

27 

28 

29 
30 
31 
32 

33 

34 

35 
30 

3'1 
38 

39 

40 
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Especificação 

Bebidas. liquidos alcoólICos e vinagre 

Bebidas. Uquldos Alcoólicos e Vinagre. 

Alimentos preparados para animal.S 

Alimentos Preparados para Animais. 

Fumo 

Fumo. 

Proctutos minerais 

Sal Enxôfre. Terras e Pedras, Gessos. CaJ e Ci
mento . 

Combustlveis Minerais. Óleos Minerais e Produtos 
de sua Destilação; Matérjas Betuminosas; Ceras 
Minerais. 

Produtos das indústrias químicas e das indústria3 
conexas 

Produtos Quimlcos Inorgânicos; Compostos Inorgâ
nicos ou Orgânicos de Metais Preciosos, de Ele
mentos Radioativos, de Metais das Terras Raras 
e Je Isótopos. 

Produtos Químicos Orgânicos. 
Produtos Farmacêuticos. 
Adubos e Fertilizantes. 
Extratos ran>l.ntes e Tintoriais; Taninos e seus De

rivados; Matérias Corantes, Cõres, TIntas e 
Vernizes; Mástíques; Tintas de Escrever e Im
uressão . 

Óleos Essenciais e Resinóides; Produtos de Per
fumaria, de Toucador e Cosméticos. 

Sabões. Produtos OrgâniCOS Tenso-ativos, Prepa
rações para L1xivias. Preparações Lubrificantes, 
Céras Artificiais. Cêras Preparadas, Produtos 
para Lustrar e Polir, Velas e Artigos Seme
lhantes ; Pastas para Modelar e "Cêras" para 
Dentil=,tas 

Matérias Albuminóides e Colas. 
Pólvora e Explosivos; Artigos de Pirotecnia; Fós-

foros; Ligas Pirofóricas; Matérias Inflamáveis. 
Produtos para Fotografia e Cinematografia 
Produtos Diversos das Indústrias Qwmlcas. 

Matérias plásticas artificiais. éteres e esleres da 
celUlose, resinas artificiais e manufaturas destas 
matérias borracha natural ou sintética, bor
racha artificial e manufaturas de borracha 

Matérias Plásticas Artificiais, };;teres e ÉSteres da 
CeJulose, Resinas Arti1iciais e Manufaturas 
destas Matérias. 

Borracha Natural ou Sintética, Borracha ArtiticlaJ 
e Manufaturas de Borracha. 
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Al1nea I Capitulo I Especificação 
___ L __ -'1'--__ _ 

XI I 
, ,I Peles couros. 'Peleteria e manufaturas destas ma

térias.. artigos de cOTreeiro. de seleiro e de 
viagem, bôlsas, carteiras . porta-moedas e es
tojos; tripas manufaturadas I ! 

I I 

XIl 

XlD 

I 
XIV I 

I 

I 
I 
! 
i 
I 
I , 
1 

I 
I 
I 

XV I 
I 

41 I Peles e Couros. 

42 I Manufaturas de Couro; Artigos de Seleiro, de Cor
reelro e de Viagem; Bõlsas, Carteiras. Porta
Moedas e Estojos ; 1'ripas Manufaturadas. 

43 

44 

45 
46 

I 
I 

I 
Peleteria e suas Manufaturas. Peleteria Artificial. 

Madeira, carvão vegetal e manuJatura3 de ma
deira, corttça e suas manufaturas; manufa
turas de espartaria e de trançaria 

Madeira, Carvão Vegetal e Manufaturas de Ma
deira. 

Cortiça e Manufaturas de Cortiça. 
Manufaturas de Espartaria e Cestarla. 

Matérias utilizadas na fabricação de papel; papel 
e sua: aplicações 

47 Matérias utlllzadas na fabricação de papel. 
48 Papei. Cartolina e Cartão; Manufaturas de Pasta 

de Celuiose, de Papel. Cartolina e de Cartão. 
49 Artigos de Livraria e Produtos das Artes Gráficas. 

Matérias têxteis e suas manufaturas 

50 Seda. BOrra de Séda ("Schappe") e Residuos d, 
Bôrra de Seda . 

51 Têxteis Smteticos e artificiais, Continuos. 
52 Têxteis Metalizados . 
5:i I La. Pêlos e Crinas. 
54 , Llnno e Rami 
51> l AI~odao . 
56 TêxteIS Sintéticos e Artificiais. Desconttnuos. 
57 Outras Fibras fêxtels Vegetais; Fios de Papel 

59 

60 
61 
62 

65 

I fecidos de Fios de Papel. 
I Tapêtes e I'apeçanas. Veludos, Pelúcias, Tecidos 

I "Bouelês' e fecidos de "Chenille Fitas e 
Obras de Passamanaria, I'ules ; I'eCldos de 
Malhas de Nó~ I" Filet" ,; Rendas e Bordtldos . 

I Pastas e Feltros; Cordoalha e Artigos de Cor-
I doama: I'ecldo,s EslJeciais, l'ecldos lmpregnados 
I ou Revestidos : Artefatos de Matérias rêxteis 
r para U )s fecnlcos . 

! 
TecIdos e Artefatos de Malharia e Ponto de Meia. 
Ves timentas t: seus Acessórios, de Tecidos. 
Outras COlúecções de I'ecidos . 

i 

" 

I 
i 

Calçados, chapeus; guarda-ch.uvas e sombrinh.as; 
Ilôres artifiCIais e artefatos ete cabelO; leques 

Calçados. Perneiras. Polainas e Artigos Seme
lhantes ; Partes Componentes dos mesmos . 

Chapeus e demaiS Toucados e sua;; Partes Cum· 
ponentes. 



Allnea 

XVI 

KVD 

, I 
I Capitulo I 
I I 
! 
I 
I 

I 
I 

! , 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

i 

:' I 

J 

:: ) 

68 

\ , 
I , 
I , 

69 ! 
70 I 

11 

I 
I 
I 
I 

1 
I 
I , , 
I 
I 

I 
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Espr.citicação 

Guarda-Chuvas. Sombr1nhas, Bengalas. ChicotRs. 
Rebenques e suas Partes Componentes. 

Penas e Penugem Preparadas e Artigos de Penas e 
Penugem; Flõres Artiliclais; Manufaturas de 
Cabelos; Leques. 

Manu fat uras de pect.ras. gêsso. cimento. amianto. 
mica e matérias análogrzs; produtos cerdmicos; 
vidro e manufaturas de vidro 

Manufaturas de PeClras. Gesso. Cimento. Amianto. 
Mica e Matérias Análogas. 

Produtos de Cerâmica . 
Vidro e Manufaturas de Vidro. 

Pérolas finas. pedras preciosas e semipreciosas e 
semelhantes ; metais fTT'eciosos; folheados de 
metais preciosos e manufaturas des tas ma
térias; bijuterias de fantasia 

Pérolas Finas. Pedras Preciosas e Semipreciosas e 
Semelhantes ; Metais Preciosos, Folheados de 
Metais Preciosos e Manufaturas destas Ma.
térlas, Bijuterias de Fantasia. 

xvm I , 
73 \ ::::: ::::. :c::n:::~~a: :::t.es metais 

i! , 
I 
i 
I , , 
I 
! 
j 

I 
I 

I 
II 
I 

74 I Cobre. 
75 I Nlquel 
76 I AlumJnlo . 
77 Magnésio e Berilo (Glucinio). 
78 \ Chumbo. 
79 Zinco . 
80 Estanho . 
81 I Outros Metais Comuns. 
82 Ferramentas. Cutelaria e Talheres. de 

I 
Comuns . 

Manufaturas Diversas de Metais Comuns . 83 

Máquinas e aparelhos; material elétrico 

Melais 

I, 

84 I 
B.í " 

Caldeiras. Máquinas, Aparelhos e Instrumentos Me
cânicos. 

, 

" 

I 
I 

86 i , 
87 I, 

I 

Máquin~ e Aparelhos Elétricos e Objetos Desti
nados a Osos Eletrônicos. 

111 aterial de transporte 

VeIculas e Material para Vias Férreas: Aparelhos 
não glétricos de Sinalização para Vias de Co · 
municação . 

Velculos Automoveis. fiatores. Veloclpedes e outros 
Veiculas Terrestres. 
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I capitulo I 
I I 

Especificação 

! , 
XXI i 

I 

I , 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

xxn/ 

XXIII 

=\ 

I 

001 
I 

91 I 92 
I 

I 
I 
I 
I , 

93 i' 

i , 
94

1 
95 I 
96 I 

91 
98 

! 

Navegação Aérea. 
Navegação Marítima e Fluvial. 

Instrumentos e aparelhos 4e ótica. cte fotografia 
e de cinematografia, de medida. de verificação. 
de precisão . instrumentos e aparelhos medico
ciTÚrQZCos; rel%aria ; Instrumentos de m!i.stca; 
aparelhos vara o regIStro é rep1odução 40 som 
ou vara o regIStro e reproaução em televISão, 
tIO' tlTocesso magnetico, de Imagens e som 

Instrumentos e Aparelhos de ótica, de f'otograflll 
e Cmematografla de Medida. de VeMficação e 
PreclSáo; Instrumentos e Aparelhos Médico-Ci
rurgico:o. 

ReloJoaria . 
Instrumentos de Música. Aparelhos para Registro e 

Reprodução do Som ou para o Registro e a 
Reprodução em relevisão. por Processo Magné
tico. de [magens e Som; Partes e A:cessórlos 
dêstes Instrumentos e Aparelhos. 

Armas e munições 

Armas e Munições. 

Mercadorias e produtos diversos. não especificados 
nem compreendidos em outra parte da Tabela 

MOveis; Moolliárlo Médico-Cirúrgico; Artigost d.e 
Colchuaria e Semelhantes. 

MaLenas para Entalhe ou Moldagem, Trabalhadas 
I mclusive ManufaturasJ. 

EscOvas. Pincéis. Vassouras, Espanadores, Borlas e 
Peneiras . 

Brinquedos. Jogos Artigos para Recreio e Esporte. 
Manufaturas Diversas . 

- - -- ------- -- ----------
AIrnsa I 

PRODUTOS DO REINO ANIMAL 

CAPiTULO 02 

CARNES COMESTíVEIS 
----------~---- ------------

Posição Inciso 

02 .06 

I 

PRODUTOS 
I A11quota 
I "ad 
I valorem" 
" 

I Carnes comestlvels de qualquer classe. saJ- l 

I gadas ou em salmoura, sêcas ou defuma- I 
das. quando acondicionadas em reCi-j 

I 
pientes. embalagens ou envoltórios, des
tinados à apresentação do produto ..... 

I 
3% 

----------------------------.---------------------------
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CAPITULO 03 

PEIXES, CRUSTACEOS' E MOLUSCOS 
Nota: 

(3-1) O preSente capitulo não compreende: 
a) as carnes dos mam1feros marinhos (posição 02.06); 
b) o caviar e seus sucedâneos (posição 16.04). 

Posição Inciso 

03,02 

I AJ1quota 
PRODUTOS I "ad 

valorem" 
I 

Peixes simplesmente salgados ou em sal-I 
moura, secos ou defumados. quando acon- I 
dic!onados em recipientes, embalagens ou i 

~~~â~~l~,. d.~:~~~.o.s .. ~ .~~~~~~~~~~.~ .~~I 
I 

CAP1TULO 04 

3% 

LEITE E PRODUTOS LACTEOS; OVOS DE AVE; MEL NATURAL.. 

Notas: 
(4-1) COnsidera-se como leite tanto o desnatado como o integral, o 

leite batido, o "babeurre", o sôro de leite (lactoserum), o leite coalhado, o 
"kephir", o iogurte e demais leites fermentados por processos semelhantes; 

14-2) O leIte e creme pasteurizados, esterilizados ou peptonizados, nã.c 
se consideram como conservados na acepção da posição 04 .02. 

I 
I AJ1quota 

PRODUTOS Posição I "ad 
valorem" 

Inciso 

______ ~--~~--------------------------~I-----
04.01 

04 . 02 

04.03 

04.04 

04.05 

04 .06 

I Leite coalhado, "kephir", iogurte e demaisl 
leites fermentados por processos seme-
lhantes, a.condicionados em ' recipientes, 
embalagens ou envoltórios, destinados à 
apresentação ao produto ....... . . , .. .. . 

Creme de leite; leites concentrados ou 
açucarados, em estado pastoso ou sólido 

Manteiga, quandO acondicionada em reci
pientes, embalagens ou envoltónos, des
tinados á apresentação do produto .... 

Queijos e requeijões, quando acondiciona
dos em recipientes, embalagens ou en-
voltórios, destinados à apresentação do 
produto. . . . . . ......... . ....... . .. . ... . 

Ovos de ave e gemas de õvo. conservados, 
dessecados ou de outra forma preserva
dos açucarados ou não, quando acondi-
cionados em recipientes, embalagens oUI 
envoltórios, destinados à apresentação do 
prOduto , . ' o , o •••••••• ' ••••• , • •• •••••• 

Mel natural, quando acondicionado em re
cipientes, embalagens ou envoltórios; des
tinados à apresentação do produto .... 

3% 

3% 

3% 

3% 

4% 

3% 
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Alinea II 

PRODUTOS DO REiNO VEGETAL 

CAPiTULo 07 

LEGUMES, HORTALIÇAS PLANTAS, RAIZES E TUBll:RCULOS 
ALIMENTíCIOS 

Nota: 

(7-1) A posição 07.04 não compreende: 
a) grãos de leguminosas, secos; 
b) pimentões-doces (Capslcum grossum) em pó (posição 09.04>; 
c) farinhas dos legumes seoo; (posição 11.03>; 
a> farinhas, sêmolas e flocos de batata (posj~ão 1l.05>. 

Ressalvadas as dispoSições precedentes, na aplicação da posição 07 .04, 
a designação W legumes e bortaliças" abrange Igualmente os cogumelos 
comestíveis. trufas. azeitonas, alcaparras. tomates. batatas, beterrabas para 
salada, pepinos abóboras. cabaças, cabaclnhas e berinjelas, pimentões-doces 
<Capsicum grossuml, !uncho, salsa. cere!óllo, estragão, agrião, manjerona, 
rAbanos e alhos. 

07.04 ! 

Posição 

08.01 

08 .02 
08.03 
08.04 
08.12 

Inciso 

1 
2 

I 
I Al1quota 

PRODUTOS 

" 

"ad 
vaiarem" 

I 

Legumes e bortallças dessecados, desidra- ! 
tados ou evaporados . Inclusive esmaga
dos ou pulverizados. mas sem outro pre
paro. quando acondlclonados em recIPI- / 
entes, embalagens ou envoltórios, desti-
nados à apresentação do produto . . . ... / 

CAPtTULO 08 

FRUTOS COMESTIVEIS 

4% 

PRODUTOS 
\ Allquota 
I "ad 
I valorem" 
I 

I 
Tâmaras, pananas, abacaxis <ananases) ., 

mangas, abacates, goiabas. cõcos, cas
tanhas-do-Pará e castanhas de caju, l 
secos, com ou sem cascas: I , 

b~:::'~~ q~and~ " ~~~~di~iõ~~'dõs ' .~~ . 'r~~i: 1 
pientes embalagens ou envoltOrlos, des-I 
tinados â apresentação do produto . .. . 

Frutas cltrlcas sêcas . . . . . . .... . ... .. . . . I 
Figos secos ..... .. ... . .. . .. . ... . . . . ...... . 
Passas . ... .. . . . ... . ... . . .... . ... .. . . . ,' . 
Frutas sêcas (exceto as compreendidas I 

nas posições 08 .01 a 08 .05) ... · . .. ·.·1 
I 

8% 

6% 
6% 
6% 
6% 

6% 
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CAPITULO 09 

C~, CRA, MATE E ESPECIARIAS 

Notas: 

(9-1) As misturas de produtos compreendidos nas posições 09.M a 09.10 
classiticam-se da seguinte maneira: 

a) as misturas de produtos compreendidos· em uma mesma posição 
se classificam nessa posição; 

b, as misturas de produtos compreendidos em posições diferentes clas
sificam-se na posição 09.10 . 

O fa.to de os produtos compreendidos nas posições 09 .04 a 09 .10 Cinclul
das as m.isturas citadas nas letras a e bl estarem adicionados de outras 
SUbStânClas não altera a sua classificação. sempre que essas misturas con
servem o cará.ter essencial dos produtos citados em cada uma das posições 

Caso contró.r1o. tais misturas ficam excluídas dêste ca.pitulo. classifi
cando-se na posição 21.04, se forem condimentos ou temperos compostos. 

19-2) ~te capitulo não compreende: 
aI plmentos da espécie "Capsicum grossum", sem sabor picante, quan

do não se apresentem em pó epapltulo 7); 

b, a plmenta chamada de Cubebas. da variedade "Cubeba oU1cinalis 
Mlquel'" ou "Piper cubeba" (posição 12.()7). 

Posição Inciso 

09.01 

09.02 

09.03 

09.04 

09 .06 

09.07 

09 .08 

09 .09 

09.10 

r 
I Allquota 

PRODUTOS I "ad 
valorem" 

I 
I 

caté oorrado, moldo ou descafeinado; suce-I 
dâneos de café contendo café em qUa1-1 
quer proporção . . . . .. . ........ .. ... . .... 1 

Chá, quando acondicionado em reclpientes,1 I embalagens ou enVOltórios destinados à" 

I 
~:r:::.ç:;:oP::::CI~~~~~··:· ~~jll 

c1pientes, embalagens ou envoltórios, 
destinados a. apresentaçào <10 .produto .. 

I 
Pimenta Ido gênero "Piper"), plmentos (dOI 

gênero "Capsicum" e "PImenta") e pi-

4% 

6% 

6% 

mentões, em 'pó ••••••••••.••• • ••.. · ..... 1 6% 
I _ 

Canela e flOres de canela, em pó ....... . 1 Nao 
I tributadas 

. I 
Cravo-da-tndia. cravo de cheiro (frutos" ' 

flOres e ' pedÚDculos), em pó ou prepa-
rados ....... ...... . . . ... . .. . ..... .. . . 6% 

Noz-moscada, macis, amomos e cardamo-
mos. em pó ou preparados .. .. .. . ... . . 

Sementes de anis, badlana, funcho, coen-
tro, cominho, a1carávia e z!mbro, em pó 
ou preparadas . . . .. .......... . . ... .. . . . 

Timo, louro, açafrão e outras espeCiarias,! 
em pó ou preparados .. .. ...... .. . .... . 

6% 

6% 
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CAPJTULO 11 

PRODUTOS DA INDúSTRIA DE MOAGEM; MALTE; AMIDOS 
E FÉCULAS; GLúTEN; INULINA 

Not4 ; 

(ll-1> Estão exclu1dos dêste capitulo: 

4) malte torrado, apresentado como sucedA.neo do café (posições 09.01 
ou 21.01, segundo u caso l ; 

bl farinhas preparadas (por exemplo, por tratamento térmico) para 
B alimentação infantil ou para usos dietéticos (posição 19 .02). As farinhas 
tratadas térmicamente, para melhorar simplesmente suas propriedades panl
ficáveis, class1ficam-se, porém, no presente capitulo; 

c, flocos de milho I "corn-flakes") e outros produtos da posição 19.05 ; 
d> produtos farmacêuticos (capitulo 30); 

e) amidos e féculas apresentados como produtos de perfumaria e de 
toucador, da posição 33.06. 

Posição Inciso 

11.03 

11.04 

11.05 

\ 
I 

11.07 

\ 11.08 , 
11.09 I 

! 

\ Allquota 

vaIarem" 
PRODUTOS \ "ad 

I Farinhas de legumes secos, quando acon-I 
dlcionadas em recipientes, embalagens 
ou envoltónos, destinados a), apresenta-

Fa~~~ cf:o~~totas: ' Q~~nd~ . 'a'~~di~I~~~~1 
das em recipientes, embalagens ou envol
torios. destinados à apresentação do pro-
duto . . . . .. . .. ......... ... . . . . . .... . 

Farinhas, sêmolas e escamas ou flocos, de 

\ 

batatas, quando acondicionados em reei- I 
plentes, embalagens ou envoltórios. des- / 
tinados a), a.presentação do produto . . . .. 

I I 

\ 
Malte inclusive torrado .. •...•. . ....... . ( Não 

I tributado 
Amidos, feculas e inullna. quando acondi- I 

cionados em recipientes, embalagens OUI 
envoltórios, destinados a), apresentação 

G~~~r~d~~jnba . d~' 'gIiú~ ' Üt~i~~e' t;,~~ 1 
rados. quando acondiciona dos em reci
pientes, embalagem ou envoltórios, deS-! 
ttnados a), apresentação do produto .. ... 

4% 

----------------------------- -------------
CAPITULO 12 

SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS, GRAOS, SEMENTES 
E FRUTOS DIVERSOS ; PLANTAS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 

Nota!: 

(12-1) Consideram-se semenIP..s oleaginosas as de amendoim, soja, 
m l>starda, papoula ou dormldelra e a copra . Os cOcos correspondem à posI
ção 08 01 . As llZeltonas se classüicam nos capltulos 7 ou 20, conforme ;;aI) 

estado df' preparação . . 
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12-:n A posição 12 .07 compreende. entre outras, as plantas e partt'J! 
tle plantas das seguintes espécies : - manjericão, borragem, hissOpo, diver
sas espécies de menta, alecrim, arruda, salva e absinto. 

Estão excluídos desta posição: 

a) sementes e frutos oleaginosos; 

b) produtos fàrmacêuticos do éapltulo 30; 

c) artigos de perfumaria e de toucador do capitulo 33; 

d) desinfetantes. tnseticidas, fungicidas, herbicidas e produtos seme
lhantes da posição 38.11; 

el sementes de beterraba, de prado, de flOres ornamentais, de borta
liças, de árvores frutifel'as ou florestais, de ervilhaca e de tremOço; grãos 
de leguminosas, sementes de especiarias e de outros prOdutos do capitulo 11 
e os cereais. 

Posição Inciso 

I 
UL07 I 

I 
I 
I 

I 
I , 
I 

12.08 

I AI1quota 
PRODUTOS I' "ad 

valorem" 
I 
I 
I 

Plantas, partes de plantas, sementes e fru-\ 
tos, das espécies utilizadas principalmen
te em perfumaria, em medicina ou comol 
Inseticida, parasiticida e semelhantes, 
secos. inclusive cortados, esmagados ou 
pulverizados, quando acondicionados em 
recipientes, embalageDll ou envoltórIos, 
destinados à apresentação do produto .. 

, I 
Alfarrôba sêca, inclusive em pedaços ou 

em pó, caroços de frutos e produtos ve
getais empregados principalmente na ali
mentação humana, não especificados 
nem compreendidos em outra parte, 
quando acondicionados em reciPientes,/ 
embalagens ou envoltórios, destinados à 
apresentação do produto . . ........... . . 4% 

I 
CAPiTULO 13 

MAnRIAS-PRIMAS VEGETAIS PARA TINTURARIA OU CURTUME; 
GOMAS, RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS 

Nota: 

(13-11 Os extratos de alcaçuz, piretro, lilpulo, aloé e ópio são conside
rados como sucos e extratos vegetais (posição 13.03). 

Não estão compreendidos na ·posição 13.03: 

a) extratos de alcaçuz que contenham mais de 10% <dez por cento), 
em pêso, de açúcar ou que se apresentem como produtos 'de confeitaria 
(posição 17.04); 
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b) extratos de malte (posição 19 .01>; 

c) extratos de café, de chá. ou de mate (posição 21. 02) ; 

11) sucos e extratos vegetais, adicionados de álcool, que constituam 
bebidas e os preparadoo alcoólicos compostos de extratos vegetais (chama
dos "extratos concentrados" ) para o fabrico de bebidas (capitulo 22); 

e) cânfora natural (posição 29.13) e glicirrizina - posição 29.41; 

f> medicamentos - posição 30 .03; 

1/) extratos tanantes ou tintoria1s (pOSições 32.01 ou 32 .04); 

h) Oteos e&enclais e l'esinOides (pOSição 33 .01>. aguas destiladBs aro
máticas e soluções aquosas de Oteos essencla1s <posiçáo 33.05); . 

t) borracha, batata, guta-percha e goma3 naturais semelhantes (posi
ção 40.01). 

I 
I 

PosIçâo I 

~ 
I 
I 

13.02 , 

13.03 

I 
" I 
I 
I 
I 

Inciso 

I 

PRODUTOS 
! Al1quota 
I "ad 
I valorem" 
I 

I 
! Goma-laca. Inclusive branqueada; gomas,! 
I gomas-resinas, resiDas e bálsamos,! 
J naturais.. •... •.. ...•.. .. . ...• .. • .. .. . ·1 

{ I 
! Sucos e extratos vegetais: matérias Péc-I 
I ticas. pectinatos e pectatos: agar-agar e 
! outros mucllagos e espessantes naturais.! 
I extraI dos de vegetais ............ . ..... , 
I I 

Allnea 111 

6% 

6% 

GORDURAS E óLEOS ANIMAIS E VEGETAIS; PRODUTOS DE SUA 
DISSOCIAÇÃO; GORDURAS ALIMENT1ClAS ELABORADAS; CtRAS 

DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL 

CAPtTULO 15 

GORDURAS E ÓLEOS, ANIMAIS E VEGEI'AIS; PRODUTOS DE SUA 
DISSOCIAÇAO; GORDURAS ALIMENTíCIAS ELABORADAS; CmAS 
DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL. 

Notas: 

(15-1) O presente capitulo não compreende: 
a) toucmno e goráura de porco e de aves de capoeira, não prensados 

nem fundidos . 

O) mantP.tga de cacau <posiçào 18 .04); 

c, torre::unos. tortas de oleaginosas. oagaço de aze1tonas e outros reslduos 
de extraça.o dE Oleos vegetais (cap. 23); 
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d) ácidos gordurosos isolados, cêras preparadas, matérias gordurosas 
transformadas em produtos farmacêutIcos, em tintas, em vern1zes, em 
sabões, em produtos de perfumaria ou de toucador e em cosméticos, óleos 
lultonaC1os e dem,a1s produtos compreendidos na AlUlea IX; 

eJ tactis de oorracha (poslçao 40,021; 
<1:)-2) ~ pastas de neutrallzaçao (~soap stocks") , as bOrras ou fezes 

de óleos, o breu es~árlco, o breu de gordura de lá. e o pez de glicerina 
estão incluldos na posição lS 17 (Produtos não tributados). 

Pool~ I 
I 

IS.01 ,I 

I 

I 
15.03 I 

I 
15.04 I 

I 
15 ,05 1 

I 
15.06 I 
15.07 I 
15.08 

15.10 

15.11 

15.12 

15 .13 i 
I 

15.14 I 
I 

15.15 I 
I 

I 
15.16 

Inciso PRODUTOS 

I Banha e outras gorduras de porco, prensa-li 
I das.ou fundidas. gordura de aves de ca-
I poeira, prensada ou fundida, quando I 
I acondicIonadas em recipIentes, embaia-I 

I gens ou envoltoTlOS; destmados à apre-I 
sentação do produto ... , ... .. ..........• 

I Esteartna solar; Oleo estearina; Oleo dei 

I banha e óleo-margarina, não emulsiona-I 
da. sem qualquer mistura ou preparação 

I Gorduras e Oleos de peixe e de mam1terosl 
I marinhos, mcluslVe refmados .......... : .1 
I Gordura de lã e substânCIas gordurosas de-I 
I rlvadas. inclUSIve lanolma . .. ......... .. I 
I Outras gorduras e Oleos de origem anlmall 
I <Óleo de mocotO, gordura de ossos, gar-
I dura de reslduos, e'tc , ) ................ 1 
I Óleos vegetaIs fixo,;, llquldos ou sOlidos, eml. 
I · bruto, purificados ou refinados: 

1 I PrÓprios para alimentação ............ 1 
2 I Outros . ........ , .... .. .. .. . ... . ...... ·1 

I óleos animais ou vegetais, COZIdos, oxidados,l 
I desidratados, sulfurados, soprados, estan-I 

I ~~!:d~S. ~~ .. ~~~~~~~~~, ~.~r .. ~~~~~ .~~~I 
I Açidos gordurosos industrIals, óleos àcldosl 
I de refinação, àlCOOIS gordurosos indus-I 
I trials.. ........ " .................... ·1 

I Glicerina, Inclusive àguas e llx1vlas guce-I 
I rlnosas .......... . .... - . . .. . , " . . .... ·1 
I Óleos animals ou vegetais, total ou parClal-/ 
, mente hldrogenados ou solidificados ou 
I endurecidos por qualquer outro processo,l 
I inclusive refinadas, mas sem preparo I 
I posterior . : ............................. 1 
I Margarina., sucedâneos da banba e outrasj I gorduras alimentícias preparadas ..... . 

I Espermacete prensa.do ou refinado, inclu-I 
I sive colorido artificialmente .... . ....... 1 
I Cêras de abelhas e de outros insetos, co-I 

I ;~~~:a:r~f~~I.~~~~~: .. ~~~~~~.e.~~~ •. ~~I 
I 
I Cêras vegetais coloridas artificlalmente, l I branqueadas ou refinadas .... . . ....•... / 

Al1quota 
Uad 

valorem" 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

4% 
3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

4% 

3% 

3% 

3% 
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Alinea IV 

PRODUTOS DAS INDúSTRIAS ALIMENTíCIAS 

CAPtTuLO 16 

PREPARADOS DE CARNES, PEIXES, CRUSTACEOS E MOLUSCOS 

Nota: 

(16-1> I'l:ste capitulo n&o compreende as carnes, os peixes, os mariscos 
e demais crustáceos e moluscos preparados ou conservados pelos processos 
referidos nos capítulos 2 e 3. 

Posição 

I 

f Inciso 

I 
I
, I Allquota 

PRODUTOS I "ad 
valorem" 

16.01 

16.02 

16 .03 

16.04 

16.05 

, I 

! Embutidos de carne, de miúdos comestlJ 
, velS ou de sangue, quando acondiclona-, 
I dos em recipIentes. embalagens ou en-I 
I voltorlos, destinados à apresentação do i 
I produto ..... .. .. .. . ... . ...... ·· ····· . . 1 
, Outras preparações e conservas de carnes I 
I ou de mludos comestlvelS . . ...... . . .... 1 
I Extratos e 'SUCOS de carne ............. . , 
I I 
I Preparações e conservas de peixe, lnclusi-I 
I ve caviar e sucedâne<ls: I 

1 I Caviar e sucedâneos .... . ........ ..... 1 
2 I Outros .................. .. . •........ 1 

I Crustáceos e moluscos, inclusive marisCOS.! 
I em preparações ou em conservas .... . . I 
I I 
I I 

cAPíTULo 17 

AÇúCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA 

Notas: 

(17-1) 1:ste capitulo não compreende: 
li) produtos de confeitaria que contenham cacau (posição 18.011); 

6% 

6% 
6% 

30% 
6~o 

11% 

b) açUcares qu1mlcamente PlUOI;! (poslçQo 29.43>; esta exclusAo nAo se 
aplica à sacarose, glicose e lactose, quimicamente puras; 

c) preparações farmacêutIcas açucaradas (capitulo 30). 
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<17-2) A sacarose quimicamente pura està class1flcada na p"oslçAo 1'I.lt, 
qualquer que seja a sua proveniência. 

I 
I 

Posição I 

17 .01 

17.02 

17.04 

17.05 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I1 

I: 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
I 

Inciso 

Notas: 

I 
I Al1quota 

I "ad 
vaIorem" 

PRODUTOS 

I' 
I Açúcar de beterraba e de cana, em 
I sólido, refinado ou em 'tabletes 

I 

I' estado I 
·· · ···1 

I I 
I Outros açúcares; xaropes ; sucedâneos do i 
I mel, inclusive misturados com mel na-I 
I tural. açúcar e .nelaços, caramelizados .1 , , 
I Confeitos (preparações açucaradas) quel 
I não contenbam cac~,u ......... ........ ·1 
I I 
I Açúcares, xaropes e melaços aromatizados I 
I ou com adlçao de corantes <inclusive I 
I açúcar aromatizado com bauhilha natural I 
I ou artificial) . com exclusão dos sucos dei 
I fru tas adicionados de açucar em qUaI-\ 
I quer proporção ... ..... ... . ........... . 
I I 

CA?ITULO 18 

CACAU E SUAS PREPARAÇOES 

<18-1) ll:ste capítulo não compreende as preparações de cacau ou de 
chocolate incluídas nas poSições 19 . 02, 19 .08, 22 .02, 22.09 ou 30 . 03. 

(18-2) A posição 18 . 06 compreende os produtos de confeitaria que 
contenham cacau e, salvo as dlSposlçóes da nota 18-1, dêste capitulo. as 
demais preparações aJimentlcias que ccntenham cacau. 

Posição 

I 
I 

18.03 I 
I 
I 

18.04 I 
I 
I 

18.05 I 
18.06 I 

I 
I 

Inciso 
\ Aliquota 

PRODUTOS I "ad 
valorem" 

I 
I 
I 

I Cacau em massa ou em pães (pasta de i 
I cacau). inclUSive sem gordura . ..... . ·1 
I I 
I Manteiga de cacau, inclusive a gordura e l 
I o óleo de cacau .. . . . ...... . ..... ...... I 
I I 
I Cacau em pô, sem açúcar .. ···· ..• · .. ·. ·1 
I I 
I Chocolate e outras preparações alimentícias I 
I que contenham cacau ..... · .· ·.· . .. ···· 1 
I , 

3% 
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CAPtrm.o 19 

PREPARAÇOES A BASE DE CEREAIS. FARINHAS OU F'SCULAS; 
PRODUTOS DE PASTELARIA 

Notas: 

(19-1) &te capitulo não compreende: 
a) preparaçÕes para alimentação 1n!anttl ou para usos dietéticos oa 

cu1inàr1os a. base de fartnllas. fécUlas ou extratos de malte. contendo, em 
pêso, 50% (cinqüenta por cento) ou mais de cacau (posição 18.06); 

OI produtos à base de fartnnas ou de féculas espec1aJmente prepa
.adas para a alimentação de animais lposição 23.07); 

c) preparações farmaceutlcas (capitUlo 30). 

(19-2) As prepara.ções dêste capitulo, à base de farinhas de trutas 
ou de legumes. são consideradas como produtos semelhantes aos elaborados 
à base de farinhas de cereais. 

Posição 

19.01 
19.02 

19.03 

19.84 

19.05 

,I 
I 
• lS.O!I I 
I 
I 

lS.07 I 
I , 
I 
I 
I 

H.08 , 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 

Inciso 
I AJ1quofa 

PRODUTOS 
\ 

"ad 
valorem" 

I 

I Extratos de malte . . . ..... ....... ........ / 
I Preparações para alimentação infantil ou l 
I para usos dletét.icos ou culinários. á base I 
I de farinhas. féculas cu extratos dei 
, malte. mclustve com adiçâo de cacau, 
I em proporçao lDferior a 50% em pêso .. 1 
I Massas alimenttctas. quando acondiciona-/ 
I das em recipientes. embalagens ou en
I voltarios. destinados à apresentação doi 
I produto .... ·.··· .· .. ·· · ··· · ···········1 
, Tapioca, Inclusive a de fécUla de batatas" 
I quando acondIcionada em recipientes, 
I embalagens ou envoltarios, destinados â 
, apresentação do produto . . . .......... . 1 
I Produtos a. oase de cereais obtidos por I 
I tratamento em corrente de ar ou tor

refação ; arroz Inflado ("putfed rice").1 
, floco~ de milho ("coro flakes") e seme-I 
I lhantes ...... .. ... ·.··· ··············.·1 , 
I Cà.psuJa~ para me<11camentos, obréias. pas-, 
I tas dessecadas de farlnba ou de fécula, 
I em tolhas. e produtos semelhantes . ... 
I Pão, oolachas e outros produtos comuns 
I de padaria. sem adição de açucaro mel. 

OV'JS. gorduras, queijO ou frutas. quando 
acondicionados em reCIpientes. embala
?;ens ou envoltortos, destinados 1'1. apre-
5entaclto dO produto .. . ... . ... . .... . . . . 

,..rodutos de padarIa não compreendidos 
na pOSiçáo anterior, produtos de pastela-, 
ria e de biscOltarlll, inclusive com adição 
de cacau em qualquer proporção, quando 
acondicionados em recipientes, embala
gens ou envoltorlos, destinados 1'1. apre-
sentação do produto .................. . 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 
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CAPtruLo 20 

PP..EPARAÇOES DE LEGUMES, DE HORTALIÇAS, DE murAS 
li DE OUTRAS PLANTAS OU DE PARTES DE PLANTAS 

NOUJ3: 

(20-1) o presente capitulo não compreende: 
.) os legumes, as Ilotallças e frutas preparados ou cODSi!rvados pelos 

procl'.~ referidos nos capitulos '1 e 8; 

(l) as geléias e pastas de trutas açucaradas, apresentadas sob a torm~ 
de Ct;Dleitos (posição 1'1 ,04), ou de produtos de chocolate \POSJçao 18.06) . 

(20-2' Os legumes e as ootaUças considerados nas posu1!'ie.s 20.01 e 
20 .02 sik. aquêles que, sob ,lutra apresenLaÇao, estão clas;;1tica'ios na 
posiçao 0'1.04, inclUídos os produtos citados no último paragra.o da nota 
do a..pitult. 7. 

(20-3) As plantas e partes de plantas comestlvels conservadas em 
xaroppl> um como o ge,ngibre e a angélica, correspondem à poslç!lo 20.06; 
as amêndoas. as oozes e os u.mendoins torrados são classificados, IgUal
mente, na pOSIçáo 20.06. 

(20-4> Os sucos de tomate. cujo teor, em pêso, de extrato sêco, seja 
de 7'7. (sete por cento) ou mais, são classificados na posição 20 .02. 

Posição 

I 

:.:: I 
20 .03 
20 .04 

20.05 

20.0" 

20 .0'l 

, 
I 

I 
I 
I 
j 
I 
'I , 
I 
! , 
t , 
I 
I 
i 
f 
I 
r 
I 

Inciso I , 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
1 
I 

I 
r 
I , 
I 
I 

" 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

PRODUTOS 
l Aliquota 
I "ad 
I ValUl'em" 
I 

I 
Legumes, hortaliças e frutas preparados I 

ou conservados em vinagre ou eml ' 
ácido acéUco, com ou sem sal, espe-I 
ciarias, mostárda ou açucar . . , ... , . '1 

Legumes e nortaliças preparadOS ou con
servadOS. sem vinagre nem acldo 
acético .. . .... . ................. . . . 1 

Frutas coogeladas, com adição de açúcar ~ 
Frutas. cascas de frutas, plantas e suasl 

partes, conservadas em açúcar (em 
calda e cristalizadas> . , ..... , ..... , . , 

Doces e pastas de Cru tas. compotas el 
geléias, tóbtidos por cozimento, com oul 
sem u.dlção de açúcar, quando acondJ-1 
cionados em recipientes, embalagensl 
ou envoltórios, dest.inados á apresen-I 
tação do produto .. . . . . . . . . . . . .. , .1 

Frutas preparadas ou conservadas l1url 
qualquer outro processo, com ou semi 

adição de açucar ou de à/cool, quandol 
acondicionadas em reCipientes, emIJa-1 
!agem ou envoltorios. destinados a.1 
apresentaçáo do produt.o .. ... .... ' I 

Sumos de trutas ·(lnclusive o mosto dll'l 
uvas) ou de legumes e hortaliças I 
frescos, não fermentados, 8em adição/ 
de álcool, com ou sem adição de 
açúcar .. , .................. . ...... 1 

I 

6% 

6% 
3% 

8% 

8% 
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CAPtruLo 21 

PREPARAÇõES ALIMENTlCIAS DIVERSAS 
Notas: 

<21-1) O presente capitulo não compreende: 
cu as misturas de legumes e t:ortaliças da posição 07.04; 
ti) 00 sucedâneos de café, torrados, contendo café em qualquer pr0-

porção (posição 09.01); 
C) as especiarias e outros produtos das posições 09.04 a 09.10; 
cf) as leveduras que constituam medicamentos da posição 30.03. 
(21-2) Os extratos dos sucedaneos a que se refere a precedente nota 

' (21-1), b) estão compreendidos na posição 21.02. 

1 
I A11quota 

Posição 

I 
21.01 I 

21.02 

21.03 

11.04 

21.05 

21.06 

21.07 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

Inciso PRODUTOS 

I 
I I 
I Chicória torrada e outros sucedâneos, tor-I 
I rados, de café e seus extratos . .. ·1 
I Extratos ou essências de café. de chà oUI 
i de mate; preparações a base dêstesl 
I extratos ou essências .......•... ' . . . 
I FarinhSl de mostarda e mostarda prepa-
Irada ........ .... ........ . ....... .. . 1 

II MÔ~~ios con~~~t~ ... ~ .. ~~.~~~~' . . ~~I 
I Preparações para sopas ou caldos; sopas I 

I ou ::sIdos preparados .......•..•..... /. 
Leveduras naturais. ativas ou não; leve

I duras artificiais preparadas •...... . . 
I Preparações alimentícias não especlfl-

I "ad 
valorem" 

6% 

8% 

I 
) I cadas nem compreendidas em outra) 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

1 

2 

I parte: I 
I Preparaçõcs compostas. não alcoólicas. I 
I para elaboração de bebidas (extratos 
) concentrados - sabores concentra· 
I dos) .. . . . . .. .. . . .. . ... . . .. . ... . . ... I 
I Outros . .. ... .. ...... . .. . ............ . . . 
I 

Al1nea V 

BEBIDAS. LíQUIDOS ALCOóLICOS E VINAGRE. 

CAPtruLo 22 

BEBIDAS. LIQtHnOS ALCOOLlCOS E VINAGRE 

Notas: 
(22-1) O presente capitulo não compreende: 

4) âgua destilada e de .:ondutlbUidade (posição 28.58): 

15';' 
i',;, 

lu soluções aquosas Que cofltenham em pêso mais de 10 % (dez por 
cento) de ácido acético (posição 29 .14); 

C) medicamentos da posição 30.03: 

C) produtos de perfllD,laria ou de toucador (capItulo 33). 
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(22-2) O titulo alcoól1co considerado para a ap lcação dRg posições 
22. 08 e 22.09 e o obtido com o a1coOmetro de Gay-l "tSSaC. a. temperatura 
de 15 graus centigrados 

A aguardente desnaturada classifica-se. com o llcool et1l1co desna
turado. na posição 22.08. 

(22-3) Inclui-se no inciso 2. da posição 22 .05. o vinho frisante. assim 
considerado o vinho "de mesa. adocicado ou sêco. levemente gasoso. não 
excedendo P.ID anidrido carbônico de 1.5 (uma e meia) atmosfera. à tempe· 
ratura de O· tzero grau). 

------------------------------------ -------------------

22.01 I 
22.02 

22.03 
22.04 

22.15 

I 
I 

I 
2:.!.06 I 

22.07 

22.08 

22.99 

I 

! 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
II 
I , 
f 

I 
I 
I 
t 
I 
t 
I 
t 
I 
I 

Inciso 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

I I 

I 
I Aliquota 

PROD O ' ~ OS I "ad 
I valorem" 

I I 

! Aguas minerais e águas gasosas, artifl-I 

I Ref~~~~9.~t~:· ~~~ . g~~~~' . ~~ .. ~.~~~~.~! 
I aroma.tlzadas e outras bebidas não 
I alcooticas. com exclusão dos sucos dei 

/
' trutas. de legumes e de nortallças l 

frescos. da posição 20.07 ... . ....•.... I 
I Cervejas . . ... . ....... '" .. •. .. ..... " - . ·1 

I Mosto de uvas parcialmente fermentado., 
ou com a fermentação abalada semi 
~tillzação de alcool ...... ... . __ ... . _ .1 

I Vinhos de uvas frescas; mosto de uvasl 
I com a. fermentaçao abafada comi 
I álcool <inclusive mIstelas> : I 
I "Champll6ue' " e outros vinhos espumantE>.s1 
I " naturaIS ou gaseificados . .. .. . . ... _ i 
I Outros " ...•....... -.. - . - " ... -.. ..... - . ·1 
I Vermutes e outros vinhos de uvas frescas., 
I preparR.dos com plantas ou matérias I 

I Cidr~~o~ear~~~ hid~~~~i' ê' '~~i~' b~'bid-;JI 
I fermentadas: I 
I Obtidas pela fermentação alcoólica de su- I 
I cos de trutas ou de plantas ..... . .. 1 
I Outros .... .. -..... .. - ......... - . . .. . . ·1 
I Alcool et!Uco não desnaturado. com gra-I 
I duação Igualou superior a 80°; álCOOl', 
I etUlco desnaturado de Qualquer grs.-
I duação ....... . ... .. ........... .. ·.1 

( 
Alcool etílico. não desnaturado. de gra-f 

duação Inferior a 80°; aguardentes., 
licorp.s e outra~ bebidas alcoólicas: pre- I 

! parados alcoól1cos compostos (chama-I 
I dos "extratos concentrados") para fa-I I brlcaçii.o de bebidas: J 

I Atcool etlllco. não desnaturado. de g~-! 
I duação Interior a 8()O . _ . .. .. •... _ . _, 

I Aguardente. em geral, de qualquer modo 
obtida. simples. de graduação alco-I 

I ól1ca até 54° ..... ... . _ ......... _ .... , 

I Licores e aperitivos (amargos, "bltters"·1 
"femets" e outroS); aguardente slm-: 

I pies je graduação alcoóll.ca superiorl 
I a 54~ .••..•••.••••• .•.••.••...••..•.•• 1 

15% 

15% 
35~ 

3% 

35% 
15'% 

20% 

15% 
25% 

15% 



PQs1ção 

J 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
J 
I 

I , 
I 

I , 
I , 
! 

12.10 ! 

Posição 

23 . 07 

J 
I 

Inciso 

4 

5 

6 

8 

1 
2 
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PRODUTOS I
I Al1Quota 

"ad I valorem" 

I Aguardente de alcoolatos de plantas e as , 
I compostas, assim consideradas as adJ-1 
I donadas de caramelo, cascas, ervas,l 
I ralZes úu essências .. . . . . . . . . .. . ., 
I Conhaque ou Ucognac" obtido pela. destt-[ 

I 
!aÇão de vtnho natural de uva .. . . , 

Bebidas <."ha.madas "COnhaque" de alca-I 
trão, ·conhaque" de mel. ·conlla.que'·1 

I de gengibre e semelhantes. Obtldasl 
, peta clest.iJação do suc,? fermentado dei 
I cana cte açúcar. adicionadas de SUbs-1 
[ tânclas aromáticas ou medJc1na.1s .•.• 1 
,Bebidas otuladas com as denom In ações I 

I de "armag:nac", "arracII:" "brandy",1 
"cogndC' "genebra" "gtn" "!!tues-

I tsch", "Itlrscb". "ron", "rhun". ·wod
ka" "WlllSky" ou semelhantes e qua1s

I quer outras bebidas alcoól1eas não es-
, pecifleadas nem compreendidas eml 

I outros melsos desta posição •. ... . . . / 
Preparados aleoól1cos compostos. chama-

I dos "extratos concentrados" para, 
, fabrlca~ão de bebidas .............. , 
, I I VInagre e seus sucedâneos, comestivel8: I 
I ~u~~se de_ .~~. ~: .. ~:~:. ~~~~~~~~~~~~: I 

Alinea VI 

25% 

30% 

50% 

30% 

6% 
10% 

ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS 

C'.APtTuLo 23 

ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS 

Inciso 
" I Allquota 

/ 
PRODUTOS I "ad 

valorem" 
I I , , 
I Alimentos prepara~os par animais el 
, outras preparaçoes utilizadas na aU-1 
I mentação de animais (estimUlantes" 
I etc), quando acondicionados em recl-1 

I

I plentes, embalagens ou envoltórios" 
destinados à apresentação dQ produto I 6% 

I I 



Posição 

24.0~ ( 

I 
I 

I , 
I 
I 
I 
I , 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

Inciso 

1 

2 

3 
4 
5 
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Alinea VII 

FUMO 

CAPíTULo 24 

FUMO 

\ A11quota 
PRODUTOS I "ad 

valorem" 
I 

I Fumo elaborado; extratos ou sumos .ie I fumo: 

I Charutos. ································1 
~ Cigarros, por vintena ou traÇA0: ,I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I , 
I 
I 

01 - até o preço de venda no varejo, 
de Cr$ 100 .·······.·············1 

I 
02 - de preço de venda no varejo I 

superior a Cr$ 100 até Cr$ 150.' 
03 - de preco de venda no vareJo de i 

mais de Cr$ 150 .... ...... .... .. I 
Cigarrilhtls, cigarros feitos a mão . . . .1 
Fumo desfiado. picado. mlgado ou em pól 
Outros, quando acondicionados em recI-1 

pientes, embalagens ou envoltórios, des-I 
tinados à apresentação do produto ...... 1 

I 

Alínea VIU 

PRODUTOS MINERAIS 

CAPtTULO 25 

lO'" 

200% 

230% 

260% 
lO'" 
20"-

lO'" 

SAL, ENXOFRE, TERRAS E PEDRAS, GESSOS, CAL E CIMENTOS 

Notas: 

(25-1) Salvo as exceções, o presente capitulo compreende os produtos 
lavados (mesmo por meio de rellBe.ntes quimicos que eliminem as impure
zas sem modificar o produto), -tlit,urados, pulverizados, submetidos a levi
gação, crivados ou peneirados, Inclusive concentrados por notação, separa
ção magnética e outros processos mecânicos ou fisicos semelhantes (exceto 
cristalização); não compreende, porém. os produtos ustulados, calcinados 
ou que tenham sidQ. "submetidos a operações ou tratamentos mais adiantlldos 
que os Indicados -em cada posição. 

(25-2) O Presente Capitulo não compreende: 

a) o enxOfre sublImado, o enxOfre precipitado e o enxOfre coloinaI 
<pOSiÇIlO 28. o:n ; 

O) as terras corantes a oase de Oxidas de ferro Que contenham. em 
peso 70 % <setenta por cento) ou mais de ferro combinado, calculado em 
Fe,O. (posição 28.23); 
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CIOS proC111tos farmacêuticos (capitulo 30); 
4) os artigos de perfumaria, de toucador e os cosméticos (posição 33.06) ; 
e) as yenrus para pavunentar para melo-fio e laJes para oa7Ím('n-

taçao, os cubOS e dados para mosaicos (posiçáo 68.02) . as ardosias para 
telhadOs e revestimento de ediflclos <posição 68.03); 

J) as pedras preciosas e seoopreClosas <POSição 71.02); 
g) os crIStaIS culttvados de cloreto de sOdio (com exceção dos elemen

tos de ótica) de pêso unitário igualou superior a 2,5 gramas, da posll;:ão 
38,19; os elementos de ótica de cloreto de sódio (posição 90.01>; 

11-) o glZ parfl escrever ou para desenho; e o giz de a1!aiate ou de 
bUhares (POS1çãu 9t .05). 

pQSlçao mClsu 

25.03 

~,23 

25.27 

I Mquota 
PRODUTOS I 'ad 

vaiorem" 
I 

I I 
! 

Sal-gema, sal de salinas, sal marinho, sal I 
de mesa, cloreto de sódio puro, tritura-I 
dos ou retlnados, quando acondicionados I 

I em reclplent.es, embalagens ou envoltO- I 
I nos, destinados é. apresentação do pro-I 
I duto. , . . " .. .... , .. . ", ......... ,., ... 1 

l Enxõfre em bastão, briquête, pão, tubo e l\ 
I formas semelhantes, ou moldo, com eX-I 
I clusáo do enxôfre sublimado. do enxOfre 
I precipitado e do enxôfre coloidal .... ".1 

I I 
I Cimentos Il1dráulicos <compreendendo osl 
I cimentos sem pulverizar chamados "clin-I 
I kers"). inclusive coloridos , ..... "" .. I 
I I 
I Esteatlte natural' em pó (talco) ., . . , ... 1 
I I 
I I 

CAPITULO 27 

4% 

3% 

COMBUS'rrVEIS MINERAIS, OLEOS MINERAIS E PRODUTOS DE SUA 
lJESTILAÇAO; MATE RIAS BETUMINOSAS; CE:RAS MINERAIS 

Notas: 

<27-1) O presente capitulo não compreende: 
4) os proautos org!i.nlCOs de const1tulçào qUlmica definida, apresenta

dos Isoladamente (capltulu 29); 

O) os medicamentos da poslçào 30.03. 

127-2) EstAo compreendidos na posiçào 27.07, não 56 os óleos e outros 
produtos procedentes da destilação dos alcatrões de bulha a alta tempe
ratura, mas tamoém os pruautos semelhantes cujos componentes aromatl
cos predommam em pêso sObre os não aromáticos e obtidos por destllaç.ão 
de alcatrões de bulha a baIxa temperatura. ou de outros alcatrões minerais, 
por clclizaçào ao petróleo, ou por qualquer outro processo. 
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(27-3) Os têrmos "óleos de petróleo ou de xistos", empregados n. 
texto da poslçao 27.10, devem considerar-se como de apl1cação nli.o se 
80S oleos de petrOleo ou de Xistos, mas também aos óleos semelhantes, 
cujos componentes nâo aromaticos predOm1nam em pêso sôbre os aromá
ticos, qualquer que seja o processo de obtenção. 

127-41 t:stao compreen<1ldOS na posiçào 27 . 13 não sO 8 parafina e _ 
outros prOdutos nele mencionados mas também os produtos semelhantes 
obtidos por stntese ou por qualquer outro processo. 

I 
I AUq1lOta 

POSIÇa.O lncLso P R O O U TOS I ,. ad 

'}.'1.07 

27.0~ 

'1:1.10 

27.12 
27.13 

27.14 

27.16 

, 
I 
I 

" I , 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

Notas: 

I valorem
I 

I 
Oleos e demais produtos provenientes dai 

destilação dos alcatrões de hulha a alta 
temperatura e prOdutos semelhantes . .. 1 4~ 

Breu e coque de breu obtidos do alcatrão I 
de n ulha ou de outros alcatrões minerais I 60/0 

Oleo da destllaçao do petrOleo ou de xis-I 
tos e preparações nao especificadas neml 
compreendidas em outras posições da Ta- l 
bela. com uma proporção de óleos de pe-I 
troleo ou de xistos Igualou superior a i 
·IV'· lsetent& por cento '. em pêso. , nas I 
ql..a_> eS'~e> Oleos constituam o elementol 
bRS' eXCJUlom os tributados pelo impOsto I 

" 

único sóbre combustiveis e lubrificantes I 
l1quldos ou gasosos • . ......•........... 1 8% 

Vaselina . . .. ............... . ............ 1 6% 
I Parafma, ceras de petróleo ou de xistos,l 
I ozocerita, cêra de linhito, cêra de turfa, I 
I reslduos paraflmcos ("gatscb" ou "s1ack-1 
I wax ·') . mcJusn'e coloridos . . ...... .. ... 1 6~ 
I Betume de petroleo, coque de petróleo e 
I outros res1duos dos óleos de petróleo oul 

.1 de Xistos . . . . . .... .. . .. ... . ... .. .. .. .. . 1 3~ 
Misturas betuminosas à base de asfalto ou 

betume nat·ura!, de betume de petróleo, 
de alcatrão mineral ou de breu de alca
trão mineral (mástiques betumln050S, 
"cut-back". etc.> ............. ......... 4~ 

Alinea IX 

PRODUTOS DAS INDt:JSTRIAS QUíMICAS 
E DAS INDüSTRIAS CONEXAS 

(IX-I) - a) Com exceção dos minérios de metais radioativos, qual
quer produto que responda ao texto especifico de uma das posições 28 .51 
ou 28 .51 deverá ser classificado em tal posição e não em nenhuma outN. 
da Tabela; 

tH Com reserva das disposições da letra (a) anterior, ~ualquer pro
duto que responda ao texto espeCifico de uma das posições 28 .49 ou 28 . 52 
deverá ser classificado em tal posição e não em nenhuma outra da presente 
Alinea. 

u'x-2) - Sem prejulzo das dtspoolçôes da nota (IX-l) anterior, qual
quer produto que, por sua apresentação em forma de doses ou por seu acon
dicionamento para a venda a varejo. deva incluir-se em uma das posições 
30.03, 30.04, 30 . 0~, 32.09,33.06,35.06. 37.08 ou 38.11, deverá ser classill.
cadf> na referida posição e em nenhuma outra da. Tabela. 



- 91-

CAPtruLo 28 

PRODUTOS QUtMICOS INORGANICOS; COMPOSTOS INORGANICOS 
OU ORGANICOS DE M.I!:TAIS PRECIOSOS, DE ELEMENTOS RA
DIOA TIVOS, DE METAIS DAS TERRAS RARAS E DE ISóTOPOS 

Notas: 

(28-1) :::ialvo as exceções constantes do texto de algumas posições, 
eItão compreendidos no presente capítulo unicamente: 

a) os elementos qu1mIcos lSOlaaos ou os compostos de constituição 
qulDuca defmiC1a, apresentados lSoladamente, mesmo contendo Impurezas: 

O) as SOIUÇOCS aquosas dos produtos aa letra (a) anterior; 

C! as demaiS sOlUçoes .dos proautos da letra (a) anterior, desde que 
estas sOluçoes constltuam modo de acondiCionamento usual ou indispeDsa
Vei, exclUSivamente motivado por razões de segurança OU por neceSSidade 
ele transporte, e que o solvente nao tOTtW"'õ'''':J)roduto pr6prio para usos 
~peclals ae prelerencia a sua apllcaçao geral; 

a) os produtos das letras la), Ib) ou (Ç) anteriores, adicionados de 
estaOtJiz:~n:e llldlSpenSa vel a sUU--CoDservaçãó ou transporte, 

Cllh!) Além dos n1drossWCltos estabUizados por materias orgânicas e 
aos sultuxllatos I poslçao 28. :i6!; dos carbonatos e percarbonatos de aases 
inorgã nicr\s Iposição 28.421: dos cianetos simples ou complexos de oases 
1D0rganh': lls \ puslçao , U. 43); dos tUlmma tos e clana tos ae bases Inorgânicas 
Iposlçao <11.44); Oos produtos orgâniCOS compreendidos nas posições ~8.49 
a ~IL:>2 inClUSiVe, e carOonetos metalóidlco , uu metalicos <posição 28 .56), 
Classl!lcam-se no presente capitulo os segu l!ltes compostos de carbono: 

a) oXlao de carbono, anidrido carbÔniCO, ácido cianidrico e ácidos 
cla.rucos complexos Ina posição 28.13): 

O) oXlulogenetos de carbono (na posição 28.14) ; 

C) sulfeto ae carbono Ina poslçâo 28.151: 

a) oxissulfeto e sulfoalogenE:tos de carbono. clanogênlo e seus haloge
netos e a cJanamlda e seus derivados metalicos (nu posição 28.58), exceto 
a cianamida cálcica com teor de m trogên io igualou inferior a 25 % (vinte e 
cinco por cen to ), em estado sêco, compreendida no capítulo 31. 

C,t;- 3) O presente capitulO nao compreende: 

a) o Cloreto de sódio e os demais proautos minerais classificados na 
.Alínea VIII; 

O ) os produtos que participam ao mesmo tempo da quimica mineral e 
aa qu:mlca orgalllca, exceto os menCIOnados na nota 2 anterior; 

CI '< JrOClUTAk a Q..Ie <;ç relerem as notas I, 2. 3 e 4 do capitulo 31; 

a) os prOdutos morgàmcos dos tipOS utilizados como U lumln6foros" , 
CO::' ;1rCendldo,; na p05içao :i2 . 07; 

eJ a graJita artificial (pOSição 38 .01): os produtos extintores apresen
tados como cargas para aparelhos exttntores ou como granadas extintoras 
da pos lçao ilU. 17 ; os prud u tos para lazer cesaparecer a tin ta de escrever, 
acondiCIonados para a venda a vu:-eJo, da posÍI,:ão 38 . 19 : os cri,êals culti
vaaos Ique nao constItuam elemento!" Oe 0:1'::-1,) de sais halogenados de 
metais alcalinos ou alcalino-terrosos ou de Oxido de magnéSiO, de pêso 
unHa riO Igualou SupCl'lor a 2.5 gramas, da posicâ o 38.19 : 

,) as pearas precIOsas e serr.!preClOsas. as pedras slntcticas ou recons
tituldas. mesmo em p6 <posições 11.02 a 11.04), bem como os metais pre
CIOSOS compreen~ldos no capitulo 11; 

g) os metais. mesmo qUimicamente puros, compreendidos na All
nea X VIII ; 

nl 0 5 elementos de otlca, principalmente os de sais halogenados de 
meta:s alcalinos ou alcalino-terrosos ou de óxido ae magnésio (posi
çuo !lO.UI); 
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t:.!Il-4) Os ácidos complexos, de constituição qu1m.lca definida. forma
<105 por um ácido metalóidico do subcapltulo n e um é.cidõ metãlico de 
6ubCapltulo IV, classificam-se na posição 28.13. 

(:.!!!-:l) Nas posições 28.29 a 28.48 InClusive, estão compreendidoa 
apenas os 5815 e persais de metais e de amônio. 

(:.!1l-6) Na pOSição 28.50 estão mcluldos exclusivamente os produtos 
segumtes: 

a) o tecnécio, promécío. J:Qlônio, astatinio, radônio, frâncio, rádio, 
actlnlo. protactullo, oetumo. plutÔnIO e demaIS elementos transurânicos, 08 
lSotopos déstes elementos ' e os compostos inorgânicos ou orgânicos dêstes 
element,os ou de seus l5ÓtopOS, sejam ou não de constituição qu1mJ.ca 
defim da; 

b) todos os demais isótopos radioativos naturais ou artificiais (Inclu
sive os de metais preciosos ou de metais comuns das Alineas XVII e 
XVIII) e seus compostos inor2ãnicos ou· orgânicos. sejam ou não de cons
tituição quimica definida. 

O têrmo "isótopo.;", mencionado anteriormente e nas posições 28.50 e 
211.51, estende-se aos isótopos ennquecldos. com exclusão, porém, dos 
elementos qulmicos que existam na natureza em estado de isótopos puros. 

(;'!!J-'/) Classtncam-se na poslçao 28 .55 os ferros rosforosos se conti
verem, em pêso, 15% (quinze por cento) ou mais de fósforo e os cuprofós
foros que contenham, em pêso, mais de 8% Coito por cento) de fósforo. 

Poslçao 

I 
I 
I 
I 
I 

211.01 I , 
28.02 

_d.03 

28.04 

21$.05 

28.06 

211.07 

28 .08 
28 ,09 
28 10 

28 . 11 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

\ 
I 

\ 

( 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

UlCl50 

I I 
I I Al1ql/0ta 
I P R O O U TOS "ad 
I I valorem~ 
I I 

I I 

I' I' 1 - Elementos qutmicos 
I I I Halogenlcos <flOor, cloro, bromo, IOdo) .. 1 
I Enxôfre sublimado ou precipitado; en- I 
, xOfre coloidal .. ........... ... .... .... I 

I Carbono <negro de gás de petrÓleo, negro! 

I 
de acetileno, negros antracênicos e outros I 
negros de fumo) . . ....... . ..... .... .. 1 

I 
I Hidrogenlo; gases raros; outros metal6ides\ 

I Metais alCalinos e alcallno-terrosos; metaisl 
das terras raral> <itrio e escàndiol; 
mercario .. . . ... ....... ............... 1 

I 11 - Acidos inorglinicos e compostos I 
oxioenados dos metalóides 

,I A~~~o~:l:~g; . á~i~~ . . ~l~r~.~~.~~~~~ .. ~~1 
I Amdnao sulfuroso <dióxido de enxOfre,1 

I 
blOXldo de enxõfre - gás sulfuroso) .. , 

AC1l:1o suiftlrlco; ~oleum" .....•.. . .. ... . . 
ACldo nltrico; ácidos sUltonltricos ...... . 

I anIdrIdo e àcldos rosfóricos (meta - orto 
I e plrO) ........... ..... .... ..... ...... . 
I AnIdndo arsenloso; anidrido e ácidos ar-
I sêmcos ........................... . 

3% 

3% 

3% 



Posição 

28.12 
28.13 

28.14 

28.15 

28 .16 
28.17 

28 .18 

28 .19 
28 .20 

2821 
28 .22 
28 .23 

28.24 
28 .?5 · 
28.26 

28 .27 

28 .28 

28 .29 

28 .30 
28 .31 

28 .32 

28 .33 

J , 
J 
I , 
I , , 
I 
I 

" I , 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

, , , , , , 
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I Allquota 
PRODUTOS , "ad 

, valorem" , 
, I 
I Acldo e anidrido bóricos .............. .. I 3% 
I Outros ácidos inorgânicos e compostos, 
I Oxigenados dos metalóides (com exclu- I 
I são da água) .......................... I 3% 

" I I III - Derivados h.alogenados e orialoge- I 
, nados e sulfurados dos metalóiàes I , , 
I Cloretos. oxlcloretos e demais derivados I 

halouenados e oxialogenados dos me-' 
I talóides . . , . .... .... . .. .... .. .. . .. .. , 3% 
, Sulfetos' metalóidicos. inclusive o trissulfEtol 
I de fósforo ............................. , 3% 
I I 
I IV - . Bases. óxidos. hid.róxic1os e perO- I 
, xid.os metálicos inorgéinicos I 
, J 
, Amon1aco liquefeito ou em solução .. . .. I 3% 
,Hidróxido de sódio (soda cáustica) . bi-' 
I dróxido de potássio (potassa cáustica) ;' 
I peróxidos de sódio ou de potássio .... 1 3% 
I Oxidos. hidróxidos e peróxidos de estrôo-I 
I cio. de bário e de magnésio . .. .... ... 1 3% 
I Oxido de zinco : peróxido de zinco . .. . .. , 3% 
I Oxidos e hidróxidos de alumínio: corindODs l 
'artificiais .. .. . ... .. ... . ............ 1 3% 
I Oxidos e hidróxidos de cromo .. ... ..... , 3% 
, Oxidos de manganês ........ ....... ... .. 1 3% 
I Oxidos e hidróxidos de ferro (inclusive' 
, as terras corantes à base de óxido dei 
I ferro natural. qUE' contenham em pésol 
I 70% (seten ta por cento) ou mais dei 
I ferro combinado. expresso em Fe,O,) .. 1 3% 
I Oxldos e hidróxidos (hidratos) de cobalto I 3% 
I Oxldos de titânio . .. .... · .. · . . . ....... . .. 1 3% 
, Oxidos de estanho: óxido estanoso (óxido I 
I pardo) e óxido estânico (anidrido es-I 
I tânlco) .. .. ... .. .. .... . . . ........... . , 3% 
I Oxidos de chumbo. inclusive o miniol 
I (óxido vermelho) e o mlnio laranja .. , 3% 
, Outras bases. óxidos. hldró-xidos e per6-' 
, xidos metálicos inorgânicos (inclusive I 
r a hidrazina e a hidroxilamlna e seus' 
, sais inorgânicos) ...................... r 3% 
, 1 
, v -r- Sais e persaí.q m etálicos dos áctdos , 
1 inorQ{tnicos I 
I I 
'Fluoretos; nuorslllcatos. fluorboratos e! 
, demais fluorsais . . . ........ .. ........ . .. 1 3% 
, Cloretos e oxicloreto~, . . . . . .. . .. . . . ... . . .. , 3% 
, Cloritos e hipocloritos . .. ....... . ... . .. . . . , 3% 
I , 
I Cloratos e percloratos . . .. . .... . ..... . . . . 1 Não 
I !tributados 
, Brometos e oxibrometos : bromatos e per- I 
I bromatos; hlpobromitos ....... . .. . . ' " . 3% 



Posição 

28 .;:14 
28 .;:15 
~.JIi 

28 .J7 
28 . ~8 
28 ~9 
<l1I .4U 
211 . 41 
28 .42 

28 .43 
28 .44 
:!1I . 4:l 

211 .46 
28 .47 

28.48 

28.49 

28 .50 

28.51 

28.52 

28 . 53 
28 . 54 
28 '>5 
28 .5d 

28 . 57 

28.08 

I 
I 

\1 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Inciso 

L-_ 
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PRODUTOS 

Iodetos e oxl1odetos; iodatos e Periodatosl 
SUltetos; pollssuJ.1etos ................... . 
Hic1rossu1!itos, Inclusive os hidrossulfitosl 

I estal:llllZados p"r matérias orgAIllC8.S; suA-I 

I toxllatos . . .......... ............ ..... \ 
SUUltos e tlipossulfltos ................ .. 

I Sulfatos e alllmens; persulfatos ... • .... 1 

I Nttritos e nitratos ....... . . .............. \ 
f'osfltos. IllpolOSrl~ e fosfatos ••••.•..•• 

I ArseIlltos e arseruatos .. . ................. I 

I Carbonatos e percarbonatos; carbonato de 
amomo comercial contendo carbamato 

\ C1~e~:~lmPles ' ~' '~~~pi~~':::::::: :: :: 
I FtUmmatos e cianatos .................. . 
I ~1J]catos , inclusive os stucatos comercla.1s 
I de sodio ou de potássio ............... . 
I Boratos e perboratos ....... . .... . ..•. .•. 
, Sais dos ácIdos de Oxldos metálicos <ClO-1 
I matos. permanganatos, estanatos, etc.'.' 
I Outros sais e persais dos â.cidos tnorga.-I 
I OlCOS. com exceção dos nitretos salinos I 
I (azldas) ............................ I 
I I 

I 
VI - Diversos I 

Metais preciosos em estado coloida!; amál
gamas de metais preciosos; sais e dema.1s1 
compostos orgí\.nicos e inorga.nlcos deI 
metal:, preCIOSOS, mesmo de constItuição I 
qU1mica não definida .................. 1 

1 
Elementos qU1m1cos radioativos e iSOtO]losl 

radioatiVOs; seus compostos inorgânicos I 
ou orgânicos. mesmo de constituição! 
química não definida .. . .............. . 1 

Isótopos de elementos qulmlcos não In-I 
CIUldos na poslçao 28 .50; seus compostos I 
InorgãDlcos ou orgânicos, mesmo dei 
constltulçâo qulmlca não definida ." .. \ 

Sais e outros compostos orgâniCOS oul 
inorgânicos de tório. de urânio e dei 
metais das terras raras (inclusIve dei 
1trio e de escãndlo) mesmo misturados 
entre 51 ••••. . .•• . ••••••.••.•••••••• . • • 

Ar I1qutdo .. . .. . .... . ..... . .. . .... . .. .. •. 

I ~~~~::2~ de hi.~~~~~ . ~~~~ . ~~:~~~a~ : I 
I Carburetos (carburetos de sllicio, de boro; I 
I carburetos metálicos etc. ) ... . . . . .. .. , 
'Hldretos nlt.retos e nitretos salinos (a~i-I 
t das). silicletos e boretos ... .. . ... . .. 1 
'Outros compostos inorgânicos. tnr.luslvel 
I as águas destl:adas de condutlhllidadel 
I ou de igual grau de pureza: amé.lgamas.I 
\ exclusive de metais preciosos .• . ... . •. , 

Al1quota 
"ad 

vaiorem" 

3% S.,. 

3% 
3% 
3% 

3% 
3% 

3'10 

3% 
3% 
3% 
3fó 

S~ 

3,. 
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CAPíTULo) 2" 

PRODUTOS QUlMICOS ORGANICOS 

Notas: 

<29-1) Salvo as excecões constantes do texto de algumas de suas 
posições, estão ccmpreendidos no presente capitulo únicamente: 

aJ os compostos orgãrucos de constituição quimica definida apresen
Lados tsoJaoaruente, mesmo contendo impurezas; 

/}) as mISturas de lSomeros de um mesmo composto orga.nico, mesmo 
contendo lmpw'ezas; 

CIOS proClutos das pO:;ições 29 . 38 e 29 .42, inclusive, os eteres e 
ésteres de açucares e seus sais da posIção 29.43 e os produtos da posição 
:.!9.'l4, mesmo de constItuição qutrnlca nâo defimda; 

aI as soluções aquosas dos produtos das letras (a), (b) e (C) ante-
rlores; 

el a~ Oemais so.uções dos produtos das letras ta), \bJ ou (C) , 
ac~ae que est~ SOlUÇ~ cons~ltuam um ruooo de acondlclOnamentu usual 
é mdlSpel1l;aVei, e;"CjU~l\Ullll::nLe UE:terrl1lnaC1u por mOLlVO oe segurança uu 
90I nece.:iSldaOe OI:: Ll'an~pUrLe , c que o :iolvente oao torne o pIOOULU propno 
para usos especiais àe p!:efHéncia à sua aplicação geral; 

J I os proauros aas leU'a" anteriores la), 101, ICI, Id} ou leJ, quando 
aUlc,onaOos Oe estaOUlZante lnd1Spensavel a sua conserJ~çaú ou trans
porte; 

{j} 05 sais de díazonlo, os anl1dos normalizados util1 .. a.ctos como copu
Jantes para estes sam, o€.m como as oa.::;es SOl1da.s para corante.::; azOICOS 
uonnaJlZau.os , 

I :.!~-"" O presente capitulo não (;ompreez.lle: 
u) os proautos classificados na posiça() 15 .0ol e a glicerina IpO

SlçàO 15.11); 
UI o alCOOl etllico (POSIÇÕes 22.08 e 2,LU9); 
C) os prooutos orutos aa destilação da numa, dos alr;lltrões mineralS, 

dos C'leos ae petrOleo ou de XISto e os demalS produto:; Orutos compre
enú!Uos 110 capItUlo 2'/; 

áJ o; composLOS de carbono mencionados na nota 28- 2; 
el a urela cum teor em rutmgimio Igualou infenor a 4:> % \quarenta 

e cmcu por cento}, em peso, em es tado seco, classüicada no capltu!o 31, 
comu lerulIzance mmeral ou qUlIDlco nitrogenado, ou especificamente' na 
roslçaQ 31.00, conIorme o seu acondIcionamento; 

1i as matenas corantes de ongem vegetal ou animal tposiçao 32 .114>, 
as matena.s curantes organlcas SlfiLetlcas, os produtos orgamcos smtetlcoll 
du tipo 0115 UtllIzados como "lummóloros" , os produtos dos tIpoS chamaUos 
"agentes ae oranqueamento OtICO" , flXavels nas fibras, e o lndigo natural 
tposll;ao 32.05) , nem como os corantes apresentados em tormas ou rec1-
~Ilentes para a venaa. a varejo lpoSlçaO :i2 .091 ; 

q I o metaldeldu, a llexameWenoLetramma e produtos análogos, apre·· 
sentados em tabletes. oastões ou formas semelhantes que se destinem a 
ser utlJtzados como combust1velS, nem como os comOustlycis llquldos do 
tIpO dos lltlliZados em ISqueuos, apresentados em recipientes de capacl
dade IgualOU mferior a 300 cm3 lposlçao 36.08/; 

ILI os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos 
extmrore5 ou em granadas extlnLOra.::; aa poslçâo 38.1'/; os produtos 
destlDados a el1nunar a tinta ae escrever', acondicionados em reclpien~ 
para a venaa a vareJo, compreenalàos na poslçao 38.19 : 

ti os elementos de Ótica, especialmente os de tartarato de etllenodia· 
mina IpOSIÇao 9O .01J. 

129-3 \ Qualquer produto que pos.· .. ser c lassi! icado em duas ou mais 
poslçOe& CiO presente capitulo, conSidera -se como incJutdo naquela que 
est1ver em (}lUmo lugar por oraem de numeraçao . 
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(29-4) Nas posições 29.03 a 29.05, 29.07 a 29_10, ~9.12 a 29.21, lD
cIUSlve, qualquer relerencJ.a aos l1envaaos na.!ogenaaos, suuonaClos, rutral10s 
ou Oltro:;aoos Iipll\:Ii-:;e 19uWOlen(,e ao:; aenvliuu:; mIStos ~sullmuogenados, 

Dltrualugenll.Oos, llltl'USSUuonaau:;, nit.russuuoaWI:enaaos e outros}. 
Os grupos n1traaos ou rutrosados não se conslOeram .. funções azota

das", na Il.\:t!pçau aa poslçao :.!!I.au. 
(29-5) aIOs esteres ae compostos orgânicos de função ácida dos sub

capltwos 1. ao VU lIlClU:;lve, \:uJU cumpusLUs orgarucos aos mesmos sub
CUVHLUOS, sao classlllcaaoS com aquele compostu que pertença. a posição 
COlUCIl.a.a em illtlIDO lUgar por oraem oe DLLIIleraçao; 

O) os ésteres de 8olCOOl ct!llco ou de gucenna com compostos orgâ
nicos àe funçao aC1Qa dos subcapltUlOS 1 ao Vil mClusl\·e. sao c!asslfi
caoos com os corresponl1entes compostOs de !unçao aCloa; 

c) os sais dos ésteres considerados nas letras la) ou (bl com bases 
inOl'garllcas sao classlflcados com os ésteres correpondentes; 

dJ us sal:; ae OULros compostos orgamcos áe tunçao ácida ou de 
funçao tenu! aos suocapltUlos J. ao Vil mCIUSlve, com oases morgãrucas, 
são cla.sslllcados com os composto~ orgàrucos correspondentes de função 
aCll1a uu Oe lunÇao teno!; 

CIOS nalogenetos dos ácidos carbox1licos são classificados com os 
aCldos corresponaentes. 

(29-6) Us compostos das pOsições 29.31 a 29.34, Inclusive, são com
postos orgalllcos cUJa molecu!a contem, além dos atomos de hidrogeDlo, 
oXlgenJo ou muogemo. atamos ae outros meLalOloes ou metaIS. taIS como; 
enxutre, arseruco, mercuno, chwnbo e outros, diretamente ligados ao 
caroono. 

Nus poslçbes 29 .31 (tiocompostos orgânicos) e 29 .34 (outros compostos 
organuminel aIS) nao estao compreendldos os derivados suJ1onaàos ou na-
10genaCios ,mclUSlve os áerlvados IDIStaSI que - alem de rudrogeDlo. OX!
gémo e nJtrogeDJo - so contenham, em assoclaçau direta com ó car
bono, os atamos de enxofre e de nalogemo que lhes conterem o caráter 
de den vados sultonaaos ou halogenados ~ou de denvados mIStos). 

(29-7) Na posiçáo 29.35 (compostos tleteroclclicosl não estão compre
endidos os eteres-Oxl110S mternos, os éteres-oX!dos metUeDlcos dos ortodl
fenols, os epoxláos alfa e oeta, os acetalS CICllCOS. os pol1meros clcllcoS 
dos alàe.ldos, dos tloaldeldos ou das ald1minas, os an1dridos de 8cldos 
polibaslCOS, as uceldas clcllcas, as llDldas de áCldos poli básicos, a hexame
tllenotetramma e a tnmetilenotrin1tramma . 

I 
I 

Posiçã.o I 

29 .01 
;''1I - O~ 

4l!l . O:f 

211.04 

29.05 

I 

:' I 
I 
I 

- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Inciso 
I Al1quota 

PRODUTOS 

! 
"ad 

vaiorem" 

II 1 - HidrocarbOnetos, seus derivados ha- ! 
I toge1Ul.aos, sulJonactos, nltraaos e 
I mtrosaaos 
I I 
I Hidrocarbonetos . . .............. ..... ... / 

' 1 Uen vaáos balogenados dos hidrocarbonetos 
I Uenvaàos sUlfonados, nitrados, nitrosadosl 
1 dos hidrocarbonetos ........ . .......... '1 
I 11 - Aleoois e seus derivados halogenactos, 
I nttractos e nitrosaàos 

I Alcools aclcllcos e seus derivados halOge-' 
I nal1os. sulfonados. nitrados e nitrosadosl 
I Alcoois ciclicos e seus derivados haloge- I 
I nados, sulfonados, Ditrados e n1trosadosl 

3% 
3% 

3% 

3% 

3% 



Posição 

:!9 .O!S 
:!9 . l!7 

29 . 10 

29.11 

29.12 

29.13 

29 . 14 

Inciso 

1 
1 

1 
1 

I 
I 
I 
I 

\ 
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I 
PRODUTOS 

I Allquota 
I ~ad 

I valorem" 
I 

III - FenOis e lenÓis-alcoots e seus de
n vac:tos hatogenaaos, suLJonaaos, nitraaos 

e nitrosaàos 

I 
I 
I 
I 
I 

FenOis e fenOis-álcoois _ ........ _ . .. _ .... 1 
Uenvados na logenados , sulfonados, Di-I 

traaos e mtIosados dos fenolS e <1051 
renolS-álcoOlS , . . •.•... , ...... - . . ... . . 1 

I 
IV - Eteres-oxlItos, perOxzaos de cilcoots, 1 
peróxtdos de eteres, epoxtdos alIa e oeta, \ 
acet als e semtacetals, e seus aeT11JaaOS 

halogenaaos, sullonaaos, mtraaos, I 
nitrosaàos I 

Eteres-oX1dos, éteres-OxI<1os-álcools. éteres-I 
cxjdos-fc;r,óis, éteres - óxidos - álcoois - fe- I 
nóis, peróxidos de álcoois e perOxidos de i 
éteres e seus d erivados nalogel1ados,l 
sUllonaoos, m tradOS, nItrosaoos . ... , ... 1 

l!:pOxIOOS, epoXlaICOOlS. epoxlfenOis e epo-I 
xleteres (alfa ou neta); seus derivados I 
naJOgenaoos, sultonados, nitrados e oi- I 
trosados . . . .. . , ...... .. .. . ... _ . . . . , , .. I 

Acetals e semiacetais. mesmo de funções I 
oXlgenaoas Simples ou complexas e seusl 
oenvados nalogenados, sulfonados, oi- I 
trados e nitrosados .. . .... . , .. . .. . ' . . . 1 

l ' - Composios de junção aldeído I 

Aldeidos, aldeldos-álcoois, aloeldos-éteres,1 
aldeldos- fenóis e ourros a.ldeldos de [un-I 
ções oxigenadas simples ou complexas .. 

Derivados nalUgenados, sUlfonados, nitra-I 
dos e nitrosados dos produtos da posi-
ção 29.11 .................... .. ........ . 

VI - Compostos de função cetona ou 
de t~nção qumona 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

I Cetonas, cetona&-álcoois, cetonas-aldeldos, 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

quinonas. qu:nonas-álcoois. quinonas
renóis. quinonas-aldeldos e outras ceto- I 
nas e Quinonas de funcões oXigenadas I 
simples ou complexas e seus derivados 
halogenados. sulfonados. nitrados e ni-I 
trosados . , ..................... . ....... 1 

VII - Acidos, seus anidridos, haZogenetos, I 
peróxidos e perácidos.. seus derivados 

halogenados, sulfonados. nitrados 
e nitrosados 1 

Monoâcidos. se\:s anidridos, halogenetos.1 
peróxidos e perâcidos; seus derivados I 
ha logenados. sulfonados. nitrados e ni-I 
trosados . . . .... ...... , . .. , ..... , ." .. " I 

3% 

3% 



P081ç!\o 

29.15 

29 . 16 

I 
I 
i 
J 
! 
I 

I 
29.17 j 

29.18 

29.19 

29.20 

29 .21 

29.22 
29.23 

29.24 

29.25 
29.26 

29 .27 
29 .28 
29.29 

29.30 

29.31 
29 .32 
29 .33 

! 

I 
I 

I 

I 

Inciso 
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PRODUTOS 
A Equota 

"Ild 
valorem" , ---,---

I 

Poliácidos, seus anidridos, halogenetos, pe- I 
r6xldos e perácidos; seus derh'ados ha-I 
logenados, sulfonados, nitrados e nitl'O- ( 

ACSi~~~álC~~: . 'ã~id~;-'~ld;úio's: .. â~id~~:~ê: I 
tonas. ácldos-fenóis e outros ácidos de 
funções oXigenadas simples ou comPle- / 
xas, seus anidridos. halogenetos. per6xl-
dos e perácidos; seus derivados halo~e- I 
nados, sulfonados, nitrados, nitrosados . . , 

I 
VIII - 1:steres dos ácidos minerats. seus 
sais e derit'ados halogenados, sullonados, 

nitrados e nitrosados 

, 
I 

I 

I 
I 
I 
I 

! 
i 
I 

/ 

) 

I 
I 
I 
I 

, 

! 
t!:steres sulfUricos e seus sais; seus deri-

I
' 

vados halogenados, sulfonados, nitrados, 
nitrosados . . . .. . ... ... .. .. . . . .. ..... . . 1 

Ésteres niLrosos e nítricos. seus derivados ! 

:i~~e~d~~, .. S.~l~·~~~~~~, .. ~~~r.~~~~, . . ~~ ~~~~ I 
Ésteres fosfóriws e seus sais , mcJusive lac- I 

tofosfatos e seus derivados llalogenadoS'1 
sulfonados. rutrados. mtrosados .. . ... . . 

ÉSteres carbónicos e seus sais, seus deri
vados tlalogenados, sulfonados, nitrados 
e nitrosados ... . ..... .. .... . . . ...... ... . 1 

Outros esteres dos ácidos minerais (excct{)! 
os ésteres dos ácidos halogenados) e seus ~ 
sais, seus derivados halogenados, sUlfo-1 
nados nitrados e mtrosados ..... ...... . 

I 

IX - Compostos de !anções I 
nitrogenadas I 

Compostos de função amlna .. ....... .. . . 
Compostos aminados de funções oxigena-

das simples ou complexas .. .. ....... . . . 
Sais e hidratos de amônio quaternários; 

lecitinas e outros fosfoaminolipldios .. . . 
Compostos de função amlda ............ . 
Compostos de função imida ou de função 

imina .. ... ................... . .. .. . • 
Compostos de função nitrila . .. ..... .. ... 1 
Compostos diazóicos, azólcos e az6xicos .. 
Derivados orgânicos da hidrazina ou da i 

Co%~s~~~aou"tras· 'i~çõ~~' ~t~~t~~àd~~1 
r 

I x - Compostos organo-minerats 
I e compostos heteroctclicos 

\ Tiocompostos orgânicos ........ . ........ . 

I Compostos organo-arsenicais . ... .. . ..... . 
Compostos organo-mercuriais .... , ..... . . 1 

3% 

3% 

3% 

3 0/" 

3% 

30/0 

3% 

3% 

3'70 

3% 
3% 

3% 
3'70 
3% 

3% 
3% 

3% 
3% 
3% 
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Posição Inciso 
I, 11 Aliquota 

PRODUTOS .~ I I valorem" 

--2-9-,3-4--:------,I-·outros compostos o:gano-mj~-e-ra-i-s-.-.-.-.-. -. -'I' 
29.35 Compostos hc t.eroclclicos ; acldos nucléicos 
29 ,36 , Sulf::midas . . ...... .. ......... ... ....... . 
:ln .3í I Lactonas e lnctamas; sultanas e sultamas . i 

29 . 38 

29 .39 

29 . 40 

29 ,41 

29 . 42 

29 .4:l 

29.44 
29.45 

Notas: 

I Xl - PTOllitami1ws. vitaminas . hormonas I l e en.2zmas ll~~u/a:tn~:Se reproduzidas I 
'I Pro"itaminas e vit!'.mmas. naturais O'J re- I 

produzidas por síntese (incl!l ~i ve os con - I 
ccntradr)s naturais' , e seus derivados l 

I utilizados principalmente Cúmu vitami- \ 
i nas, misturados ou não entre si . inclusí - , 
I ve em quaisquer soluções ............ .. i 
I I 

Harmonias naturais ou reproduzidos por l 
sín tese e seus d:!l'iva.dos , utilizados prin- I 
cipal l!!en te como hormônios ........ . . . . , 

Enzimas ... .. ' ....... ... .. .. , .... . ... . .. i 
XII - Heterósidos e aZcalóirtes llegelats, I 

natllrais ou reproduzidos por smtese, 
se1L~ sais. éteres. ésteres e outros 

derivados ! 
I 

HeteróSlcos. nat.urais ou reproduzidos por l 
sln tese, ~eus sais. éteres, ésteres e outrosl 
derivados . . . .... .... .......... .... . .. . 

Alcalóldes vegetais naturais ou repn:dl.lzi- I 
dos por sin tese. seus sais. éteres. esteres 
e outros derivados ...... . ............... , 

I 
XlII - Outros compostos orgânicos I 

Açúcares. quimicamente puros. com exclu-I 
são da sacarose. glicose e lactose . .... . , 

, Antibióticos . . ...................... .. . ' 1' 
, Outros compostos orgânicos ........... . . . 
I I 

CAP!TULO 30 

PRODUTOS FARl\1A~UTICOS 

30/0 

3% 
3% 
39, 

3% 

3% 
3% 

3% 

3% 

3% 
3% 
3% 

(30-H Para fins de classificação na posição 30 .03, a expressA0 
"medicamentos" deve aplicar-se: 

a) aos produtos que foram misturados ou combinados para usos tera
p~uticos ou profiláticos; 

b) aos produtos sem misturar, apresentados em doses ou IlcondlcloD!\
dos para a venda a varejo, para usos terapêuticos ou profiláticos . 
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As disposlç1ies anteriores não se aplicam aos alimentos ou bebidas (taIs 
como: alimentos dietéticos. alimentos enriquecidos. alimentos para dIabé
ticos. bebidas tônicas, águas minerais) , nem aos produtos das pOSições 30 .02 
e 30.04. 

Para a aplicação destas dispoSições e da nota 3,d) dêste capitulo são 
considerados: 

A) Como produtos sem misturar: 
1> as soluções aqUosas de produtos não misturados; 
2) todos o, produtos compreendidos nos capitulos 28 e 29 (com exclu

são dos metais preciosos coloidais) ; 
3) os extratos vegetais simples da posição 13.03 simplesmente gra· 

duados ou dissolvidos em qualquer solvente; 
B ) Como produtos misturados: 
1) as soluções e suspensões cololdais (com exclusão do enxOfre co· 

lolda!) ; 
2) os extratos vegetais obtidos por tratamento de misturas de subs· 

tânclas vegetais; 
3) os sais e as águas concentradas obtidos por evaporação das águas 

minerais naturais. 
(30-2) O presente capitulo não compreende: 
a) as águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essen· 

clais para usos medicinais (posição 33.05); 
b) os dentlfricios de qualquer espécie, incltúdos os que tenham proprIe

dades profilátlcas ou terapêuticas. que se devem considerar classificados 
na pf1sição 33.06; 

c) os sabões medicinais da posição 34 .01. 
(30-3) Na posição 30 .05 s6 estão compreendidos: 
a) os categutes e outras ligadlUas, esterilizados, para suturas cirúr

gicas; 
b) as laminárias esterilizadas; 
c) os hemostáticos reabsorvíveis esterilizados, para a Cirurgia e a odon· 

tologia; . 
d) as preparações opacificante.~ para exames radiográficos. bem como 

os reagentes de diagnóstiCOS destinados a serem empregados sObre o pa
ciente (exceto os compreendidos na posição 30.02) que sejam produto~ 
sem misturar. apresentados em doses. ou então, produtos misturados, pró
priOS para os mesmos usos; 

e) os cimentos e outros produtos para obturação dentária; 
!) os estojos e caixas de farmácia sortidos, para primeiros socorros. 

Posição Inciso 

I 
30.01 I 

I 

) 
I 
I 
I , 

30 .02 

\ Allquota 
PRODUTOS I "ad 

valorem" 
I 

Glândulas e demais 6rgãos para usos opo-! 
terápicos, secos, inclusive pulverizados; 
extratos, para usos opoterápicos. dei 
glândulas e de outros Orgãos ou de suas 
secreções; outras substâncias animais 
preparadas para fins terapêuticos ou l 
profiláticos não especificadas nem com-I 

I preendidas em outra parte da Tabela ... 1 3% 

, Soros de pessoas e de animais imUnizadOS:) 
vacinas microblanas. toxinas, culturas de 
microrganismos (inClusive os fermentos! 
e com exclusão das leveduras) e outros 
produtos semelhantes . . . . •.. ,....... . . 4% 



I , 
Posição I 

I 
I 

30 .03 

30.04 

30.05 

,I 

I 
I , 
I 
I 
I 
J 
I 

Inciso 
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I , 
I i Aliquota 
I PRODUTOS I "ad 
I I valorem" 
I I ---'----
I I 
I Medicamentos empregados em medicina ou I 

I 
em veterinária . ......... . .. . ...... . . I 

Algodões. gazes. vendas e artigos análogos I 
(pensos. esparadrapos. smapismos. etc · , .1 
impregnados ou recobertos de sUbstân- 1 

I cias fannacêuticas· ou acondIcionados I 

) 

para a venda a varejo, destinados a fins l 
m~dicos ou cirú.rgicos, diferentes dos l 
produt{)s a que se refere a nota 3 ctêstel 
capitulo ......... _ . ...... . - . . _· . ... .. 1 

I Outras preparações e artigos farmacêuticos I 
I I 

CAPITULO 31 

ADUBOS E FERTILIZANTES 

4% 

4% 

Notas: 

(31 -1) Salvo no caso de se apresentarem acondicionados na forma 
preVista na posição 31.05. os fertilizantes minerais ou qulmiCOS, nitrogena
dos, compreendem unicamente: 

a ) os produtos seguintes : 

19) o nitrato de sódio com teor de nitrogênio inferior ou 
Igual B 16 % ; 

2 9) o nitrato de amônia, mesmo puro; 
39) o sulfonitrato de amônio, mesmo puro; 
4 9) o nitrato de cálcio com teor' de nitrogênio interior ou 

Igual a 16 % ; 
59) o sulfato de amônia, mesmo puro; 
69) o nitrato de cálcio e m agn ésio, mesmo puro; 
79) a cianamida cálcica com teor de nitrogênio inferior ou 

Igual a 25 %, impregnada ou não de óleo; 
89) a uréia com teor de ni trogênio inferior ou igual a 45 %. 

b) os fertilizan tes que consistam em misturas dos produtos citados 
na precedente letra a> (sem ter em conta os teores limites indicados parft 
os referidos produtos) ; 

c) os fer tilizantes que consistam em misturas de cloreto de amõnio 
ou de produtos citados nas precedentes letras a l e b> (Quaisquer que se
Jam seus teores limites) com giz, gêsso ou outras matérias inorgânicas 
desprovidas de poder fertilizante; 

d) os fertil izantes líquidos que consistam em soluções aquosas ou 
amoniacais dos produtos dtados nos parágrafos 2° e 89 da letra a) , desta 
not<!, ou uma mistura de tais produtos. 

\31-2) Salvo no caso dI' se apresentarem acondicionados na forma 
prevista na posição 31.05, os fertilizantes minerais ou qulmicos. fosfatados. 
compreendem Unicamente: 

a) os produtos seguintes: 
}9) as escórias de desfosforação: 
29) os fosfatos de cálcio desagregados (termofosfatos e fosfato.' 

fundidos) e os fosfatos aluminoácidos naturais tratados termica
mente ; 

39) os superfosfatos (simples, duplos ou triplos); 
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49) O fosfato bicá1cico que contenha uma proporção em rlflol 
Igualou superior a 0.2 %. 

b) os fertilizantes que consistam em mistura dos produtos citados D~ 
precedente letra a) lQuaisquer que sejam os teores limites indicaào& para 
êstes produtos) ; 
_ c) os fertilizantes que consistam em mistura dos produtos citados nl\.' 
precedent.es letras a) e b) (quaisquer que sejam os teores limites lnoica 
dos para êstes produtos) com giz, gêsso ou outras matérias inorgânicas, 
desprovidas de poder fertilizante _ 

<3'1-3) Salvo no caso de se apresentarem acondicionados na forma 
prevista na posição 31.05. os fertilizan tes minerais ou quimicos, potáSSiC05, 
compreendem Unicamente: 

a) os produtos seguintes: 
19) os sais ae potássIo naturais em bruto (carnalite, calnttp_ 

sllvinite e outros); 
29) os sais potássicos obtidos por tratamento ae reslduos d~ 

misturas de beterraba; 
39) o cloreto de potássio, mesmo puro. sem prejulzo das dls· 

pOSições da nota (31-6) _ c) ; 
49) o sulfato de magnésio e potássio, com teor dc K 'O tnterlol 

ou Igual a 52% ; 
59) o sulfato de magnésio e potássio, com teor de K'O inferlol 

ou Igual a 30%_ 
b) os fertilizantes que consistam em misturas aos prOdutos menclons.

dos na precedente letra a) (qualquer que seja o seu teor). 
(31-4) Os fosfatos de amônio com teor de arsenio igualou superior 

a seis miligramas por quilograma, classificam-se na posiçáo 31.05. 
(31-5) Os teores limites mencionados nas notas (31-1) a), l31-2) a). 

<31-3) a) e (31-4) . referem-se ao pêso dos produtos anidros, em estado st'cc. 
(31-6) O presente capitulo não compreende: 
a) o sangue animal; 
bl os produtos de constituição qutmlca definida, apresentados isOlada

mente, diferentes dos descritos nas notas (31-11 a). <31-2) aI. (31-3) aI e 
<31-4). antes menCionadas; 

c) os cristais cultivados de cloreto de potássio <que nao sejam elementos 
de ótica) . de um pêso unitário igualou superior a 2,5 gramas. da DosiçáQ 
38 .19; os elementos de ótica de cloreto de potássio (posiçáo 90 _ OU . 

Posição 

31.02 

31.03 

31.04 

31.05 

',
I 

Inciso 

---------- - - --
I 
I Al1quots 

I "ad 
valorem' 

PRODUTOS 

I 

I Fe:!::~tes ~i.~~~~~s_. ~~ .. ~~~j.~S: .. ~_~~~il Não 
I tributados 

I Fe:;~~a~t~s _ .~~~~~~:s. ~~ .. ~~I.~~~, . . f~~~~~1 NlW 
_ Itribu t.aClos 

Fet~~~:t~s . ~~_e_r~_~ .. ~~_ . . ~~~_i~~~, __ .~~~ \ Não 
! tributado~ 

I Outros fert1lizantes;· adubos e fertUlzantes l 
que se apresentem em tabletes. pastl-j 
lhas e demais formas semelhantes ou l 
em recipientes de pêso bruto máximo dei 
10 quilogramas .. . __ . _ .. . __ .. _ . _ . __ __ .. _I Não 

! tributados 
I 
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CAPITULO 32 

l':X'l'RATOS T!.NANTES E TINTORLo\IS; TANINOS E SEUS DERIVADOS; 
MATItRB.S CORANTES. CORES , TINTAS E VERNIZES: MASTIQUES: 

TINTAS DE ESCREVER E IMPRESS?W 

Notas: 

(3~-]) O presente capítulo não compreende: 

a I os produtos de constit.uição química definida apresenta.dos Isol1'.da
mente. com exclusão dos que correspondem às especificações das pOSições 
.32 .04 ou 32 .05, dos produtos Inorgânicos da classe dos utilizados como 
"Iummóforos" (posição 32 .07 ) e das tintas preparadas em formas ou reci
pientes para a venda a varejo da posição 32. 09 . 

O) os derivados protéicos dos taninos (posição 35.01 a 35 . 04 Inclusive) . 
(32-2) As misturas de sais de diazônio estabilizados e de copulantcs, 

estudadas para a produção sõbre fibra de matérias corantes a'zólcas inso
lúveis. devem considerar-se compreendidas na posição 32 .05. 

(:;2-3) Consideram-se compreendidas, Igualmente, nas posições ~2.05, 
32 .06 e 32 . 07 as preparações à base de m&térias corantes sintéticas orgll.
Illcas. de lacas corantes ou de outras matérias corantes do tipo das utili
zadas para colorir na massa matérias plásticas artlficiais, borrachas e 
o~tr?S matérias semeL"lantes, ou mesmo destinadas a entrar na composil;ão 
de preparações para impressão de têxteis . Estas posições n!i.o compreendem. 
nu ent.ant.o. os pigmentos preparados mencionados na posiçã o 32.09 . 

(32-41 As soluções (exceto os colódics). em solventes l)rgâmcos vo
!ateis. dus pl'odutos menrion 'ldos no texto das posições 39.01 a 39 .06. devem 
considerar-se compreendidas na posição 32 .09, quando a proporção do sol
Vente seia superior a 50% (cinqüenta por cento) do pêso da solm;i!o. 

(32-51 Para os fins déste capitulo, a expressão "matérias corantp.s" 
niio abrange os produtos dos tipos utilizados como matérias de carga nas 
tintas a óleo. mesmo quando os referidos produtos possam igualmente ser 
utilizados cllmo pigmentos corantes nas tintas à água. 

;:;~ -6 1 I-'ara os fins de apllcação da posição 32 .09, só se consideram 
romu .. fô!has para marcar a fogo" as fôlhas delgadas do tipo dos empre
~adas , por exemplo, na encadeJ'nação e para marcar couros e forros de 
ch:>.pl'u:;. e constituldas por: 

a I pós metálicos impalpáveis (inclusive de metais preciosos ) ou mesmo 
plp'!l cntos a~lomerados por melo de cola. gelatina ou outros aglutlnlJ.ntes ; 

O I po:; metál!cos Impalpávcis (inClusive de metais preciosos) ou mesmo 
pigmen tos depositados sõbre fôlhas de qualquer matéria que lhes sirvam 
dc suporte . 
. ----- ~------~--------------------------------------

I I 
I Allquota 

Posição Inciso PRODUTOS I .. ad 
I I valorem " 
I I 

aZ .tH I I Extratos tanantes de origem vegetal . . .. :~--~~ -
32 .02 I I Taninos <ácidos tâ.nicos ) , inclusive tanino: 

I I de noz-de-galha à água, seus sais, éteres,1 
I I ésteres e outros derivados .... .. . . . ... . . 1 4 % 

~2 . 03 I I Produtos tanantes sintéticos, inclusive mls- 1 
I I turados com produtos tanantes naturais; I 
I I preparações artificIais para curtume de i 
I I peles (enzimá ticas, pancreáticas, bacte- I 
I , rianas. etc . ) .. .. .. ... .......... ..... . ... , 4% 

~2 O~ ! I Matérias corantes de origem vegetal (in- I 
I I cluslve os extratos de madeiras tintoriaisl 
! e de outras espécies tintoriais vegetais,! 

I I exclusive anil) e matérias corantes dei 
I origem animal .... . ........ , ....... . .... 1 4% 



Posição 

32 .05 

32 .06 
32 . 0'1 

32.08 

32 .09 

32.10 

32.11 
32.12 

32.13 

Inciso 
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PRODUTOS 
I Al1quota. 
I "ad I vaIorem" 

I Matérias corantes orgânicas sintéticas: pro-I 
dutos orgênlcos sintéticos do tipo dos 

I 
utilizados como "lumtn6foros". produtos I 
denominados "agentes de branqueio 6tH 
co" flxáve1s nas fibras: anil natural .... 1 

I Lacas corantes ........ ........... . ........ I 

I 
Outras matérias coran,tes; produtos inor-) 

gânlcos do tipo dos utiUzados como "lu-I 
m1nóforos" . . ...... . ........ . .. . ....... 1 

Pigmentos. opaclficantes e cOres prepara-I 
dos. composições vitrificáveis. lustros li-I 
quldos ou preparações semelhantes parai 
as indústrias de cerâmica. esmaltaria oul 
vidraria; revestimentos: fritas de vidro el 
outros vjdros em pó, grânulos, la.melas f 
ou flocos .. .................. ...... ...... ) 

Vernizes: tintas de água. pigmentos de) 
água preparados do tipo dos utilizados I 
para acabamento dos couros; outras t1n-1 
tas: pigmentos triturados. em óleo. em! 
gasolina. em verniz ou em outros melas ! 
utilizáveis para fabrico de tinta: fõlhas l 
para marcar a fogo : tintas preparadas I 
para tingir acondicionadas ou apresenta-! 
das em formas ou recipientes para a ven-I 
da a varejo .................... . ........ I 

COres para pintura artlstlca, para ensino.! 
para pintura de rótulos, côres pam mo- ! 
dificar os matizes ou para recreio. eml 
tubos. boiões, frascos, ~odês e apresenta-! 
ções semelhantes. mesmo em pastilhas; I 
!ogos destas cOres. providos ou não de 
pincéis, esfuminhos. godês ou outros I 

! acessórios .. . .... ... , ... ... . ... .... . . . .. ! 

I Secantes preparados ... ... . .... . . . . . .. . .. . 1 
t Mástlques. massas para revestir. rechear ou l 
! selar e massas semelhantes. inclusive osl 
I mástlques e cimentos de resina . . , . . . . .. 1 
I Tintas de escrever ou desenhar. tintas dei 
I 1rnpressão e outras tin tas ... .. ...... .. . ' I 

I I 
CAPfTuLo 33 

4o/~ 
4% 

4% 

4% 

80/" 

80/" 

8% 

8% 

8% 

óLEOS ESSENCIAIS E RESINÓIDES; PRODUTOS DE PERFUMARIA, 
DE TOUCADOR E COSMJ;;TICOS 

Notas: 
33-1) O presente capItUlo não compreende: 
a) as preparações alcoólicas compostas (chamadas "extratos concen

trados") para fabrico de bebidas, da posição 22.09; 

b) os sabões (posição 34 .01> ; 
c) a ess!!nc1a de tereblntina e os demais produtos da posição 38.07. 
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(33-2> A posição 33.06 deve considerar-se extensiva aos demais pro
dutos. inclusive sem misturar (diferentes dos da . posição 33 .05). próprios 
para serem utilizad.~ como produtos de perfu:nar~a. de toucador ou como 
cosméticos e acondIcIonados para a venda a vareJo. 

PoSição 

I 
33.01 I 

I 
33.02 I 

I 
33 .03 I 

I , , ., 
I 

33 . 04 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

33.05 I , , 
33.06 , , , , 

I , 
I , , 
I 
I 

Inciso 

2 

3 

PRODUTOS 

I 
I Al1quota 
I "ad 
I valorem" 
I 

I Oleos essenciais (desterpenados ou não).1 
liQuidos ou sólidos e resinóides .... .. .. . 1 6% 

I SUbprodutos terpênicos residuais da des-, 
, terpenação dos óleos essenciais . ... .. . .. 1 6% 
I Soluções concentradas de óleos essenciais I 
I em gorduras. em óleos fixos, em cêras oul 
! em matérias sc:nelhantes. obtidas por l 
I absorção a fr io ("enflorado") ou mace- ' 
I ração ... ... .. . .. .. ..... ...... .. .. . . ... I 6% 
I Misturas de substâncias odorlferas. natu- I 
I rais ou artificiais. e misturas à base de i 
I uma ou mais destas substãnclas (inclu-I 
I slve as simples soluções em álcool>. quel 
I constituam matérias-primas para perfu-I 
I maria, alimentação e outras indústrias! 6% 

I Aguas destiladas aromáticas e soluções I 
I aquosas de óleos essenciais. inclusive me-I 
I dicinais ... .. .. ... . .. ... . ... . .. ..... .. · 1 30% 
I Produtos de perfumaria ou de toucador I 
I preparados e cosméticos preparados: I 
I Dentifrlcios e outras preparações para hi- I 
I giene bucal e limpeza dos dentes ..... .. 1 8% 
I Sabões em creme para barbear: "sham-I 
I poos" para lavagem dos cabelos: talco e l 
I polvilho. com ou sem perfume. excluldos l 
I imicamente os licenciados como especla-! 
, !Idades farmacêuticas .. ........ .... . .... 1 20% 
! Outros .. ...... ..... .... . ...... . .. .. ..... I 40% 
I I 

CAPi:rULO 34 

SABOES. PRODUTOS ORGANTCOS TENSO-ATIVOS. PREPARACOF,S. 
PARA LIXtVTAS. PREPARAÇõF.S LUBRTFlCANTES. C~RAS ARTIFI
CIAJS C1tRAS PREPARADAS PRODUTOS ?ARA LUSTRAR E POLIR, 

VELAS E ARTIGOS SEMELHANTES. PASTAS PARA MODELAR 
E ' C~RAS" PARA DENTISTAS 

Notas: 
(34-1> O presente capitulo não compreende: 
a) os compostos isolados de constituição ~u1mica definida: 
b> os dentifrlcios, os cremes de barbear e os "shampoos". inclusive 

contendo sabão ou prOdutos tenso-ativos (posição 33 .06). 
(34-2> A posição 34 . 01 apenas compreende os sabões solúveis em é.gua, 

adicionados ou não de ou tras substâncias (desinfetantes, pós abrasIvos. 
cargas. produtos farmacêuticos. etc.). 

(34-3> A expressão "óleos de petróleos ou de xistos", empregada na 
redacã.o da posição 34.03, refere-se aos produtos definidos na nota 3 do 
capitulo 27, 
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134-4) A expressão "cêns preparadas não emulsionadas e sem sol
ven te" , empregada no texto da posiçã.o 34 ,04, deve aplicar-se sômente : 

OJ às misturas de ceras animais entre si, de ceras vegetais entre si e 
de cêras artificiais entre si: 

bJ ás misturas entre si de cêras que pertençam a tipos diferentes (ani
mais, vegetais, minerais, artificiais) . bem como às misturas de parafina 
c\)~, ceras animais, vegetais ou artificiais : 

c) às misturas que tenham a consistência das ceras, à base de cêras 
ou de parafina cont endo. além disso. gorduras, resinas, matérias minerais 
ou outrns matérias, desde que essas misturas não sejam emulsionadas nem 
contenham solvente . ' 

Pelo contrário. não se classificam na poslç!to 34 .04: 
a I as ceras da posição 27.13: 
b l as cera s animais sem :nis tur ar e as cêras vegetais sem mistur~ r 

~implesmente coloridas . 

I I 

Posição I 
I 
I 

lnclso I PRODUTOS 

_. __ _ J _. ___ ,_ ... l .. ___ . 
I AJlquota 
I "ad " 
I valorem " 

I I 
I 

'-1' 
I I 

34 ,01 I I Sabões. inclusive os medicinais : 
I I Sabões. em bastão ou em pó. para barbear .! 
I I perfumados ou não: sabões e sabonetes. I 

,i 
I 
I 

., 
4 

3 

4 

! perfumados, de qualquer forma prepa- I 
Irados . .., .. . ....... . . .. ... . . . .. .. . . . . . . 1 
I Sabões medicinais. veterinários e desln- I 
I fetantes.. .. . ... . .... .... .. . ..... . ..... I 
I Sabões. sem perfume. de qualquer formal 
I preparados, quando acondicion2dos em ) 
I, recipientes, embalagens ou envoltórios . I 
I destinados à apresenteção do prOduto .. ,I 
I Outros . . .. . ... . . . ..... ... . , . .. .. . ..... . .. ) 

3~ . O:! I 
I I 
! Produtos orgânicos tenso-ativos: prepara- I 
I çôes tenso-ativas e preparações para 100-1 

34 ,03 

34 ,04 

34.05 

34.06 

34 ,07 

I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 

I vias. contendo ou não sabão . . . . , .. . ... . I 
I Preparações lubrificantes constituldas por l 
, misturas de óleos ou graxas de qualquer I 
, tipo, ou por misturas à base dêstes óleos I 
! 0 11 graxas Que contenham menos de! 
r '70 % (setenta por .~ento) . em peso, de i 
I 6leos de petróleo ou de xistos ......... I 
I I 
I Cêras artificiais. inclusive as solúveis em l 
! âgua : cêras preparadas não emulsiona- I 
I das e sem solvente .. . ..... .. . . . . . ... , . . I 
I Pomadas e cremes para calçado. encâusti- I 
I coso prepar8cões para dar brilho aos me- I 
I tais, pastas e pós para limpar e prepara- I 
I c;ões semelhantes. exceto as ceras prepa,- I 
, radas da posição 34.04 .. ... , .... .. ... .. I 
I Velas. cirios, pavios e artigos semelhantes I 
r I 
I Pastas para modelar, inclusive as apre- I 
I sentadas sortidas ou destinadas parai 
I crianças: preparações chamadas "cêras l 
I para dentistas" apresentadas em pasti- I 
I lbas. ferraduras , varetes ou formas seme- I 
I lbantes .... , , .... , ... , . ' .. . .. . . , 
I I 

20% 

4% 

8% 
4% 

8% 

8% 

8% 
8% 

8% 
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CAP1Tl1LO 35 

MATI:RIAS ALBUMINóIDES E COLAS 

Notas: 

t35-1' O presente cap1tUlo não compreende: 
a) as matérias protéicas apresentadas como medicamentos (posiçiio 

30.03) • . 
b) os produtos das artes gráficas, em suportes de gelatina <capitulo 49, . 

I I Allquota 
Posição I Inciso I PRODUTOS I "Ild 

, vaiarem " 
I ._.-.-_. - , -.---.. ---- .-- T-------

35 .01 \. I Caselnas, caseinatos e outros derivados dei 
caseinas; colas de caseina: I 

I 1 I COlas ele casetnas .. . .. . .. .. .... . . . .. .. ... I 
2 I Outros . . . . ... .. ... .. .. . .... . . . . . .. . . .. . .. • 

35.02 " I AJ~~~~~~~~~~.: .. ~~~~~~ .~~~i.~~~~~i 
35.03 I Gelatinas tcompreenelendo II.S apresenta- I 

I I elas em rôlhas, cortadas de forma qua-I 
I I arada ou retangular, mclusive traoalha- I 
I I das em sua superflcle ou coloridas' e seusl I I derivados; COlas de Ossos, de peles. de ner- I 
I I vos, de tendões e semelhantes e colas elel 
I I peixe; Ictiocola sólida ...... . .. . .... . ... . I 

:$5 . 04 I I Peptonas e outras matérias protéicas e seus I 
I I derivados; pó de peles, tratadas ou não l 
I I pelo cromo . .. ... .. . . . . .. .. ..... . ... .. .. 1 

35 .05 i I Dextrlnas ; amidos e féculas, solúveis oUI I I torrados ; colas de amido ou de fécula: I 

I ~ I g~~~sde. ~~~ .~~.~~.:~:~~.:: :: :: :: : : :: : : I 
35.06 Calas preparadas não especificadas neml 

compreendidas em outra parte ; produtos I 
de qualquer classe utilizáveis como colas. I 
acondicionados para a. venda a varejo I 
como colas, em recipientes de pêso lIqUi-1 
do Igual ou Inferior a um qUllograma .. 1 

I 

CAPiTULO 36 

l % 

3% 

i % 

8% 
i % 

8% 

PÓLVORAS E EXPLOSIVOS; ARTIGOS DE PIROTECNIA ; FOSFORO~ , 
LIGAS PIROFORICAS; MAn::RIAS INFLAMAVEIS 

Notas: 

(36-1) O presente capitulo não compreende os produtos de constitui
ção quimica definida apresentados Isoladamente. com exceção, porém, dos 
m~ncionados nas notas (36-2) a) ou (36-2) bl segulntes. 

'36-2) A posIção 36.0l! compreende sómente: 

a, o metaldeldo, a hexametilenotetramina e os prodUtos semelhantes 
apresentados em tabletes, bastonetes e formas semelhantes, para utilização 
como combUStlveis, bem como os combustlvels à base de álcool e os c1emais 
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combustiveis preparados semelhantes. apresentados em estado sólIdo ou 
pastoso; 

tJ) os combustlveJa J1quldos (essênCIa de petróleo. etc.) para 1SQlle1rOS 
ou acendedores, apresentados em recIpientes de capacidade igual. ou 1Il1erlor 
a 300 centimetros CÚb1cos; , 

C) os cU10s e arC!loles de resina. os tacbos e semelhantes. 

Posição 

36 .01 

36.02 

36 .03 

36.04 

36 .0ã 

36.06 

36.07 

36.08 

inciSo 

1 
:I 

I 
2 

1 
:I 

I I 
I I Allquota 

I PRODUTOS I ~ad 
I valorem" 

I I 

I, P«voras de proJeçao ........... .. ..... .J 15% 

! ExplosiVOS preparados: , I 
I Dinamite . • •••. • . , ...•. . .. . .•.•. . ...••• 1 ,% 
\ Outros , " .. , . ... ... . , ... . . .... .. ....... '''1 1091. 

I EstopInS; col:dões detonantes ... . .•..• •. 1 10% 
I , ' I 
I F'Ullnlnantes,e CápSUlas fulminantes; escor-I 
I vas; ' detona<tores' .... . .. . ••.•......... . . 1 10% 
I ' I 
I <\ltlgos de pirotecnia. ([ogos de artificlo, 
I bombas. flllrDt9Antes , pa.ra!lnados. fogue-I 1 tes an~ran1ZO e ' semel.lla.ntes) ..••••. • , 40% 

I F<lstoros, eXceto os "fOsforos de Bengala" I ll'7. 

1I Ferro-cérto e " outraa ligas Pirof6r1C8S" 
I qUalquer que seja a sua forma de apra-
I sentac;ao: I 
I " 
I Pedra ~a,a isqueiro .. . .. . ... ... .. ... . " 30." 
I Outros ... .. .. · . ..... . ............. ~ ... I ,,% , , I I OUtros a.r:t1gos de matérias lnflamávels: 

, Fluido para isqueiro ou acendedores .. ! $ % I OUtros • .. .. • .... .. .. • .. • .. ...... •• .. 1 19." 

" 1-

~ULÓ :n 
PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAPIA 

Notas: 

13'1-1) ~te capitulo nlI.o çompreende os reslduos nem os artigos 
de refugo. 

(37-2) A poslçAo 37 .08 compreende unicamente: 
4> os prOdUtos q\l1Xnl.COS lIllStura<1os para usos fotogri1'ico"s, tais como: 

reveladores, fixadores; Viradores, emulsões, etc.; 
tJ) os produtos pura; ,para os, mesmos usos, dosados ou nAc, mas a.con-

dlcIQnados para a venda a varejo e prontos para serem ut1llzados. ' , 
EStão exclUidos da posiçáo 31.08 os vermzes, colaS e preparações seme

lhantes Que seguem o Se11 regime prOprlo . 



posição Inciso 

I 
37.01 I 

I 
I 
I 

37.02 j 
I 
I 

37.03 I 
I 

37.04 I 
I 

I 
87.05 j 

I /. 
37.06 I 

I 
I 

37.07 I 
I 

( 
~7.08 I 

I 
I 
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I 
I Aliquota 

PRODUTOS I "ad 
I valorem" 
I 

I I 
I Chapas fotográficas e películas pla.na.s,1 

sensibilizadas, não impressionadas, de I 
qualquer matéria, exceto papel, cartolí-j 
na ou tecldo ..................... . . . ... I 10% 

Pellculas sensibilizadas, não impressiona-I 
das, perfuradas ou não, em rolos ou eml 
tiras ••..••........•. .• . ..... ............. 1 10% 

Papeis, cartolinas e tecidos sensibilizados,l 
não impresSIOnadOs .... . ................ 1 10% 

ChapaS e pe11culas (inClusive cinematográ-I 
ficas), impressionadas, negativas ou po-I 
sitivas, não reveladas .................. 1 Não 

. . I tributaqas 
Chapas, peliculas perfuradas ou não (dlfe-I 

I rentes das cinematograficas) impresslo-I 
nadas e reveladas, negativas ou positivas Não 

I I tributadas 
I Pel1culas cinematograflcas, impressionadas I 
I e reveladas, contendo apenas o registro I 
I de som, negativas ou positivas ... ... . ... 1 15% 
I Outras pel1cuJas cin~matográficas, impres-I 
I sionadas e reveladas, mudas ou com re-I 
I gistro simultâneo de imagem e de som,/ 

\ 
negativas ou positivas ... , . . . . . . .. .. . . . Não 

Itributadas 
I Produtos qu1m1cos para usos fotográficos,l 
I inclusive os utilizados para. produzir luz-I 
I relâmpago .............................. 1 10% 

I __ ----____ ~I__________ I 

CAPITULO 38 

PRODUTOS DIVERSOS DAS INDúSTRIAS QUtMICAB 

NotD.3: 
(38-1) O presente capitulo não compreende: 
a) os produtos de constituição química definida., apresentados isolada

mente, distintos dos citados a segun-: 
1 q) a grafita artificial (posição 38.01): 
29) os desinfetantes, inseucldas, fungicidas, herbicidas, raticidas, 

antlparasltários e semelhantes. apresentados nas formas ou recipien
tes previstos na posição 38. Ll; 

3') os prodUtos extintores apresentados como cargas para apa
relhos extintorer ou em granadas exttnroras (posição 38.17); 

49) os prodUtos citados nas seguintes notas: (38·2) a), (38-2) C). 

(38-2) d) e <38.-2) f); 
b) os medicamentos (posiçAo 30.03). 
(38-2) Consideram-se compreendidos na posição 38 .19 e não em outra 

poslCão da Tabela: 
a) os cristais cUltivados de sais halogenaaos, de metais alcalinos ou 

alcalino-terrosos. ou de Oxido de magnesio lexceto os elementos de ótica) 
de um pêso unltarto superior ou igual a 2,5 gramas; 

1) os óleos de rosei; 



-116 -

c) 08 produtos "apagadores de tinta de escrever", acondicIonados em 
recipientes para a venda a varejo; 

li) os produtos para correção de estencll, acondicionados em reci
pienteS para a venda a varejo; 

e) os plrOmetros !us1ve1s cerll.m1c08 para o contrOle da temperatura dos 
fomos ; 

J) o gesso espec1aJmente preparado para dentISta. 

Posiçãp i 
I 
I 
I 

aS.Ol I 
I 

38.02 I 
I 
I 

38.03 I 

38.05 
38.06 
38.0'1 

I 
I 
I 

38.08 I 

38.09 

38.10 

33.11 

IncISo 

1 

2 

I I 
I I AUquota 
, P R O O U TOS I "ad 
I I valorem" 
I I 

~ Grafita artlflclal e gratlta. coloidal, excetol 
I a que se apresente em suspensão oleosa I 3% 
I Negros de ongem a.rumaJ megro de OSSOS I 
I e de martim, etc.) , inclusive o negro I 
I animal esgotado . .. .. .. . . . ..... .. . ... . . . , 3% 
I Carvões atIvos laescorantcs, a espolariZantesl 
I ou aosorventes); SUlcas rOsselB atlvadas,l 
I argUas ativadas; Dauluta atIvada e outras I 
I matenas mmeralS naturalS ativadas . . .. 1 3% 
I Aguas amoruacalS e massa depuradora es- I 
I gotada ("Crude") procedentes da depu- I 
I ração do gas de iluminação ... .. ...... 1 3% 
I "Tall oU" (resina de lOOvv3s-ceIUIOsicss) •. 1 3% 
I L1nh1ssUlfitos . .. . ..... .. ........... . .... . 1 3% 
I EssênCia de terebmtms, essencIa de madel-1 
I ra de pinho ou essência de pinho; essên-I 
I cias provenientes do !abnco da pasta ce-I 
I lUlOslca &0 sUlfato e outros SOlventes ter-I 
I pênlcos prOCedentes da destuação ou dei 

outros tratamentos das madeiras de co-I 
n1!eras; dipenteno em bruto; essências I 
provenientes do fabriCO de pasta celu10-1 
81ca ao bissuJ1ito; 0100 de pinlIo .. ..... . 1 4% 

Colo!ón!as e ácidos reslnicos e seus derIva- I 
dos, com exclusão das gomas-ésteres dai 
posição 39.05; essência de resina e óleos I 
de resina. ; I 
D~=S. d.e .. ~~I.~!.O.~ . ~ . ~.e .. ~~~~~ . ~:'I 10% 
OUtros. . ••..•. . •. . .. .•.. • •••.••••••• 1 4% 

. I 
Alcatrõas de madeira, Oleo de alcatrões dei 

madeira (exceto os diluentes e solventes I 
compostos da posição 38.18) ; creosõto de i 
madeira; met1leno e Oleo de acetona .... 1 6% 

pez vegetal de qUalquer espécie; pez dei 
cervejeiro e produtos semelha.ntes à base I 
de colo!Ontas ou pez vegetal; ag10merantesl 
para núcleos de fUndiçao é base de pro-I 

I dutos resinosos oaturais . .. ... · .......... 1 6% 
I Desinfetantes, tnsetlcldas, fung1c1das, herbl-1 
I cidas. ratlc1das, antlparaslttmos e seme-I 
I lhantes, apresentados em formas ou re-I 
I clplentes para a venda a varejo. em pre-I . 
I paraçõe8 ou em artefatos, tais como: fltas,l 
I mechas, velas de enxOfre e papel mata-I 
I mOllcas. . .•. .•. .•..•..•••..•.•••..•••••• I til 



, 
I 

Posição I Inciso 

, 
38.12 j 

I 
I 
I 

38 . 13 I , 
j 
I 
I 
I 
I 
I 

38.14 , 
I 
I 
I 
I 

38.15 , 
I 

38.17 I 
I 
I 

38.18 I 

I 
38.19 I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

" I 
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\ I Al1quota 
, PRODUTOS I "ad 

I v~ 
" .. Aderezos" , aprestos e mordentes e outrosl 
I preparados dos tipos utilizados na indOs-1 
, tria têxtil, do papel, do couro ou indOs-1 
I trlas semelhantes .................... . ... , 6% 
I Preparações para decapagem dos meta1s; I 
I fluxos desoxidantes para soldar e outros I 
I compostos auxiliares para a soldagem dos I 
I metaIS; past.as e pós para soldar, consti-I 
I tuldos de metal de adição e de outros I 
I produtos; preparações para revestimentol 
I ou enchimento dos elétrodos e varetas dei 
I soldar.. . ............. . .. ... .. .. ... .. ... , 6% 
I Preparações antidetonantes, anttoxidantes,1 
I aditivos pepUzantes, melhoradores dei 
I VlScosidade, aditivos antlcorrosivos el 
, outros aditIVOS preparados semelhantes,' 
, pah óleos mineraIS ...... . ............ ;. 1 6% 
, Composições chamadas "aceleradores dei 
I VUlcanização" .. . . ........ ...... . .. .... 1 6% 
, Misturas e cargas para aparelhos extinto-I 
I res; granadas e bombas extlntoras .... 1 6% 
I f 
, Solventes e diluentes, compostos, para ver-I 
, ntzes ou produtos semelhantes ......•.•. 1 8% 
I I 
, Produtos qu1m1cos e preparados das indQs-1 
I trlas qulmlcas ou indústrias conexas (In-I 
, clusive os que consIstem em mlsturas de! 
I produtos naturais ). nao espec1f1cados nem , 
I compreendidos em outra parte da Tabe- I 
I la ; produtos resldllalS das mdllStrias qui-I 
I mlcas ou das indilstrias conexas, não, 
I especifIcados e nem compreendidos em, 
, outra parte da Tabela ........ . ....... . , 8% 
I I 

Alinea X 

MATtRIAS PLASTICAS ARTIFICIAIS, tTERES E tSTERES 
DA CELULOSE, RESINAS ARTIFICIAIS E MANUFATURAS 
DESTAS MATtRIAS, BORRACHA NATURAL OU SINTtTICA, 
BORRACHA ARTIFICIAL E MANUFATURAS DE BORRACHA 

CAP1TULO 39 

MA'n:RIAS PLASTICAS ARTIFICIAIS, ltTERES E ES'I'ERES 
DA CELULOSE, RESINAS "ARTIFICIAIS E MANUFATURAS 

DESTAS MATÉRIAS 

Notas: 

(39-1) O presente capitulo não compreende: 
0;) as fOlhas para marcar a fogo, da posIção 32.09; 
b) as cêras art1tlclais (posição 34.04); 
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CJ a oorracha sIDtética, tal como está de!1n1da no capitula 40, e 811 
manufaturas cte oorrachl\ sintética; 

di os artigos de seleiro e arrielro lposlçáo 42.01), as inalas, estojOS e 
outros artigos ele viagem (posição 42 . 02 I ; 

eJ as manufaturas de espartaria e cestarla (capitulo 46); 

1> os textelS smteticos ' e artlflclais e os artigos ctestas matérias (Al1-
nea XIVJ; 

91 calçado e partes de calçado, os artigos de chapelaria e semelhantes 
e suas par tes, os guarda-chuvas, · guarda-solS, bengalas, chlcotes, rcbenques 
e suas partes, leques e os demais artigos da M!nea XV; 

it) oS artlg-os de bijuteria de fantasia, classificados na posição 71.16; 

Ii os anlgos cta Mmea XIX lmc.qumas, aparelhOS e material eletnCO); 

1J as pa.rtes e peças aVulsas do material de transporte cta Allnea XX; 

LJ o:, elementos oe ouca cte matenas plastlCaS artlfiClalS, as armaçoea 
de ÓCUlOS, os lllstrumentos de cesenho e outros artigos do capitulo !lO; 

ml os artigos cto capitulo !lI lreloJoa.nal e espeCialmente as c8n.:as cte 
reloglOs de uso pessoal, de mesa, quadl'o, penClulo e de aparelhos de re
lojoana; 

nl os Instrumentos de mUSlca, suas partes e dem:l.lS arugos CIO ca-
pItulo !l2; 

UI U~ moveIS e suas panes lcapltulo 94J; 

PIOS artigos elo capitulo 96 lescovas e pinCéis, etc.) ; 

Q I us JUl> US. onnqueClos e artIgos cte espo:c,e Icapltulo 971; 

TI os uuLCes, lecnos "eClarr . can etas, laplSelraS e suas partes, ooqul
lhas, cacnlmuus. pneu·as. etc . ; os pentes, as partes de garraras. garrafas 
termlca::. e semelha.n,es, Oem como os dema IS artigos classlficaClos no ca
pltUJO !lH . 

l39-~I Nas poslções J9 .01 e 39.02 so se inCluem os proautos ootlCloa 
por SlDLese QUlIDlca e que correspondem as dcscnções segumtes: 

aI as maLenas plasucas artlflclalS, mCIUSlve resinas artlllClalS; 
/), os slllcones; 

CIOS res::;olS. o polllsobutUeno llquldo e os pollmeros artlllclalS seme
lhante::. ae p:::;u mOll!\.:UllU multo elevado. 

(39-31 Nas poslçces 39 . Dl a a9 . 06 InClusive, SÓ se Incluem os proClutos 
apre:;"llL"aU~ nas rormas seguintes : . 

aI pructutos llqWQaS ou pastosos, inClusive emulsões, dlSpersôes e so
luções; 

DI OIQCOS, pedaços, grumos, massas não coerentes, grânUlOS, flocos, pós 
lincl USI VI: US pos para moldaçáo I , 

CI moouluamentos cUJa maIOr dimensão cta seçao transversaJ seja 
superior a um mlllIDetra; tuoos obtidos diretamente em sua forma oarras, 
bastões, ou perfis, mesmo trabalhados em sua super1icie, mas sem qualquer 
outro trabalho, 

ai cnapas. tolhas, pellculas e tiras Idllerentes ctas classUicadas na 
poslçao 51 . 0:& pela nota 4 do capItulo 51) . mesmo lmpressas ou traDalhadas 
de outra torma em sua superflcie, e artigos acaOados de torma quaClractl'. 
ou retangulal aOtldo:; por simples corte, sem outro traOalho. destaS chapas, 
fôlhas. pellculas e tiras; 

BI reslOUOS e tragmentos de manulaturas. 
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. I ~ I AJlq'aduota 
POSição I lDclSO I PRODUTOS I . I I I valol'em" 

---'r--T T 
:19.01 I Produto~ de condensaçao. de pouconaen-I 

sação e de poHadição. modificlidos oU I 
nao. pollrnerlzados ou não. uneares ou l 

I 
nau lfenoplastlcos. a.mmoplastlCOS. resl-I 
nas alquidicas. pollésteres a1llicos e ou- I 

39.02 

39.03 

39 .04 

a9 . UH 

39 .07 

2 

tros poliesteres não saturados, ~il1cones.1 
etc . J •.• • .• • • • •• • •• ••• • • .. • •• • • •• 1 

I PrL;dutos de polimerização e copolimerl-I 
I z a ç a lJ f .,olletiltmo. polltetraloetllenos 
I poiiisobutileno, poliestirenQ, cloreto dei 
I pollvlnlla. aceta to ae pullvmua. cloroace-I 

I 
tato de pouvmila e demaIS derivados PU-I 
livlD.lltcos, derlva-<1os ·pollacrillco5 e poll-I 
metacnllcos ,resmas de cumaronam- I 

I deno, etc./ .... . ·· 0·. ·· · · .. ·· ·· ·· .... ·· .. 1 

I 
CelUlose regenerada; nitratos. acetatos el 

vutros estl'res da celulose; éteres da ce- I 
I Iwose e outros derivados qUlrnlcos da 00-1 

I 
IUlose . plastdicados ou Qã~ fceloldIna e r 
cOlodlOS, celuloide, etc. '; flOra vulcaru-I 

I zada .... . , .... . .. ,.... ...... . .. . ... I 
I Maten<ls albumlnóldes endurecidas lcasel- I 
I na endurecida. gelatlna endurec1da, etc. I 
I R.esma~ natura is modificadas por tusao l 
I fgomas fundidas. : resinas artifiCIaIS I 
I obtidas POI esterlflcaçao de resmas na · f 

I 
turals ou de acldos reSInICOS f gomas-es-I 
teres': derlvados qUlmlcos da oorracna l 
natural 'borracha clorada. clorOldratada ., 

I CICllZada, OXidada. etc . ' . .. . . . . . . . .. .. 1 
I O Ul.ro, aI tos- polml"eros resmas artificiaIS e l 

) 

matérias plàstlcl\S artificiais. mcluslvel 
aCldo a.l~lnico, sl!us sais e seus ésteres; I 
llnoxina . .. .. .. .. .... . . .. . .... . .. .1 

I 
Manufaturas das matér1as das posições I 

39 .01 a 39 .06, inclusive ' I 
I Canos e tubos. com ou sem róseas. e suas I 
I conexões; calhas e suas conexões , .. .. . I 
I Outros ...... . . . . . . .•. , ., ... .. .. . . , ...... 1 
I ~ 

cAPlTULO 40 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 
10% 

BORRACHA NATURA L on !';TNT€TlCA. BORRACHA ARTIFICIAL 
E MAN~FATL'RAS DE BORRACHA 

Notas: 

(40-ll Salvo dispOSições em contrar1o. a denomlnaçáo "borracha" 
abrange, em tõda s as Alíneas da Tabela em que fôr usada, os produtos 
segUin tes, mesmo vulcanizados, endurecidos ou não ainda que regenerados: 
borracha natural. bala ta. guta-percha. gomas naturais semelhantes, bor
rcchas sintetlcas. borracha artlficla.i derivada. dos óleos . 

140-;!I Este capitulo nao abrange OS produtos a seguir menclon.adoll 
constitui dos por · borracha e matérias têxteis. inclUidos geralmente na 
Alinea XIV: 
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a) tecidos e artigos de malharIa, elásticos, bem como os demais tecidos 
elásticos e os artigos déstes tecidos; 

(}I tUbOS para bombas e tUbOS semelhantes, de matérias têxteis, imper
meabilizados por um revestimento interior de borracha; 

CJ aemalS teClaos unpregnaaos, revestlaos, CObertos ou estratificados 
com borracha (exceto os produtos das posições 40.06 e 40 .10): 

1Q ) de um péso por m2 igualou inferior a 1.500 gramas; 

29 ) de um péso por m2 superior a 1.500 gramas e que conte
nham, em peso, mais de 50 % (cinqüenta por cento) de matérias 
têxteis, assim como os artigos fabricados com os tecidos referidos; 

d) feltros unpregnaaos ou CObertos ae oorracna que contennam em 
pêso mais de 50 % (cinqüenta por cento) de matérias têxteis, assim como 
os artigos fabricados com os referidos feltros ; 

el "la150S teC1aOS" unpregnaaos ou CObertos de borracha ou que con
tenham bonacha como aglomerante, e nos quais as matérias texteis repre
sen tem mais de 50% (cinqüenta por cento) do pêso total, assim como os 
artigos destes tecidos; 

fi as ma ntas ae fios têxteis paralelizados e aglomerados entre 51 por 
meio de I>orracha. qualquer que seja seu pêso por 012, assim como os artigos 
fabricados com estas mantas. 

As fOlhas, cnapas ou tiras formadas por uma ou várias camadas de 
tecidos, e uma ou várias camadas de espuma de borracha esponjosa ou 
celular. classificam-se. contudo. em todos os casos. neste capitulo; 19ual
mente. os artigos fabricados com estas fôlhas. chapas ou tiras devem 
considerar-se como artigos de borracha e Dão como artigos têxteis. 

(40-3) Estão excluI dos, igualmente. do presente capitUlo: 

aI calçado e suas partes, do capItUlo 64; 
(}) artigos de Chapelaria e suas partes, incluldas as toucas de banho, 

do capitulo 65; 

CI partes e peças avulsas de borracha endurecida para màquinas e 
aparelhos mecânicos e elétricos, assim como todos os objetos ou partes de 
objetos de borracha endurecida para usos e1etrotécnicos, que sâo classifi
cados na Alinea XIX; 

aI artigos compreendidOS nos capitulas 90, 92. 94 e 96; 
el jogos. ormqueaos e artigos para esporte (exceto as lUvas para esporte 

e os artigos mencionados na posição 40.1U do capitulo 97; 
11 ooeoc ... canetas. piteira.; e semelllantes. pentes. aSSIID como os demais 

artigos aorangidos pelo capItUlo 98. 
\40-41 Na nota c4()-1) deste capitulo e no texto das posições 4.0 .02, 

40 .05 e 40 .06. a denominação "borracha sintética" deve considerar-se como 
<Ie aplicação às matérias sintéticas não sa~uradas. que possam transfor
mar-se. irreverslvelmente. em substânClas nao termoplastlcas. por vulcanl
zaçao. com ajuda ae enxofre. selemo ou telUrio . e que dêem origem. uma 
vez submetidas a. deVIda vulcanização (sem adiçao de outras substãllClaS, 
tais como plastlficantes. materias de carga, mertes ou a tivas. cuja presença 
não e necessaria para a retificaçâol. a substâncias que. a uma temperatura 
compreenalda entre 159 e 209 centlgrados. possam. sem se romper, - ' rer 
uma alstensao ae duas vézes seu comprimento primitivo. e voltar. em 
menos de duas noras. a um comprimento igual a uma vez e meia seu com-
primento prunltivo. . . . 

I!:Stas materias compreendem o pollbutacheno <BUNAl, o pollcloro
butadleno (GRM1. o polibutadieno-estireno CGRS1. o policlorobutadieno
acrilonitrilo (GRNI. o polibutadieno-acrilonit.rilo cGRA. e a Oorracha de 
butilo (GRI>. Os tioplásticos cGRP) devem considerar-se. também, como 
borracnas siDteticas. 

\40-51 A poslçáO 40.02 deve considerar-se como não abrangendo a 
borracha com adição de matérias de carga. Inertes ou ativas. de plastifi
cantes. de agentes ou de aceleradores de vuJcamzaçà.o ou de materias co
rantes, nem as mIsturas de oorracha natural e de borrachas sintétICas, 
nem também as misturas de diferentes espécies de borracha. 
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1"1cam abrangidas, porém, as bOrrachas sintéticas ad1cionadas de óleos 
m1neI'al8 aotes da coaguJação, bem como as borrachas slntét.icas que sirvam 
50 como agentes de conservaçil.o ou ad1cionados de matérias corantes para 
facilitar sua fdent1flcação. 

(40-6) Os nos nus de bQrracha vulcanizada de qualquer perfil, cuja 
maior dimensão. de sua seção transversal, exceda cinco milímetros, estão 
inclutdos na posição 40.08. 

(4U-1) A postçáo 40 .10 abrange as correlas transportado~as ou de trans
mlssáo de tecido impregnado, revestido, coberto ou estratüicado com 
borracha, bem como as fabricadas com fios ou cordéis têxteis impregnados 
ou revestldos de bOrracha. 

(40-8) Para os fins das posições 40.07 a 40.14, inclusive, a batata, a 
a guta-percha, as gomas naturais semelhantes, a borracha artüicial e os 
mesmos proautos regenerados, assimUam-se a t>orracha VUlcanlZada, em
bora nao tenham sofrido operação de vulcanização. 

(40-9) t'ara os rlOS das poSlções 40 .05, 40 .08 e 40.15, entendem-se por 
"chapas, rOlhas e tiras" . sómente as placas, fôlhas e tiras sem recortar ou 
recortadas simplesmente em forma quadrada ou retangular (embora esta 
operaçao lhes confira o caráter de artigos prontos para o uso nesse estado) . 
mas sem ter sofrido outro trabalho, exceto um simples trabalho de super
ficie (lmpressáo ou outro). 

OS·, pertis, varetas e. tubos das posiçõe~ 40.08 e_ 40.15 são aquêles que, 
DlesmO Cortados em comprlmentos determmados, nao tenham sofndo outro 
trat>aUlo alem de um simples trabalho de superflcie. 

Posição Inciso 

40,02 

40 .03 

40.05 

40.06 

40.0'1 

1 
1 Allquota 

PRODUTOS 1 "ad 
1 valor em" 
1 

\ 1 - Borracha em bruto I 
I Borrachas sintéticas, inclusive o látex I1ln-l' 
1 tético, estabilizado ou não; borracha arti- I 
1 ficta! derivada dos óleos ................ , 
1 Borracha regenerada ....... ... ....... . ... . 

\ I1 - Borracha não vulcanizada I 
I . 1 

I Chapas, fOlhas e tiras de borracha natu- I 
ral ou sintética, não vulcanizada .. , .... I 

1 1 

I 
Borracha natural ou sintética, não vulca-I 

nizada, apresentada em outras formas ou 
estados (SOluções e dispersões, tubos, va-

I ref.as , perfis, etc.); artigos de borracha 
natural ou sintética. não vulcanizada 

I 
(fIOS têxteis lmpregJ;l.ados; adesivos cons
tituldos por borracha sObre qUalquer su
porte, mesmo sôbre borracha natural oU I 
sintética vulcanizada; discos, rodelas. 

I etc.) ............................. .. ... , 

I I J I - Obras de borracha vulcan,izada, I I mas não endurec1da I 

I 
Fios e cordas de borracha VUlcanizada, in

clusive revestidos de matérias têxteis;, 
fios de fibras têxteis impregnados ou re-
vestidos de borracha vulcanizada ..... .. I 

3% 
3% 

4% 

8% 



PosIção 

{0.08 I 
to .09 I 

I 
40 . 10 I 
to.ll ! 

I 
to . 12 

I 
40 . 13 I 

I 
to.a 1 

I 

I 
to . !li 1 

I 
I 

{0 . 16 

\ 

Inciso 
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PRODUTOS 

1 
I 

Chapas. rOlhas. tiras e perfis (inclusive osl 
perfis de seção circular I de borrachal 
VUlca.n1zada. não endurecida . .. .. . .. · .. 1 

n:.::d:e. bo~~.~ .~~~~~ •. ~. ~~.~~~ 
CorrelW! transportadoras ou de tran.sm1s-

sll.o. de borracha vuJêantzada . . . . ... . ... r 
Protetores. pneumáticos. câmaras-de-ar el 

I Mfiaps" de borracha VUlcantzada. não en-I 
dureclda. para rodas de Qualquer tipo .. 

I Artigos para u:;os ll1gtênlcos e farmacêu-I 
t lcos (inClusive ,..hUpetasl '. de borracha 

I vulcanizada. não endurecida, mesmo comi 
partes de borracha endurecida . . ... . ..• 1 

I Vestuários e seus acessórios (Inclusive lu-I 

I Vasl de bOrracha vUlcantzada, não endu-I 
reclda, para Qualquer uso .. ........... . 

1 Outr.as manufaturas de borracha vulcantI zada. não endurec1da .... · .. • ........ .. ·1 

\ 
IV - Borracha endurecida (ebontte) 1,1 

e respect1vas obrcz.t 
I I 
1 Borracha endurecida (pbonltel em msssas., 
I ~ear:os r~~ . . ~~ . . ~~' .. ~~~: . . ~~I 
1 Manufaturas de borracha endurecida (ebo-I 
I nltel •... •• •.. . •.•• •• • • . . ' " .. • ...•.••. 1 
I I ----------------

Atinea Xl 

Allquota 
-ad 

valorem" 

6% 

6% 

8% 

8% 

8% 

8% 

10% 

10% 

PELES COUROS, PELETERIA E MANUFATURAS DESTA::J MATtRIA3; 
ARTIGOS DE CORREEIRO, DE SELEIRO E DE VIAGEM; BôLSAS, 
CARTEIRAS, FORTA-MOEDAS E ESTOJOS; TRIPAS MANUFATURADAS 

CAPlrULO 41 

PELES E COUROS 

Notas: 

(41-1) :!ste capltulQ não compreende: 

aI aparas e outros reslduos semelhantes de peles; 

bl peles e partes de peles de aves providas de suas penas ou ' de sua 
penug~ I~ção 67.01) ; 

c) peles curtidas ou preparadas. sem depilar, de iI.n1mais com pêlo 
(capitulo 43). 

(41-21 A expressão "couro artifIcial ou regenerado", em todas as Ali
neas da Tabela, em Que se emprega, refere-se às matérias mencionadas DI. 
posição 41.10. . 
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I Allquota 
Posição Inciso PRODUTOS I "ad 

valorem" 

41. In 

.x .03 

41.04 

41.05 

41 .06 
{L 07 
41 .08 
41.10 

I 

I Couros e peles de bovinos (inclusive de i 
I búfalo) e peles de eqüinos, preparados I 

ou curtidos, diferentes dos especificados 
nas posições 41.06 a 41.08. inclusive 

Peles de ovinos, preparadas ou curtidas, 
. diferentes das compreendidas nas posi

. ções 41. 06 a 41. 08. Inclusive . . .. ... . . 
Peles de caprinos. preparadas ou curtidas 

diferentes das compreendidas nas posi-
ções 41.06 a 41.08, inclusive . . .. . .. .... . 

Peles preparadas ou curtidas. de outros 
animais. diferentes das compreendidas 
nas posições 41 .06 Q 41 08. Inclusive .. . . 

Couros e peles acamurçados .. . ...... . .. . 
Couros e peles apergaminhados ...... .. . . 
Couros e peles envernizados ou metalizados 
Couros artificiais ou reconstitu1dos que 

contenham couro não desfibrado ou fi
bras de couro, em placas ou em fÔlhas, 
mesmo enroladas ...................... . 

CAPITULO 42 

4% 

4 % 

4% 

MANUFATURAS DE COURO; ARTIGOS DE SELEIRO, DE CORREElRO 
E DE VIAGEM; BOLSAS, CARTEffiAS, PORTA-MOEDAS B BSTO.IOS; 

TRIPAS MANUFATURADAS 

Notas: 
142-1) ll:ste capitulo não cÇlmpreende: 
(I) categute e demais ligaduras esterilizadas para sutura Clrúrglca 

(posição 30 .05); ' 
O) vestuârlo e seus acessórios (exceto luvas) de couro, forrados inte

riormente de peleteria natural ou artificial. bem como vestuários e aces-
8Órios de couro que tenham partes exteriores de peleteria natural ou arti
ficial. quando estas partes não sejam apenas simples guarnições (posição 
{3.03 ou 43.04, segundo os casoS); 

C) sacos de embalagens e semelhantes de tecidos de malha da All-
nea XIV; 

aI artl~os do capitulo 64; 
el cnapeus e demais toucados, e suas partes, do capitulo 65; . 
f) cnicotes, rebenques e demais artigos da posição 66 .02; 

UI cordas para Instrumentos musicais, pejes para tambores e Instru
mentos semelhantes. bem como as demais partes de instrumentos de músIca 
(posicão 92 .09 ou 92.10); 

I],) móveis e suas partes (capitulo 94); 
t) jogos, brinquedos e artigos de esporte do capitulo 9'1; 
; I botões, abotoaduras, etc . , da posição 98 .01 ou do capitulo '11. 
(42-2) Os artigos não acabados das manufaturas mencionadas neste 

capitulo classificam-se com os artigos acabados correspondentes, desde que 
tenham as caracter1sticas dêstes últimos . 

• 42-3) As lUvas (inclusive luvas para esporte e de proteção), os aventais 
e outros artigos especiais de proteção Individual para qualquer pro11ssão, 
ClS _uspensórlos, cintos, cinturões. talabartes, pulseiras para relógiO, de 
couro natural, artificial ou reconstituldo, classificam-se na posição 42 .03. 



Posição I Inciso 

I 
42.01 --

42.02 -

I 
42.03 -
42 .04 -
42 .05 -
42.06 -
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PRODUTOS 
I Allquot.a 

I "ad 
valorem" 

I 

Artigos de seleiro e correeiro par l todo tipo 
de animais (selas, arreios. coleiras, ti
rantes, Joelheiras, etc.) de qualquer ma-
téria ....................... . ........ 1 10% 

Artigos de viagem, malas. sacos-malas. bôl-I 
sas para compras, sacos militares, mo
chilas, maletas, porta-d lCumentos, car
teiras, estojos de toucadr.r, caixas de fer
ramentas. tabaqueiras p artefatos seme
lhantes para conter ob! :tos, de couro na
tural, artificial ou 1', constitUído, fibra 
vulcanizada. car.tão. matérias pltl.sticas 
&TtifiClals em lâminas, ou de tecidos .... 1 10% 

VestuáriO e seus acessórios, de couro natu-
ral, reconstituldo ou artificial . .. . ...... 10 % 

Artigos de ('.ouro natural, artificial ou re-
constituldo, para usos técnicos . ..... ... 10% 

Outras manufaturas de couro natural, re-
constituldo ou artificial ... . .... . . .... .. 10% 

Manufaturas d~ tripas, bexiga e tendões. 10% 

CAPITULO 43 

PELETERIA E SUAS MANUFATURAS. PELETERIA ARTIFICIAL 

Notas: 

(43-1) A designação .. peleteria. ... em tôdas as Alineas da Tabela em 
que fõr empregada. refere-se às peles curtidas ou preparadas. sem depilar. 
de todos os animais. 

(43-2) l!:ste capitulo não compreende: 
a) peles e partes de peles de aves providas de suas penas ou penugem 

(posição 67 .01); 
b) luvas confeccionadas com peleteria natural ou artificial e com 

couro <posição 42 .03); 
c) artigos do capItulo 64; 
à) chapéus e demais toucados, e suas partes. do capitulo 65; 
e) Jogos. brinquedos e artigos de esporte. do capitulo 97. 
(43-3) Conslderam..,se "mantas. sacos. cruzes. trapézios e conjuntos 

semelhantes", no sentido da posição 43 .02. as peles e suas partes (exceto as 
peles chamadas "acrescentadas") . costuradas umas às outras em forma de 
quadrados. retângulOS cruzes ou trapéziOS. sem adiçáo de outras matérias . 
Ao contrário, as demais. costuradas e prontas para serem utilizadas tal 
como se apresentam, diretamente ou depois de um simples corte, e as peles 
ou partes de peles costuradas em forma de vestuário, partes ou acessórios 
dos mesmos, ou de outros artigos, estão classificadas na posição 43 .03; 

43-4) Estão compreendidos nas posições 43.03 e 43.04. segundo os casos. 
o vestuário e seus acessórios de qualquer espécie (diferentes dos excluídos 
dêste capitulo pela nota 2). forrados interiormente de peleteria natural ou 
artificiaL bem como o vestuário e seus acessórios que tenham partes exte
riores de peleterIa natural ou artificial, quando estas partes não sejam 
simples guarnições. 

(43-1;1 Considera-se como "peleteria art1f1cIa1 " , na acepção da posIção 
43.04, as fmjtações de peleteria obtidas com lã. pêlo ou outras fibras, apl1-
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eados por colagem ou costuras sõbre couro, tecido, etc., exceto as 1m1ta
ções obtidas por tecelagem. que serão classificadas com as manu
faturas correspondeIites de matérias têxteis (veludos, pelúcias, tecldoo 
"bouclês". etc.). 

J AlIquota 
Posição PRODUTOS Inciso I "ad 

valorem" 

43.02 

43 . 03 

43.04 

1 
2 

1 
2 

I 
. , 
Pel$. . ..<:Ie peleteria, curtidas ou preparadas" 
inclusi~ l".eunidas em forma de man
tas, trapézios, quadrados, cruzes ou con
juntos semelhantes, seus resíduos e apa
ras não costurados: 

~DJu~r~in.o,. o~~~: . ~~~~~~.~ . . ~~~~~ . : : : : : : : : 
! Peleteria manufaturada ou COnfecciona-, 

da: 

De peles de bovino, ovino, caprino e coelho 
Outros . . ............ . . .. ........ . ...... . 

Peleteria artificial. coDfeccionada ou nào 

Alinea XII 

15% 
40% 

15% 
40% 

40% 

MADEIRA, CARV.lO VEGETaL E !I1ANUFATURA~ DE MADEIRA; 
CORTiÇA E SUAS MANUFATURAS; MANUFATURAS DE ESPAR

TARJA E DE TRANÇARIA 

CAPITULO 44 

MADEIRA, CARVAO VEGETAL E MANUFATURAS DE MADEIRA 

Notas: 

(44-1) !ste capitulo não compreende: 

a) madeiras das especies empregadas principalmente em perfumana. 
medicina ou como Inseticidas, parasiticidas e semelhantes (posição 12 .07); 

b) madeira.s das espécies utilizadas principalmente como tintorias ou 
tanantes; 

C) carvões ativados (posição 38 .03); 
d) artigos incluidos no capitulo 46; 
e) calçado e suas partes. do capitulo 64; 
f) bengalas, guarda-chuvas, guarda-sóis e chicotes e suas partes (ca-

pitulo 66 ); 
g) manufãturas abrangidas pela poSição 68.09; 
h) · bijuteria de fantasia da poSição 71 . 16; 
í) artigos da Alínea XX ~, particularmente, as peças para carros; 
;) artigos do capitulo 91 (relojoaria) e, particularmente, as caixas de 

relógios e de aparelhos de reloJoarta; 
I> instrumentos de musica e suas partes <capitulo 92>; 

m) partes de armas e peças avuisas (postção 93 .06); 
n) móveis e suas partes componentes (capitulo 94); 
o) jogos. brinquedos e artigos para esporte (capitulo 97); 
p) cachimbos, partes de cachimbos e artigos semelhantes; botôf'S. 

lt.plB e demais artigos do capitulo 98. 
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(44-2) As manufaturas de madeira, embora com partes ou acessórlos 
de vidro. mármore ou outras matérias, montadas ou não, classlllcam~se 
igualmente como as manufaturas montadas quando se apresentem em 
conjunto. 

44-3) Entendem-s;l por madeiras "benellciadas" as peças de madeira 
maciça ou constItuldas por chapas e que tenham recebido tratamento Quimlco 
ou flslco mais Intenso Que o necessário para lhes assegurar coesão e qUe 
provoque aumento senslvel da tfensidade da dureza, assim como maior resis
tência à ação mecânica. Quimica ou elétrica. 

144-4) Para a aplicação das posições 44 . 19 a 44.28. os artigos dé madeira 
compensada ou contraplacada e de madeiras celulares. "beneficiadas". · 
artificiais ou regeneradas são assemelhados aos artigos correspondentes de 
madeira. 

(44-5) As ferramentas de madeira. que tenham acessórios metálicos. 
Incluem-se na posição 44 .25, desde que tais acessórios não constituam 8 
fOlha ou a parte operante das referidas ferramentas. 

Posição 

44 .06 

44 .08 

44 .11 

44.13 

44 .14 

l 
44 .15 \ 

44 . 16 

44.17 

44 . 18 

I 
I 
I 
~ 

Inciso 

1 

~ 

I 
f Al1quota 

PRODUTOS I "ad 
valorem" 

I 

I Tacos de madeira para pavimentação dei 

I .::':' ~.;;:.~. ~~.:; ~~ .. ~~~:. ;jltrtb~:~dOO 
I 

b~~iPa~, .~~~. ~~ . ?~~~.e.r .. ~~~~ .. t~~:1 Não 
. Itrlbutada& 

Madeira em fio; madeira preparada parai 

1I ~~Jgros;. ~~~. ~~ . ~a~~~~ .. ~~~ . ~~.I~I 
Madeira (inclusive os tacos e frisos parai 

I assoalhos. Isolados) aplainada, entalha-
. da. embutida com encaixes, rebaixos'l 

I chanfros ou semelhantes .............. . 
FOlhas dE: madeira . . serradas, cortadas ou 

I desenroladas. de espessura Igual ou infe
rior a cinco millmetros, Inclusive refor-

I çadas em uma de suas faces com papel 

I M~~e:aci~gm~a:d~' o~· ·c~~t;~piác~d;{.· it;: 
I cluslve com adição de outras matérias; 
I madeira com trabalho de marchetaria ou 

I incrustação: 
Madeira com trabalho de marchetaria ou 

I Incrustação . . ....... .. .... ........• . . 

I ~~I~~~S • cel~i~~~ " d~' .. ~~d~I;~: . '~cl~i~é 
I cobertos com chapas de metais comWlS . 

I Madeiras chamadas "melhoradas", em pai-I 
I néls, blocos e semelhantes ............. 1 
I I 
I Madeiras chamadas artificiais ou reconstf-I 
I tuldas. obtidas de lascas. serragens. ta-

I 
rinha de madeira ou outros residuosl 
lenhosos. aglomeradOS com resinas na-

. turals ou artificiais ou com outros pro-

I dutos orgânicos. em painéis, pranchas. I 
blocos e semelhantes ..... .. ..•.•.... • . . 

6 0/0 

8% 

6% 

8% 
6% 

8% 

8% 

8% 



Posiçlo 

, 
::::: ',1

1

' 

44 .21 

44 .22 

44 . 23 

44 . 24 

44.25 

~4.27 

44 .!l8 

I 
I 
I 
I 

I 
I , 
I 
I 
í 
I 
I 
I 
~ , 
I 
I , 
I 
I , 

Inciso 
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PRODUTOS 

~ Filêtes e molduras de madeira, para mó-j 

I 
veis. quadrol>. decorações interiores. con-
dutores elétricos e semelhantes ..... . . . . 

Molduras dI.' madeira para quadros. espe-
, lhos e semelhantes .. ... ..... . ... ..... . . 

I 
Caixões. caixas. caixotes. grades. barricas 

e recipientes semelhantes. completos. de 
madeira. armados ou sem armar, Inclu-

AUquota 
"00 

valorem" 

8% 

8% 

sive com partes reunidas .......... . ... , Não 
trlbutadllll 

Pipas. barris. dornas. tlnas. baldes e OU-) 
tras obras de tanoaria de madeira. e 
SMS partes componentes. com exclusão 
das aduelas. serradas ou não nas duasl 

~:~~!tE~in.ciPa~~, . . ~~. ~~~ . ~.~~.q.~~r . ~~~o 
Obras de carpmtarla e peças de armações \ 

para ediflcios e construções. inclusive os 
painéis para assoalhos e as construções' 
desmontáveis. de madeira ..... . ...... . \ 

Utensllios de madeira para uso doméstico 
(utens1l10s de mesa e cozinha) ..... .. . . 1 

I 
Ferramentas. armações e cabos de ferra-I 

mentas. armações de escõvas, cabos de 
vassouras e de pincéis. de madeira : I 
fõrmas. alargadeiras e esticadores para 
calçado de madeira . . .......... ... .. . 

Espulas. carretéis. bObinas para fiação e 
tecelagem e para linhas e artigos seme
lhantes, de madeira torneada 

Obras de marchetaria e de pequena mar
cenaria (caixas. cofres. estojos. guarda-
jóias. caixas para canetas. cabides. can-
deeiros e outros artefatos para tlumlna-I 
ção. etc.), Objetos de ornamentação. deI 
estantes e a.rtigos de adornos para pes-I 

I soas. de madeira; partes de madeira 

8% 

8% 

6% 

6% 

8% 

I destas manulaturas ou objetos ..... . .. . j 10% 
I Outras manufaturas de madeira ......... 6% 

CAPiTULO 45 

CORTIÇA E MANUFATURAS DE CORTIÇA 

Notas: 
(4.5-1> ~ste capitulo não compreende: 
aI calçado e suas partes componentes (capitulo 64); 

bl chapéus e artigos semelhantes e suas partes componentes (capi
tUlo 65) ; 

C) Jogos, brinquedos e artigos para esporte (capitulo 97). 

(45-2) A cortiça natural simplesmente esqusdrlada ou desprovida de 
sua casca externa corresponde à posição 45.02. 



Posição 

45.01 

45 .02 

45 .03 
45 .04 

Inciso 
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, 
, A1iquota 

PRODUTOS I "ad 
valorem" 
I 

I c~~á~a . trl~~d~: . . ~~~~~.l~~.~ .. ~~ .. ~~~~ri! 1 
Cubos. pranchas, fôlhas e tiras de cortiça 

natural, Inclusjve os cubos ou quadrados ' 
para fabricação de rõlhas ., .. ... ... . . . . i 

Manufaturas de cortiça natural . . . . ...... : 
Cortiça aglomerada (com ou sem agluti- I 

I ~~:~radae . ~~~.f~.t~.~~ .. ~.e ... ~~~~:Ç.~ II 

CAPiTULO 46 

6% 

6% 
8% 

8% 

MANUFATURAS DE ESPARTARIA E CESTARIA 

Notas: 

(46-1> Consideram-se principalmente como "matertal para tran
çaria" : a palha, as varas de vime ou de salgueiro, o junco, as canas as 
fitas de madeira, as tiras e cascas vegeta.is, as fibras têxteis naturais náo 
fiadas. os monofilamentos e as tiras ou formas semelhantes de matérias 
plásticas artificiais, e as tiras de papel. Estã<l excluidas as fitas de couro 
natura.!. artlflc)al ou reconstitufdo, as tiras de fêltro, os cabelos, a crina, 
as mechas e fios de matérias têxteis, os monofilamentos e as tiras ou formas 
semelhRntes do capitulo 51 . 

(46-2) ~ste ~apitulo não compreende: 
a) cor(1PJS. '!(lfdus e cabo<J. trançados ou não (posição :jq . 04J: 
bJ calçado, artigos de chapelaria e semelhantes e suas putes com-

ponentes 4capitulos 64 e 65>; 
c) velculos e caixas para velcUlos. de cestaria (capitulo 8';) ; 
d> móveis e suas partes componentes (capitulo 94). 

(46-3) Consideram-se como "matérias para entrançar", paralel1zadasr 

segundo a posição 46 ,02, os artigos corutitufdos por hastes IJU fibras JUs
tapostas e reunidas em forma ,ie fOlha por melo de ligações. en:.bllra es~ 
sejam de matérias têxteis fiadas. 

Posição ~ Inciso 

I, 

I 
46.01 

46.02 

46.03 

( PRODUTOS (~~ 
I I 
I Tranças e artigos semelhantes de matérias 

para entrançar, para Qualquer uso, in-
clusive mesmo reunidos em tiras ....... 3% 

Materlas para entrançar, tecidas ou pa
ralellzadas. em formas planas, inclusive 
estefrinhas da ChIna, esteiras toscas e 
caniços; invólucros de palha para gar-
rafas . . . _ .. _ . ..... .. .............. . 1 4% 

Artigos de cestarls obtidos diretamente 
em forma defiDItiva ou confeccionados 
com artigos das posições 46.01 e 46.02; 
manufaturas de luta .......... . ........ 8% 
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Alínea xm 
j4ATtRIAS UTILIZADAS NA F ABRICAÇAO DE PAPEL; PAPEL 

E SUAS APLICAÇõES 

CAPiTULO 47 

MAnRIAS UTILIZADAS NA FABRICAÇAO DO PAPEL 

Posição Inciso PRODUTOS 
I Al1quota 

\ 

"ad 
valorem" 

47.01 
I 
I Pastas para fabricação de papel •........ 3% 

I 
CAPiTULO 48 

PAPEL, CARTOLINA E CARTAO; MANUFATURAS DE PASTA 
DE CELULOSE, DE PAPEL, CARTOLINA E CARTAO 

Notas: 

48-1) Este capltuJo não compreende: 

a) fõlhas para marcar a fogo (posição 32.09); 
b) papéis perfumRdos ou cobertos de cosméticos (posição 33.06); 
c) papéis impregnados ou revestidos de sabão (posição 34.01); OI 

papéis impregnadlls ou revestidos de detergentes (posiçii-o 34 .02) e po
madas, encáusticos lustres, etc., sõbre suportes de algodão (posição 34.05); 

d) papéis, cartolinas e cartões sensibilizados (posição 37.03); 
e) matérias plasticas estratificadas que contenham papel ou cartão 

(posições 39 .01 a 39 .06. , a fibra vulcanizada (posição 39.03) e as manu
'faturas destas matérias (posiçáo 39 .07); 

j) artigos da posição 42.02 (artigos de viagem, etc.); 
g) artigos do capitulo 46 (manufaturas de espartarla e de cestarla); 
h) fios de papel e artigos têxteis confeccionados com !ios de papel; 
t) abrasiVOS aplicados sõbre papel cartolina ou cartão (posição 68.06) 

.e mica, em fõlhas, aplicada sôbre papel, cartolina ou cartão \poslção 
68.15 ); pelo contrár1o, os papéis polvilhados de mica estão classificado!! 
na posição 48 .07; 

j) papéis, cartolinas ' e cartões revestidos exteriormente de rôlhas de 
metal (AUnea XVIII); 

l) papeis, cartolinas e cartões perfurados para instrumentos de música 
(posição 92.10); 

m. artigos compreendidos nos capltulos 97 ou 98 (jogos, brinquedos. 
manufaturas diversas, tais como botões, etc.). 

(48-2) Ressalvado o disposto na nota (48-3), consideram-se compre
endidos nas pOSições 48 .01 e 48.02 os papéis, cartolinas e cartões que, por 
terem sido calandrados ou por terem sofrido outra operação semelhante, se 
apresentem lisos. acetlnados, lustrados, glacês, poUdos ou com outro qual
.Quer acabamento semelhante ou ainda com falsa filigrana, e também os 
papéis. cartolinas e cartões coloridos ou marmorizados na massa (isto 
é. não na superflc1el por qualquer processo. Todavia, 05 papéis, carto
linas e cartões que sofreram tratamento posterior à sua fabricação, tais 
como a aplicação de um revestimento, recobrimento ou impregnação, etc •• 
não estão classificados nestas posições. 

(411-3) Os papéis, cartolinas e cartões que possam incluir-se s1multfl,. 
neamen te em duas ou várias das posições 48.01 a 48.07 inclusive, classl-
1icam-se na posição que figure em último lugar. 
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(48-4 > Não são abrangidos pelas poSições 48.01 a 48.07, inclusive, 
papel. a cartollna. o cartão e a pasta de celulose, quando apresentados em 
uma das formas seguintes: 

a) em til'as ou rolos cUja largura não ultrapasse 15 em; 
li> em fOlhas de forma qua.drada ou retangular (mesmo abertas). nas 

QUais nenhum Lado ultrapasse 36 cm; 
c) em forma diferente da QUadrada ou retangular. 
Ressalvado o disposto na nota (48-3) , classificam-se na posição 48.02 

os papéis fabricados a mão (papel de tina), de qualquer forma e tamanho, 
Q.ue se apresentem tais como são obtidos. isto é. com os bordos dentados 
provem entes de sua fabricação. 

(48-5) Entende-se por papel para forrar paredes e Uncrusta, para a 
aplicação da posição 48 . 11 ; 

a) o papel apresentado em rolos, próprio para ornamentação de pa
redes e tetos e Que satisfaça. além disso. às seguintes condições; 

! - apresentar uma ou duas margens com ou sem marcas 
de referência para sua colocação; 

n - para o papel sem margens, ser colorido, acetinado, ave
ludado ou apresentar motlvos em relevos e ter uma largura Igual 
ou mIenor a 60 cm; 

b ) as oordaduras, frisos e cantos de papel, próprios para a decoração 
de paredes e tetos . 

(48-6) Estão inclui dos especificamente na posição 48.15, a lã ou fibra 
de papel para embalagens. as bandas e tiras tlâminas de papell , dobradas 
ou não. mesmo revestidas. para cestaria ou outros usos, o papel higiêniCO 
em rolos perfurados ou não. em pacotes ou apresentações semelhantes, 
exceto os artigos enumerados na !lota 148-7) . 

(48-7) Estão classiflcaaos principalmente na posição 48.21 as car
tollnas para máquinas estatisticas os papéis. cartolinas e cartões per
furados. para mecan1...'\IIlos "Jacquard " e semelhantes, as tiras de papel 
para prateleiras, as rendas e bordados de papel, as toalhas, guardanapos 
e lenços de papel, os vedantes de papel. os pratos ou artefatos semelhantes 
de pasta de papel, papel. cartoltna ou cartão moldados ou cunhados, e os 
oadrões e modelos inclusive reunidos. 

(48-8) Papel, cartolina, cartão e pasta de celulose, e respectivas ma
nufaturas, estão compreendidos neste capitulo. mesmo que tenham im
pressões ou ilustrações de caráter acessório, que não modifiquem seu 
destino iIticlaJ, nem sirvam para considerá-los como artefatos dos classi
ficados no capítulo 49. 

I 
I 

Posição \ 

'{8.01 

48.02 . \ 

48 .03 

'I 

1 
:I 

PRODUTOS 
I Allquota 

\ 

"ad 
valorem" 

I 1 _ Papéis, cartolinas e cartões, em rolo! I 
ou em f6lhas I 

Papéis, cartolinas e cartões, fabricados 
mecânicamente, Inclusive pasta de ce
lulose ("ouate' ·) . em rolos ou em (ôlhas: 
Pasta de celulose ("ouate") ......... . 
Outros .. . .. . .... . . . . . . . .... . ..... . .. . 

PapéiS, cartolinas e cartões, obtidos (ôlha 
I a fõlba (de fabrico manual) ...... . .. . 

I Papéis, cartolinas e c'iJ'tões. apergami
nhados e suas Imitaçóes, inclusive papel 

"cristal", em rolos ou em fôlhas ....... 1 

3% 
6% 



48.Oi 

48.06 

48.'7 

i 
48.08 I 
48.09 I 

48. 10 

48 . 11 

48.12 

48 .13 

48.14 

1\ 

'I 

\ 
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PRODUTOS 

Papéis, cartolinas e cartões, simplesmente 
reunidos por colagem, não impregnados 
nem revestidos em sua superficie, inclu
sive reforçados interiormente, em rolos 

pao~ei~~ c~~~~~as"~ . ~à~tõ~~, '~~P'I~~~é~tê l 
ondulados fmesmo recobertos por co
lagem> , encrespados, pregueados. go
frados, estampados ou perfurados, eml 
rolos ou em fôlhas .. . .. . . . . ... ... . .... \ 

PapélS, cartolinas e cartões. simplesmente 
pautados, riscados ou quadriculados, em 
rolos ou em fôlhas .. .. . ....... . . . . . . . .. I 

Papéis, cartolinas e ca.rtões engomados'l 
reveStidos, impregnados ou coloridos na 
superflcie (jaspeados. indianos e seme
Ihantes) . ou impressos (exceto os da 
posição 48 .06 e do capítulo 49>, em rolosl 
ou em fôlhas .... ... ....... .. . .. . ....... , 

Placas tiltrantes de pasta de papel .. ... . 1 

Chapas para construções. de pasta' de 
papel, de madeira desflbrlida ou outras , 
matérias vegetais desfibradas. inclusive , 
aglomeradas com resinas naturais ou ar- I 
tificiais ou outros aglomerantes seme-I 
lliantes . . .... . ........... . .. ........ 1 

I 
11 - Papel. cartolina e cartão, recortados I 
para um uso determinado : manufaturas 

de papel, cartoli1la e cartão I 
I 

Papel para cigarros. cortado em forma I 
determinada, inclusive em mortallias ou 
em tubos .. ... .. .. . . . . ....... . .. . ... , 

I Papel para forrar casas. !incrusta e papéis I 
I diáfanos para vitrais fvitrotaneJ . .. . . ·.1 
I 1 
I Revestimentos de pisos construidos com i 

I suportes de papel. cartolina ou cartão" 
com ou sem CApa de linóleo, inclusive I 
cortados em forma determinada .... . . . 

I Papel para cOpias ou matrizes, cortado 
nas dimensões própllas, inclusive acon
dicionado em caixas <papel carbono'l 

~~~~gte~~mPle~~ . ~~~ . ~~~~i~~.~r . . ~ . ~~~ 
I 

Artigos para correspondência: papel dei 
cartas em blocos envelopes. cartas- I 
postais e blllietes-postals não ilustrados I 
p cartões para correspondêncIa; caixas" 
sacos e objetos semelliantes de papel. I 
cartolina ou cartão. contendo artigos I 
sortidos de correspondência . . .. . . .... . . 

Outros papéis, cartolinas e cartões, cor-
tados para uso determinado .. . ....... . 

Aliquota 
"ad 

valorem" 

6% 

8% 

8% 

8". 

8". 

8% 

8% 



Posição 

48 . 16 1,1 

48.17 

48.18 I 
I 

I 
48.19 I 

48.20 

48.21 ) 

I 

Inciso 
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PRODUTOS 
J Àl1quota I -ad 

\ valorem" 

I Caixas. sacos. bOlsas, cartuchos e outrosl' 
recipientes de papel, cartolina ou cartão 

I Cartonagens rlg1das pa.ra uso de escr1-' 
, tórios, e papéis semelhantes •.......... \ 

I Livros de registros. cadernos. livros dJ 
I notas. de recibos e semelhantes. blocos 

I para apontamentos. talões. agendas. 
past.as para escritórios. classificadores, 
encadernações I de rôlhas móveis ou 

I outras) e outros artigos de papel. car-

I tolina ou cartão. pa.ra lISOS escolares, 
de escritório ou de papelaria ; álbuns 

I 
para amostras e para coleções, e res-

rea~~~s d.e • ~~~l • . ~~. ~.a.r.t~. ~~~ .. ~~~ 
J I 
I Et1quêtas e rótulos. de qualquer espéCie" 

de papel, cartolina ou cartão. Impressos 

~~m~~~ 1l~U:~~~~. ~~ . ~~: . ~~~~i.~ • ~~~ 
Carretéis. bobinas. espulas e suportes se

melhantes. de pastas de papel. papel, 
cartolina ou cartão, Inclusive perfurados 
ou endurecidos . . .. ...•.. .. ....•....... 

" Outras manufaturas de pasta de papel, 
I papel. cartolina, cartã.o ou pasta de 00-
I lulose . .•.........•....•..••... _ •....•• 
I 

CAPfTUl.o 49 

8% 

8% 

8% 

8% 

ARTIGOS DE LIVRARIA E PRODUTOS DAS ARTES GRAPICAB 

Notcu: 

(49-1) t:ste capitulo não compreende: 
a) papel. cartolina, cartão, pasta de celulose e respectivas manufaturas. 

com impressões ou Ilustrações de caráter acessório que não cheguem a 
modificar-lhes o destino inicial. nem a fazer com que se considerem como 
incluídos no presente capitulo (capitulo 48); 

bl cartas de jogar e demais artigos do capitulo 97; 
c) gravuras, estampas e litografias originais. 
<49-2 ) As gravuras e Ilustrações que não tenham textos e que se 

apresentem em fôlhas separadas, de qualquer formato, estão class11icadaa 
na posição 49.11. 

(49-31 Os Impressos editados com fins publicitários por estabeleci
mento cujo nome figure nêles. ou por conta do mesmo, assim como a' 
dedicados principalmente à publicidade (inclusive impressos de props
ganda turlstical. estão compreendi~os na posição 49.11. 

(49-4) Entendem-se por cattões-postais Uustrados, na acepção da p0-
sição 49 .09. os cartões Uustrados que apresentem uma 011 vãr1aa Jmpt'e2!Sôes 
que indiquem liste emprêgo. 



---= 

Poslçáo 

49.01 

4!1.02 

49.03 

49 . 04 

49.05 

49 .07 

49 .08 
49.09 

49.10 

49 .11 

I 
I 
I 
I 

I 
/ 

Inciso 

1 

2 
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PRODUTOS 

I Livros .. folhetos e impressos semelhantes. I 

Al1quota 
"ad 

valorem" 

/ inclusive em fôlhas sôltas ... . ......... , Não 

\ I
tribULl1dOS 

Jornais e pUblicações periódicas. impressos. 
I inclusive ilustrados ..................... Não 

\ \

trlbutadoS 
Albuns ou livros de estampas e álbuns para 

desenhar ou colorir. brochados. carto-

\ 

nados ou encadernados, para crianças./ Não 
tributado~ 

Música manuscrita ou impressa. ilustrada 
ou não, inclusive encadernada .... . . .. . Não 

Manufaturas cartográfIcas de qualquer 
espéCie, inclusive .:artas murais e plantas 
topográficas, impressos ; globos (terres-
tres ou celestes) impressos .... ....... . . 

( 

Tltulos de ações ou de obrigações e outros 
titulos semelhantes. Inclusive talões de 
cheques e semelhantes ................ . 

Decalcom~jas de todos os tipos . . .. .. .. . 
Cartões-postais, cartões para aniversário,l 

cartões de felicitações de Natal e seme-I 
lhantes, ilustrados, obtidos por Qualquer 
processo. inclusive mesmo com enfeites 

c~~n~~·\:çõde: qu;;lqiI~'r' 'e~Péc"i~: . d~' Pa:p~i,! 
cartolina ou cartão, inclusive blocos de 

Es=~~iO~àvm~~ . . ~ .. ~'~ir~s' . '~p~~ô~1 

tributado 

8% 

8"'-
8% 

8% 

8% 

obtidos por qualquer processo: I 

\ 

FotografIas . . . ................... . ..... . . trib~~~das 

/ Outros . . .. ............................. . ( 8% 

Alinea XIV 

MATtRIAS TtXTEIS E SUAS MANUFATURAS 

Notas; 

<XIV-H Esta Al1nea não compreende: 
a) pêlos e cerdas para fabricação de escôvas e pincéis e as crinas e 

resíduos de crinas; 
b> cabelos e suas manufaturas das posições 67.03 e 67 .04; entretanto, 

os "capachos" e os tecidos grossos de cabelos para prensas de 01eos ou 
usos técnicos semelhantes estão classüicados na posição 59.17; 

C ) fibras de amia nto e artigos de amianto das posições 68 . 13 e 68.14; 
d) artigos das posições 30.04 e 30.05 <algodâo hidrófilo, gazes, vendas e 

artigos semelhantes d estinados a usos medicinais ou cirÍirgicos, artefatos 
esterilizados para suturas cirúrgicas. etc); 

. ) tecidos sensibilizados da 'posição 37 . 03; 
f) monot1os cuja maior dimensão no corte transversal seja supertor a 

um m1llmetro. e I~mlnaa e lemelbantes (palha artiflciall de m&1s de cinco 
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m1l1metros de largura, de matérJas plástIcas artiflciaJa (capitulo 39), bem 
como os entrançados e os tecidos déstes artigos <capitUlo 46); 

fi) os tecidos, feltros e "lalsos tecidos", impregnaáos, revestidos. co
berros ou estratificados com borracha, e as manufaturas destes proáUtoa 
(capitUlo 40); 

lU las com pele ou pêlos de lã (capItulo 41 ou '(3) e artigos de peleteru. 
natUlllJ ou artifIcIal das posições 43 .03 e 43.04; 

í) artigos de tec1dos c1assiticados nas posições 42.02; 
1) pasta de celulose (capitulo 48); 
l) calçaoo e suas partes sôltas, perneiras, polainas e artigos seme

lhantes compreendidos no capitulo 64; 
m) cnapéus e demais toucados, e suas partes componentes. do ca

p1tulo 65; 
R) rêdes para o cabelo, de tule, malha, ponto, etc. (posiçl'lo 65.05 ou 

67.04, segundo o caso); 
O) artigos do capitulo 67; 
p) fios, cordas ou tecidos cobertos de abrasivos (posIção 68.06): 
q) fibras de vidro, artigos de fibras de vidro e bordados qulm1cos ou 

sem tundo visivel, cujo tio de bordado seja de fibras de vidro (ca.pitulo 70) ; 
r) artigos do capitulo 94 <móveis, artigos de colchoaria e semelhantes) ; 
8) artigos do capitulo 97 (jogos, brinquedos, etc .). 
t) produtos vegetalS do capitulo 14. 

(XIV-li) Artigos misturados: 

AJ os produtos têxteis dos capitulas 50 a 57 inclusIve, que contenham 
duas ou vá.rJas fibras têxteis, classificam-se da seguJnte forma: 

Q) quando contenham fibras têxteis do capitulo 50 (sêda, bOrra de 
sêda, res1duos de bOrra de séda) em proporção superior a 10% (dez por 
cento) do pêso total, classificam-se naquele capitulo, na posição reiatIva 
à fibra Que predomina em pêso; 

DIaS demais produtos se classifIcam como artigos da flbra que pre<1o
mina em pêso. 

S) Para a aplicação destas regras: 
a) os flos têxteis combinados com !ios metálicos se conslderarao por 

seu peso total como uma Iinlca matéria têxtil; os 1ios de metal se asse
melham ao produto têxtil para a classi:ficação dos tecidos em que estão 
incorporados; . 

O) quando uma posIção se refira a várias matérias têxteis (por exemplo 
sêda e bOrra de sêda, lá penteada e lá cardada, etc.), essas matérias' são 
consIderadas como uma só matéria têxtil; 

C) exceto no caso previsto na letra B) Q), precedente, nunca se tomam 
em conta os produtos não têxteis que entram na cOIlStItu1ção dos produtos 
misturados . 

c) As disposiçOes A) e B) desta nota (XIV-2) se aplicam também aos 
fios especificados nas notas (XIV-3) e (XIV-4) seguintes. 

(XIV-3) A) Salvo as exceções previstas na letra S) seguinte, são 
considerados como «cordéis, cordas e cs bos" os · fios (simples, torc1dos ou 
com retorce): 

4) de seda, de bôrra de seda ("schappe"), de res1duos de bOrra de 
sêda ou de fibras artifIciais (Inclusive os constitu1dos por dois ou mata 
monolios do capitulo 51) de pêso superior a dois gramas por metro 
(18.000 "denJers"); 

b) de fibras sintéticas (Inclusive os constltu1dos por dois ou maiS mo
nolies do capitulo 51) de pêso superior a um grama por metro (9.000 
"den1ers") ; 

c) de cAnbamo e de linho: 
I) pol1dos ou lustrados; 

II) sem pollr nem lustrar, c10 p&o auper10r a 0.011 iP'am&I por 
metro; 
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a> de cOco, de três ou mais cabos; 
e) de outras fibras vegetais com pêso superior a dois gramas por metro, 
I> reforçados de metal. 

B> As normas anteriores não se aplicam: 
a> aos tios de lã, de pêlo ou de crina, e aos de papel, não reforçados; 
b> as fibras têxteis sintéticas e artificiais que se apresentem em forma 

de cabos, fitas ou mechas; 
c> a crina de Florença, as 1mitações de categute feitas com sêc1a ou 

ribras sintéticas, às artificiais e aós monofios do capitulo 51; 
a) aos Cios da posição 52.01: "fios de metal combinados com fios têxteis, 

inclusive fios têxteis reves tidos de metal e fios têxteis metalizados"; os 
fios reforçados de metal seguem o regime indicado na letra A> f), prece
dente; 

e) aos fios de "chenille" e aos fios revestidos da posição 58.07, 
(XIV-4) A) Salvo as exceções previstas -na seguinte letra B) , nos ca

pitulas 50. 51. 53, 54. 55 e 56, se consideram "acondicionados para a 'venda 
a varejo" os .fios Que se apresentem: 

aI em cartões, carretéis. tubos e suportes semeihant.es, em novelos com 
pêso máximo (incluido o suporte> de : 

- 200 gramas para linho e ram1; 
- 85 gramas para sêda, bõrra de sêda ("schappe") . reslduos 

de borra de sêda e fibras têxteis sintéticas e artificia·is continuas; 
- 125 gramas para as demais fibras; 

.b> em meadas com pêso máximo de: 
- 85 gramas para sêda, bôrra de sêda ("schappe"), res1duoe 

de bõrra de sêda e fibras têxteis sintéticas e artlfic1a1s continuas; 
- 125 gramas para as demais fibras; 

c) em meadas subdivididas por melO de fio divisor que as torne inde
pendentes umas das outras, apresentando as meadas pêso uniforme não 
superior a: 

- 85 gramas para sêda, bOrra de sêda ("schappe"), reslduos 
de bórra de sêda e fibras têxteis sintéticas e artificiais continuas; 

- 125 gramas para as demais fibras, 
B> As disposições anteriores náo se aplicam: 
a) aos fios simples, qualquer que seja a fibra, exceto: 

1) os de lã e pêlos tinos, crus; 
lI> os de lã e pêlos finos, branqueados. tintos ou estampados, 

que meçam menos de 2.000 metros por quilograma; 
b) aos fios torcidos ou com retorce, crus: 

li de seda, de borra de seda ("schappe") ou de residuos de 
bOrra de séda, Qualquer Que seja a forma de apresentação; 

U) de qualquer outra fibra têxtil (exceto a lãe pêlos finos). 
Que se apresentem em meadas; 

e) aos fios torcidos ou com retorce, branqueados, t1ntos ou estampados, 
de sêda, de bõrra de sêda ("schappe") ou de residuos de bôrra de sêda, 
que meçam 75.000 metros ou mais por quilograma de fio torcido; 

d> aos fios simples, torcidos ou com retorce, de qualquer fibra., Que 118 
apresentem: 

1) em meadas dobrade.s em cruz; 
. U) em suporte Que 1mpllque seu emprego na lndrutrla têxt1l 

(por exemplo, em bobinas de torcedores, espulas, carretéis cOnlece 
-u CIOnlls). 
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(XIV-51 Consideram-se: 

a) tecidos em "ponto de gaze", no sentido da. posição 55.07, aquêle3 
cuja urdidura estiver composta, em tôda ou em parte de sua. superfície, por 
tios fixos (fios reLilineos) e outros móveis (fios de volta); êstes últimos 
se cruzam com os fios fixos dando uma meia. volta, uma volta. completa. 
ou mais de uma volta, de maneira. a formar um anel que prenda a. trama; 

b. tules e tecidos de "malhas finas" (rêde). lisos, na acepção da po-
8ição 58 .08. os que apresentem, em tõda a. superficie. uma série única de 
malhas regulares da mesma forma e tamanho. sem desenho nem enchi
mento. Para aplicar esta definição. não se consideram as aberturas pe
quenas que aparecem nos pontos de ligação e que são inerentes à formação 
da malha. 

(XIV-61 Ná presente Allnea se consideram como "confeccionados": 

ai os artigos cortados em forma diferente da quadrada ou retangular; 
bl os artigos diretamente acabados na operação de tecelagem e prontos 

para serem usado:;, ou que se possam utillzar depoIS de terem sido separados 
por sunples cone, sem costura ou outra mao-de-obra complementar, tais 
como certos esfregões, toalhas de mão, toalhas de mesa, lenços e mantas; 

C) os artigos CUjas orlas foram embainhadas ou debruadas por qual
quer processo (exceto os tecidos em peça, CUjas margens, providas de ourela, 
tenhli.Ill sido sunplesmente fixadas) ou então rematadas por melO de 
franjas de nós, obtidas por melO de fios do proprio tecido, ou com fios 
aplicados; 

ti) os artigos cortados de qualquer forma, dos quais se tenham reti
rado tlos; 

elOs artigos reunidos por costura, colagem ou outro processo (com 
exclusão das peças do mesmo tecido, reW1idas nas extremidades, de .ma
neira. a formar uma peça de maior compnmento, bem como das peças 
constituidas por dois ou vários tecidos sobrepostos em tõda a superfície 
e assim ligados entre si. Inclusive com interpoSição de pastaI . 

(XIV-7) Salvo disposição em contrano, que resultar dO próprio texto 
das posições, não se Incluem nos capitulas 50 a 57, ou nos capitulos 58 a 60, 
os artigos confeccionados definidos na nota (XIV-61. Os artigos mencio
nados nos capitulos 58 ou 59 não serão Incluldos nos capitulos 50 a 57. 

Pos;ção 

50.04 

60. 05 

50.06 

60.0'1 

&0.08 

60.09 

iO.l0 

CAPlrULO 50 

SEDA, BORRA DE SWA ("SCHAPPE"I E RESlDUOS 
DE BORRA DE SEDA 

I 
I Allquota. 

Inciso PRODUTOS I "ad 
I valorem" 
I 
t 

I Fios de sêda, nào acondicionados para ai 
venda a varejo .................. .... ... , .~ 

I Fios de bôrra de sMa ("schappe"), nãol 
I acondicionados para a venda a varejo .. 1 4% 
I Fios de resíduos de bórra de sêda, não I 
t acondicionados para a venda a varejo .. 1 4~ 
I Fios de seda, de bOrra de seda ("schappe") I 
I e de residuos de bOrra de sMa, acondi-I 
I cionados para a venda a varejo ....... I 100/0 
I Crina de Florença; Imitações de categutel 
i preparadas à base de fios de sêda .... 1 40/0 

I T~"i~~~&P~~"~~ . ~~ ... ~~ ... b.~~~ .. ~~ •. ~~~~I lO," I Tecidos de reslduos de bôrra de aMa .•.. , . lO~ 
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cAPITULO 51 

TtXTEIS SIN'n:'nCOS E ARTIFICIAIS, CONTINUOS 

Nota.$: 

(51-1) Em tOdas as Atineas da Tabela os têrmos "fibras têxtejs sin
tétIcas e artificiais" referem-se a fibras ou filamentos de polimeros orgâ
nicos. obtidos industrialmente: 

a) por polimerizaçâo ou condensação de monOmeros orgântcos, tais 
como poliamidas, poliésteres, poliuretanos e derivados polivinllicos; 

b) por transformação qU1mlca de pollmecos orgânicos naturaIs (celu
lose. caselna, proteinas, algas, etc.), tais como raiom viscosa, raiom acetato, 
raiom cuproamoniacal <cupra) e fibras de alginatos . 

Consideram-se como "artificiais" as fibras ou filamentos definidos na 
letra b) e, como "sintéticos". os definidos na letra a). 

<51-2) A posição 51.01 não compreende os cabos para fabrico de fibras 
têxteis sintéticas e artificiais, descontínuas, que estão classificados no 
capitulo 56 . 

<51-3) Não se consideram fios continuos os fios chamados "golpeados". 
constituídos por fibras cuja maior parte foi p ar tida pela passagem através 
de dispositivo mecânico apropriado ccapitulo 56). 

<51-4) Os monofios C1e matérias têxteis sintéticas e a.rtlficlals, cuja 
maior dimensão do corte transversal não ultrapasse um milimetro. classi
ficam-se na posição 5l.01. se seu pêso fôr inferior a 6.6 miligramas por 
metro <60 -deniers") e. em caso contrário, na posição 51.02 . 

Os monorios, cuja maior dimensão do corte transversal fOr superior 
a um milímetro, incluem-se no capítulo 39. 

As tiras e semelhantes (palha artificial> de matérias têxteis síntétlca~ 
e artificiais se incluem na posição 51.02, se sua largura não ultrapassar 
5 millmetros, e, em caso contrário, no capítulo 39. 

POSlçào InCISO PRODUTOS 

I 

I AlIqnor.a 
"ad 

I vaiarem " 
I 

----~------~------------------------- -----I I 
51.01 I 

I 
61.02 I 

I 
61.03 

61.04 

I 
Fios de fibras têxteis sintéticas e artifi- I 

ciais. continuas. não acondicionados parai 
a venda a varejo ... ..... .... . . ...... . . I 

I 
Monofios. tiras e semelhantes (palha arti- I 

fiel a!) e imitações de categll te. de ma- I 
térias têxteis sintéticas e artiliclals .. . . I 

I 
Fios de fibras têxteis sintéticas e artlfH 

ciais. continuas, acondicionados para ai 
venda a varejo . ... ..... . .. . . .. . ........ I 

I Tecidos de fibras têxteis sintéticas e artl-l 
ficlals. continuas <inclusive tecidos C1e l 
monofios ou de tiras das posições 51.011 
e 51.02) ..... . ............... .. .... . .. . . 1 

I 
I 

40/. 

4% 

10 % 

10% 



Posição Inciso 

52.01 

52.02 i 

Nota&: 
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CAPinn.o 62 

Tru{'IElS METALIZADOS 

I 
I AllqUOt8 

PRODUTOS 

I 
"ad 

valorem" 

Fios de metal combinados com fios têxtets,1 -
inclusive fios têxteis revestidos de metal I 
e tios têxteis metalizados . ...... .... . . . . 

Tecidos de fios de metal, ou de fios da 
posição 62 .01, para vestimenta, mobiliá-
rio e fins 5emelhantes . . .. .... ........ . . 

CAPITULO 53 

LAS, Pn0S E CRINAS 

8% 

10% 

(53-1) A expressão "pêloS finos" se refere aos pêlos de alpaca, lhama, 
vlcunha, "yack", camelo, cabra "moha!r", cabra do TIbete, cabra de 
Cachemira e semelhantes (exceto as cabras comuns) . de coelho (inclusive 
coelho angorá) , de lebre, castor, nútria e rato-almiscarado. 

Poslçào 

53.05 

53.06 

53 .07 

53.08 

63.09 

63.10 

63 .11 
63 . 12 
63.13 

Inciso 

1 
2 

PRODUTOS 
I AJ1quota 
! "ad 
! valorem" 
I 

. I 
Lãs e pêlos (finos ou grosseiros), carda-/ 

dos ou penteados ...... . ..... .. . ..... . . . 
Fios de la cardada, não acondidonados 

para venda a varejo .. ... .. ..... ... ..... I 
Fios de lã penteada. não acondicionados I 

para a venda a varejo .... . .... .. . .. . . . 1 
Fios de pêlos finos, ca.rdados ou penteados. I 

não acondicionados para a venda a va-I 
rejo . . ....... .... . . . . . . . ... · .. · .. ... . .. 1 

Fios de pêlos grosseiros ou de crina. não l 
acOndicionados para a venda 8 varejo . . , 

Fios de lá, de pêlos Cflnos ou grosseirOs) I 
ou de crina, acondicionados para a ven-! 
da a varejo: , 

De pêlos tloos .. ....... · .... . ...... . ..••.. 1 
Outros ............. .... ..... ; ..... . . . ... 1 

recldos de lã ou de pêlos tinos . .. ....... 1 
Tecidos de pêlos grosseiros ... . . . . . ...... I 
Tecidos de crina .. . . . .. . ........... . .. . . . 1 

3% 

4% 

4% 

8% 

3% 

10% 
6% 

10% 
10% 
10% 

__ .. '-.0_ . . _ _ _ ___ ___ ___ . _ _ 1 __ _ 



54.01 
54.0Z" 
54.03 

54.04 

SoL05 

I 

! 
\ 
I 
I 

Inciso 
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CAPlTOLO 64 

LINHO E RAMI 

I 
i Allquota 

\ 
"aO PRODUTOS 

I 
I 

I Linho penteadO, mas não fiado •• ••• • • ·1 
Ram1 penteado, mas não fiado ., .. , ... , 

I Fios de linho ou de rami, não acondi-I 

\ 
clonados para a venda a varejo .. . . . 1 

Fios de linho ou de rami, acondicionados! 
I para a venda a varejo ...... " ...... 1 
I Tecidos de llnbo ou de rami .• ... .. , .• .. 
I I 

CAPlTOLO 55 

ALGODAO 

valorem" 

8"70 
3% 

4% 

:'''h 
10% 

tI 'I 'I Allquota Posiçâo I Inciso PRODUTOS "ad 
I valorem" 

--~I----_I , 

55.04 
55.05 

55.06 

55.07 
65 .08 

115 .09 

I I 
I Algodào cardado ou penteado ..•.•..... 1 3% 

I Fios de algodão. não acondicionados par>.l.1 
a venda a varejo . . ...... . ... . .. . . · .. 1 4~ 

I Fios ve~~a al~Od~e:;::O~~~~i~~~~~~ .. ~~ .. ~ I 6% 

! Tecidos de algodão em ponto de gaze ... J 10% 
Tecidos de algodão "bouclés", tipoJ 

I esponja. . ........ ' . . ... ............. f 10% 
I Outros tecidos de algodào .........••. 1 10~ 

I I 

CAP1Ttn.o 66 

'IEXIEIS SINnTICOS E ARTIFICIAIS, DESCONTtNUOS 

Noto: 

(56-1) Consideram-se "cabos para fabrico de fibras têxteis sintética.!! 
e artüiciais. descontinuas", segundo a posição 56.02, os constituldos por 
uma série de filamentos continuos paralelizados, de comprimento uniforme 
ou igual ao dos cabos, quando satisfaçam as seguintes condições: 

aI comprimento do cabo superior a dois metros; 
Dl torção 1nfer1or a cinco voltas por metro; 
cJ pêso unitário dos filamentos 1nfertor a 6,6 mlllgramas por metro 

(60 "deniers"); 
aI quando se trate de têxteis sintéticos os cabos devem ter sIdo estI

rados e. por Isso. não devem I'stlcar-se maiS de 100% de seu comprimento: 
eJ que o pêso total do cabo seja: 

1> superior a 0,5 grama por metro (4.500 "deniers") para 08 

têxteis artificiaiS; 
lI> superIor a l ,6ti grama por metro (15.000 "deniers") para 

08 têxteis stntétlcos. 
Os cabos cujo comprimento nAo Ultrapasse dois metros esta.o classtn

cad06 DO posição 56. OI. 



Posição 

56.01 

56.02 

56.04 

66 .05 

66.06 

66.07 

" inciso , 
I 

I 
I 
I , , 
I 
I 

I 
I , 
\ 
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'
I I Ailquota 

PRODUTOS I Mad 
, I valorem" 
, ______ ~I------

I Fibras têxteis slntetlcas e artl1iclals. des-I 
contlnuas. sem cardar nem pentear. oul 
sem ter sofTldo outra operação prepa-I 
ratõria da fiação ............ .... .. . , 

I Cabos para fabrico de fl~ras têxteis Slnté-/ 

I 
tlcas ou artificiais, Jescontlnuas ' " 

Fibras têxteis sintéticas ~ . art11icials des-I 
contlnuas, e reslduo· de fibras têxteis 

I 

sintéticas e artl1!r tis (continuas ou 
dE'sconttnuas). car( .das, penteadas oul 

I r~~~ra~~ .. ~~ .. ~~~:'~ .. ~~~_~ .. ~~ .. ~\ 
Fios de !1bras têxteis slntétlcas e artitl-/ 

clals. d.esconttnuas (ou de reslduos 1e 
f ibras têxteis sintéticas e art11icllÚS).1 

=el:ond1~~~~~.~~~ . ~~.~ . ~ . ~.e.~~. ~1 
Fios de fibras têxteis slntétJcas e I\rtl-I 

Clals, desconUDuas (OU de reslduos 
de fibras têxteis sinteticas e artifi-I 

~~a;:J~ .aco.~~j.~i~~~~~~. ~~~~ . ~ .. ~e~~~ . ~ 

S% 

3% 

4% 

8% 

I Tecidos de fibras têxteis sintéticas e I\rtl- I 
flcIals, dE'sconttnuas ..... . . . ...... .. . , 10% 

I , 

CAPlTtJI.o 57 

OUTRAS FIBRAS n:xTEIS VEGEI'AIS: FIOS DE PAPEL E TECIDOS 
DE FIOS DE PAPEL 

Posição Inciso P R ODU T OS 

57.01 ri / Cll.nnamo penteado, mas não fiado . .... ' 1' 
57.0:1 I Abacà (cânhamo-de-Manilha, ou "musa 

57.03 

67.04 

57 .05 
57.06 
57 .07 
57 .08 
57.09 
57.10 
57.11 
57.12 

I textI.l.is") em f1laças ou trabalhado,l 

I I Juta rn:rd=, ~~~ead~"~~ .~~~ '~~t~~ ' r.n;,:1 
, tamento posterior, mas não fiada . . , 
I Outras fibras têXteis vegetais cardadas,1 
I penteadas ou com outro tratamento I 
I posterior. mas não fiadas __ ........ . 
, Fios de cânhamo ............. _ ... . . . ... _, 

! 
Fios de juta ... . .... .... .... •. ...... . .... 1 
Fios de outras fibras têxteis vegetais , .. 1 
Fios de papel .. . . ... . ........ . ...... '''1 

I Tecidos de cânnamo .... ... ............ . 
TecidOS de Juta .... .. . ... .. .. ........... 1 

, , Tecidos de out.ras fibras têxteis vegetais ., 

Allquota 
"ad 

vaiarem" 

3% 

3% 

370 
4% 
4% 
4% 
4% 

10% 
10% 
10% 
iO% I I Tecidos de fios de papel ................. , 

------, ----~I------------------------~~I~~--
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TAP:/l:TES E TAPEÇARIAS, VELUDOS, PELúCIAS. TECIDOS "BOUCLÉS" 
E TECIDOS DE "CHENILLE", FITAS E OBRAS DE PASSAMANARIA, 

TULES, TECIDOS DE MALHAS DE NOS ("FILET "); RENDAS 
E BORDADOS 

Notas : 
(58-lJ Estão excluldos dêste capitulo os tecidos revestidos ou impreg

nados, os tecidos elásticos, a passamanaria elástica, as correias transpor
tadoras ou de transmissão e os demais artigos compreendidos no capitulo 
59 . Os bordados em matérias têxteis, contudo, correspondem à posição 58.10 

158-2. Consideram-se "tapetes" segundo as posições 58.01 e 58 .U:.!, 
os que habitualmente se colocam nos assoalhos, e "tapeçarias" os que. 
mesmo apresentando Iguais caracterlstlcas que os tapêtes, se destinam a 
ser COlocados em outro lugar. Excluem-se destas posições os tapétes de 
téltro, que estão classiticad')s no capitulo 59. 

(511-3) Consideram-se "fitas", DO sentldo da posição 58.05 : 

4 ) os teCidos com urdldura e trama (compreendendo os veludos' em 
tiras, cuja largura nao ultrapasse 30 centlmetros e com ourelas verda.
de1ras; tiras cuja largura oáo ultrapasse 30 centimetros, provenientes do 
com de teCidos, que apresentem falsas ourelas, tecidas, coladas ou obtidas 
por outra qualquer forma; 

O)· os teCidOS tUbUlares, com trama e urdidura, cUja Jarg'.lTa, quando 
planos, não exceda 30 centímetros ; 

C) os teCidos cortados em viés, com as orlas dObradas, cuja largura, 
quando desdobradas, nao exceda 30 centimetros. 

As fitas com franjas obtidas na tecelagem se class1ficam na poslçao 
58.01 . 

(5g-4l Excetuam-se da posiçã o 58 .08. por estarem classificados na 
poslçáo 59.05, os tecidos de malha (rêde), em pedaços ou em peças 
Cabricadoo com cordéis, cordas e cabos. 

~-5) A expressào "bordados" ela posiçào 58.10 abrange tambp.ID os 
tecido! com aplicações. por costura, de lantejoulas, pérOlas ou motivos 
onnunenta1.s de qualquer matéria, bem como os trabalhos p.fetuados com 
!los p~ bordar de metai ou de fibras de vidro . Excluem-se da posiçào 
68.10 as tapeçarias feitas à agulha (posiçáo 58.03). 

(58-6) Compreendem-se neste capitulo os artigos (fitas. rendas, etc.) 
feitos com fios de metai e empregados em vestuArlo, mobiliaria e usos 
semelhantes. 

Posição Inciso 

I 
58.01 I 

I 
5E . O:.! I 

I 
I 
I 

58 . 03 I 
I 
I 
I 
I ., 

I 
I Aliquota 

PRODUTOS 

I 
I 
I Tapétes e tapeçarias ele ponto de no oul 
I enrOlado, inclusive confeccionados . 1 
I Outros tapêtes e tapeçarias, inclusive I 

I confeccionados; tecidos denominadosl 
.. k:ellm" "sumak" "karamanle" el 

I semelhantes. inclusive confeccionados. I 
I Tapeçarias feitas à mão (gênero "Gobe-I 
I uns" "Flandres". "Aubusson" "13eau-1 
I va1s" e semelhantes) e tapeçar1a.s1 

I feitas a. agulha (ponto pequeno, ponto I 
de cruz, etc.) , 1nclusive COnfeccio-1 

I nados . .• • .............•..•.••••.... 1 

I "ad 
valorem" 

15% 

15% 



Posição 

68 .04 

58.05 

68.06 

58 .07 

58.08 

:18.09 

156.10 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

Inciso 

1 

2 
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PRODUTOS 
I Al1quota 
I "ad 

"I valorem" 
I 

I Veludos, pelúcias, tecidos "bouclês" e te- I 
cidos de "chen!1le", com exclusão dosl 
a.rt1gos das posições 55 .08 e 58 .05 . . I 

I 
Fitas, inclusive formadas por fios ou tlbraSr 

paralelas e coladas (fitas sem trama) ,I 
com exclusão dos artigos da poSição I 
58.06 . . ... • ........ . .. . ...... . .... . . . 1 

I 
Etlquêtas, escudos e artigos semelhantes,l 

terldos mas sem bordar, em peças,l 
em fitas ou cortados .......... . .... . .. 1 

I 
Fios de "chenille"; tios enrolados (dife-I 

rentes dos da posição 52.01 e dos dei 
crina revestidos) : entrançados eml 
peças; outros artIgos de passamanartal 
e ornamentais semelhantes, em peça; I 
borlas, pompons e semelhantes : I 

I Fios de "chenllIe" e fios enrolados ...... \ 
I I 
I Outros .. · ··· · · · ······ .. · ········ · ····· · .. 1 
I I 
I Tules e tecidos de malhas de nós (rêde) ,I 
I lisos.. . . .. .. .. . .........•..... . ... . .. 1 
, I 
I TuJell, mó ("tulles-bobinots") e tecidos! 
I de malhas de nós (rede), com dese-I 
I nhos; rendas (à mão ou à máqUIna) I 
I em peças, tiras ou em aplicações ... . 1 , , 
I Bordados de todOS os tIpos, em peças,l 

tiras ou em aplicações ...... .. ... . ... l 
I I 

CAI'trULo 59 

10% 

10% 

10% 

8% 

10% 

15% 

10% 

15% 

PASTAS E FELTROS; CORDOALHA E ARTIGOS DE CORDOALHA; 
TECIDOS ESPEXJIAIS, TECIDOS IMPREGNADOS OU REVESTIDOS; 

ARTEFATOS DE MATli:RIAS TEXTElS PARA USOS TIl:CNlCOS 

Notas: 

(59-1) A denominação "tecidos", no presente capitulo, se refere <salvo 
quanto à posição 59.03) aos tecidos dos capítulos 50 a 57 e aos das posi
ções 58 . 04 e 58 .05, aos entrançados, aos artigos de passamanaria e orna
mentais semelhantes, em peças, dá posição 58.07, aos tules e tecidos de 
malha de nós, das posições 58.08 e 58.09. às rendas da posição 58 .09 e aos 
tecidos de malha elástica em peças, da posição 60.01. 

(59-2) As posIções 59.08 e 59 .12 SO compreendem os r.ectdos cuja 
impregnação ou revestimento seja patente; não se consideram, para apllcar 
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esta disposição, as mudanças de cOr provocadas pela Impregnação ou 
revestimento. 

A pOs1ça.o 59.12 também na.o compreende 08 tecidos pintados Cd1!e
rentes do:; cenârios de teatro, fundos para fotografia ou usos seme
lliantes) nem os tecidos cobertos de poelIa de tecidos. de pó de cortiça ou 
de produtos análogos, que apresentem desenbos procedentes dêstes trata.
mentos. nem os tecidos que sofreram aprestos normais de >lcabamento â 
base de subst.A.ncias amiláceas ou matérias análogas. 

(5:;-3> A expressão "tecidos com borracna", da posição 59.11, se 
retere: 

0. ) aos tecidos ImpregnadOS, com revestimentos, cobertos ou estratl
ftr:ados com borracha (que não seja borracha esponjosa ou celular ou 
espuma de borracha): 

1) cujo pêso seh de 1.500 gramas, ou menos, por m'; ou 
fi> cujo pêso seja supertor a 1.500 gramas por m2 e que 

contenham mais de SO 'lo (cinqüenta por cento) de seu pêso em. 
matérias têxteis; 

l:ll às mantas de fios têxteis paralellzados e aglomerados por melo de 
bonartu.. 

(59-4) A posição 59.16 não compreende: 

a ) as correias de matérias têxteis com menos de três milfmetros de 
espe&sura em peças ou cortadas em comprimentos detenn1nados; . 

O ) as correias de tecidos Impregnados. revestidos, cobertas ou estrati
ficad os com borracha, bem como as fabricadas com fios ou cordéis têxteis 
1ruprpgnados ou revestidos de borracha (pOSição 4() .10) ; 

(59-5) A posição 59.17 cumpreende os seguintes produtos. que não 
pol\.~Rr.l ser classl!lcados nas demalS poSições da AJ1nea XIV: 

(tIOS produtos têxteis (exclusive os que tenham o carâter de produtos 
das )::osições 59.14 e 59 . 16) que se enumeram, em forma lim1taUva. a 
seguir . 

I) os tecidos. feltros ou tecidos forrados de fêltro combinadCJs 
com uma ou várias camadas de borracha. de couro ou de outras 
matérias, dos tipos comumente empregados para fabricar guarni
çÕE-S de cardas, e produtos, análogos para outros usos técniCOS; 

fi) as gazes e tecidos para peneirar; 

m> as seiras e tecidos espessos (1ncluJdos os de cabelos i dos 
tipos comumente empregados para as prensas de óleo ou outros 
usos técnicos anàlogos; 

IV) os tecidos feltrados ou não, mesmo Impregnados ou reves
tidos dos tipos ut1llzados comumente nas máquinas de fazer papel 
OI; em outros usos tPcnlcos. tubulares ou sem fim. com urdidura. 
trama ou ambas. c;lmp!ps ou múltiplas. ou tecidos planos de urdi

dura. trama ou ambas, múltiplas; 

VI os tecidos feitos com metal, dos tipos VUlgarmente utlU
zados em usos técnicos; 

VI) os tecIdos de fios da posição 52.01. dos tipos vulgarmente 
utilizados no fabrico de papel ou em outros usos técnicos; 

Vil) os cordões lubrificantes e os entrançados. cordas e outros 
produtos têxteis semf'lhantes para enchimento industrIal. tmpreg
Dado~ ou não. revestido." ou armados; 

b) os artigos têxteis para usos técnicos (diferentes dos das posições 
59 . 14 a 59.16) e. prtnclpalmente. discos para polias. juntas. rodelas e 
outrd6 parte!: ou peças de máquinas ou aparelhos. 



Poslçã.o 

59 .0 

59.02 

;;'Q .03 

6~.04 
59.05 

!\1I \16 

59.07 

59.08 

b:LOII 

511. JI) 

59.1l 

59 . 12 

59.13 

~.14 

69.15 

&9 .1'1 

Inciso 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I , , 
! 
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I 
I 'Ülqnota 

PRODUTOS I ~ad 

I valorem" 
I 

Pastas e artigos de pasta; nacos bol'toc· : 
tos) Oll matérias têxteis . ,. . .1 

Feltros e artigos de fêltro, inclusive I 
impregn~dos ou revestidos . . · .. ...... . 1 

FalSos te(··ldo!' e artigos de falsos t.ec1(\l'l', . 
I mcluslve Impregnados ou revestidos .1 

I Cordéis. ,;o.Cias e cabos. tran';arjlJS (,U tlf\l'1 
I RedéS Cacri"adas com as matp.t'I83 ('ltR",,!"1 
/ na pOSição 59.04, em peça ou em obra ; I 
I rédes ~a.r8 pesca, de ~io:l3, ~.:I~!." a' 

I O,lt:~~'d:;S tpJh~~' 'f~'b'r1~~d~s' '~om it~~:' ~~~~l 
I dé!.". cordas, cabos, exceto (J~ te.::\dus el 
I artigos de tecidos .·· ·,· .• · .. ,· ·.· ., ·1 
I TecidOS revestIdos de goIrul ou de ma--l 
I terias amlla.ceas dos tlpos utU1zadosl 
I na encadernaçao. cartonagem, indUs-, 
I trtas de artigos desttnados a acondiclo-l 
, namento ou usos semelhantes (perca-I 

Im'!." rE'vestldas, etc.); t.ela.; Pll~ 'E'-' 
calque ou transparentes para desp-I 
nho; telas preparadas para pintura ; I 
l.W.aVtt.J ~a mez'lim e semdhactes ,'araI 
ct. ~pel!.rta . ......••.. . ... ... . . 

Tecldos impregnadOS ou revestIdos de dert-I 
~>.áo!' dkl celulose ou ae cu '.1'.'18 IIl!<tP- , 
nas plásticas artiflclals .. . . . I 

11 la ~1~cer8all e outros teclrjdS 11l1>lT('l'!1a- 1 

dos ou revestidos de uma camada a.1 
Ott.Sf de Oleo .. . . . . . . . I 

LUléle(.~ oara qualquer uso. ':.JrtIl.dO'> /lU I 
não, tapetes para assoalhos com reves- I 
tunento sôbre .suporte de matertasl 

, têxteis. cortados ou nao . .. , ..... . . I 
I Tecidos com borracha, exclusive de malhaI 
/ elástica . . .. " ... .... . . .. ....... .... .. I 
I Outros tecidos impregnados ou revestida);; I 
I telas omtll.das para cen~rlt\S tUDC10~ de ' 
I fotografia ou usos semelhantes ... . I 
I Tecidos elásticos (excluslve os dE' malhai 
I eJásttca) formados por matertas têx-I 
/ teis associadas a fios de borracha .. ·1 
M~h~ teclaas. trançadas n' ) eT p< nU oe! 

meia, Cll' matérias têxteis. para ca.n-I 
deeirl' fogões de aqueclmen~ .... ,h.' el 
semelhantes; mangas !te mrl'.ndf'~{'l'r-' 
eia mesmo impregnadas e tecidos tu- I 

I culare:< de malha elá3 :i ~a orC';JTtoS! 
roara sua tabrlcaçl10 I 

I Mangueiras e tUbos semelhantes. de maté-I 
rias têxteIS. incluslVe "(Im 1I.r""..JI rural 

I e acessórios de outras matérias . .... . / 
/ Correias transportadoras ou .1(> trllnprnl:.-, 
I são. mesmo reforçadas, de matériasl 

\ Teclr:~~ ~tlg~' 'p~~' .W;~. t~~: 'd~1 

10% 

10% 
8% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10':'0 

6% 

10% 

10% 

10% , matérias têxteis ...... .. . . .. . .. . , 
--'----
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CAPiTULO 60 

TECIDOS E ARTEFATOS DE MALHARIA E PONTO DE MEIA 

Notas: 
(60-.1) ESte capitulo nào compreende: 

. a) as renaas ae "crochet" da pOSIÇao 58.09; 
b) OS artelatos de malha elastica do capitulo 59; 
C) os espru·tilhos, cmtas-espartUbos, cmtas, "soutiens", suspensórlOa 

para vestuario, ligas, porta-ligas e semelhantes (posição 61.09); 
4) as roupas usooas; 
elos aparelhos ortopédicos, tais como fundas para herruas, cintas me

dico-c1rU.rglCas, etc. Iposição 90 . 19). 
<60-2) Nas posiçbes 6U.02 a tiO .05, inclusive <e nao noscapituJoS 61 

e 62) , classificam-se não só os artefatos de malha <acabadOS ou naú, com
pletos ou nao) tecidos em fo!'ma determlnada, mas tambem os artIgos 
fabricados com tecidos de malha, cosidos ou confeccionados üncluldas suas 
partes componentes). 

A mesma regra se aplica aos artigos classificados na posiçao 60.06. 
(60-3) Não se consideram artigo! de malha elasucl\.. no sentido da 

poslçao 60.06, os m\IDÍdos de tira com banda ou fios de borracha para 
sua flXaçao. 

<60-4) Este capitUlo compreende os artigos de ponto de meia feitos 
com fios metá.licos utilizados em vestuário, mob1liàrio e usos semelhantes. 

(60-5> Para a aplicação dêste capítulO se entende: 
a) por tecidos e artigos de malha "elástica", os obtidos por maténa:! 

texte18 comblllaelas com fios de borracha; 
OI por teCidos e artIgos de malha elastica com borracha, os OOLldos 

com malha elastlca, impregnados, revestidos ou cobertos de borracha C~ 
fabricados com fios téxteis impregnados ou revestidos de borracha. 

Posição 

60.01 

60.02 

60 .03 

60.04 

60.05 

60.06 

I 
I AlIquota 

Inciso PRODUTOS I .. ael 
I vaiarem " 
I 
I 

I Tecidos de malha não elàstlca, sem bor- I 
I racha, em peças ..... .... . .. ... . .. .... .. , 10% 

I L~~ ~~:r~~~~~~~~ .d.~ .~.~~~ .~~~. ~~~i~~:1 10 % 
I Melas e artigos semelhantes de malha não 
I elástica, sem borracha ......... .... . ... . 1U% 
I Roupa interior de malha não elástica, semi 
I borracha .............................. . , 10% 

I 
Roupa exterior, seu.s acessórios e outros I 

::~~:'. d~ .. ~.~~ .~~~ .. ~I.~S.t~~~: .~~~. ~~~~I 10% 

I Tecidos em peças e outros artigos (inclu-I 
sive as joelheiras e as melas para va-\ 

I rizes), de malha elástica e de malha 
~ com borracha ....... .. " .............. "/ 10% 

CAPiTULo 61 

VESTIMENTAS E SEUS ACESSORJOS, DE TECIDOe 
Not43: 

UI1-lI ~te capitulo compreende I16mente 08 artigo. confecciona aos 
d. tecido., de feltrO!l ou de "fa1!os tecidos", com excludo do. artlioA de 
malha Que 01.0 estejam eompreendJdoa na poe.1 .... 81.011. 



- 146-

(61-2) &00 cap1tulo não compreende: 
a) roupas usadas; 
bl aparelhos ortopeCUcos, tais como tundas para hérnias, cintas médico

cirúrgicas, etc. (posição 90.19). 

(61-3) Na interpretação das posições 61.01 a 61.04 deve ter-se em 
conta as seguintes regras: 

a) quando houver dificuldade em saber se um artigo corresponde a 
peças de vestir masculinas ou femininas, êle será classificado nestas Illtimas 
(posições 61.02 ou 61.04, seg~do os casOS); 

b) a expressão "roupa exterior ou inteJ10r de crianças" compreende 
as dest1nadas, sem dlSt1nção de sexo, a crijIlças de colo, não se aplIcando 
ao vestuário que possa reconhecer-se como exclusivamente destinado Il 
meninas ou meninos; a referida expressão abrange também os eueiros e 
fraldas. 

161-4) Na ~ição 61.05 <lenços) se incluem os lenços de pescoço da 
posição 61.06, de (arma quadrada ou sensivelmente quadrada. cujos lados 
não excedam 60 centlmetros. Pelo contrário, na posição 61.06 se claSSI
ficam os lenços em Que um de seus lados, pelo menos, ultrapasse tiO cen
tlmetros. 

(61-51 As posições dO presente cap1tulO compreendem também os artl;(OS 
1ncompletos ou por acabar, bem como os tecidos de malha, cortados em 
forma determmada para a confecção de artigos da poslçao 61 . 09, e lI.5 

peças de qualquer outro tecldo cortadas por molde para a confecçao de 
artigos deste capitulo. 

I 

Poslçào I Inciso 

I 

61.01 I 
61.02 

l' 
61.0a 1 

I 
I 

61.04 I 
61.05 I 
61.U6 I 
61.07 I 
61.08 I , 
61.09 I 

61.10 

01.11 

\ I Aliquota 
I PRODUTOS I • ad 
I I vatorem" 
I 1 
, I 
1 Roupa exterior para homens e meninos .. 1 10% 
I 1 I Roupa exterior para mulheres, men1nas el 
I crianças de colo ...... - - - - - ........... - -I 10% 

I Roupa interior, inClusive colar1n.hos, pel-I 
tilhos e punhos, para homens e meninos I lO ? 

I I 
I Roupa 1nterlor para mulheres, meninas el 
I crianças de colo ................... _ .. .. 10% 
I , 
1 Lenços ae bõ!so __ ....... . ................ I 10% 

I Xales, cacheCOl, lenços, mantilhas, veus !, 
, semelhantes • .. ....................... '1 10% 
1 Gravatas . . . .... _ . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
I Colarinhos, golas, enfeites, peitilhos, f o-I 

I lhos. PUnhOS e demais guarnições parai 
vestuário femlnlno, exterior e interior .. 1 10% 

I EspartilhOS, cintas, "soutiens", suspensO-I 
rios, ligas e artigos semelhantes de" teci-I 
dos ou de malha, Inclusive elástica ..... 1 10% 

I Luvas, meias e artefatos semelhantes, ex-I 
ceto de malha .. _ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

I Outros acessórios de vestuários <axilas, om-

~~~~: ~:.~ur~~~' ... ~~~~~~' .. ~~~~~ .. ~~~~ I 10,. 
I I 
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CAPiTULO 62 

OUTRAS CONFECÇOES DE TECIDOS 

Notai: 

(62-1) O presente capitulo compreende sO os artigos conJ:ecclonaáoB 
com tecidos que não sejam de malha. 

(62-2) Excetuam-se dêste capítulQ: 

aj os artigos compreendidos nos capitulos 58, 59 e 61; 
b) as roupas usadaS. 

I 
Posição Inciso PRODUTOS I 

Aliquota 
"ad 

valorem" 

6:1.01 
62 .02 

62 . 03 
62.04 

62.05 

I 

I Cobertores . . ..... .. ... ................... 1 10% 
I Roupa de cama, de mesa, de toucador oUI 

I 
de cozinha; CÇ>Itínas e outros artigos parai ' 
guarnições de interiores ................. I 10% 

Sacos e sacolas para embalagem ......... 1 40/. 

) 

Velas para embarcações, toldos de todos osl 

~~~n~~rr.ac~.s.~. ~e.~~!~. ~~~i.~~ .~~ . ~~~~ I 10% 

I 
Outros artigos confeccionados com tecidos. I 

inclusive moldes para vestidos . ... .... .. 1 10% 
I I 

ALlNEA XV 

CALÇADOS; CHAPÉUS; GUARDA-CHUVAS E SOMBRINHAS; FLORES 
ARTIFIOlAIS E ARTEFATOS DE CABELOS; LEQUES 

CAPiTULO 64 

CALçADOS. PERNEIRAS. POLAINAS E ARTIGOS SEMELHANTES; 
PARTES COMPONENTES DOS MESMOS 

Notas: 

(64-I> Este capitulo não compreende: 
a ) sapatos de malha (posição 60.03) ou de outros tecidos <posição 62 .05), 

sem aplicação de solas; , 

b) calçado usado; 

c) artigos de amianto (posição 68 .13); 

ct) calçados e os aparelhos ortopédiCOS e suas partes componentes (p0-
sição 90.19); 

el calçados que tenham caracteristlcas de brinquedo e artigos formados 
por calçado e patins (para gêlo ou de rodas) inseparáveis (capitulo 97)_ 

(64-2) Não se consideram "partes componentes", segundo as poSições 
64 .05 e 64 .06, as cavilhas, protetores, UhOs, colchêtes, fivelas, galões, pom
pons, cordões e outros artigos de ornamentação e passamanarta, os qua18 
seguem seu regime prOprio. nem os botões para calçados da posição 1/8. Dl. 

(64-3) Para a aplicação da posição 64.01 se consideram como "bor
racha ou como matéria plástica artUicial". os tecidos ou outros suportes 
têxteis que apresentem UJlla camada visivel de borracha ou de matéria 
lllástica artl!lcla!. 
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I Allquota 
Pos1çA.o ' Inciso PRODUTOS I "00 

64.01 

14.02 

64.03 

64.04 

".05 

64.01 

I valorem" 
I 

I I 

I Calçados com sola e parte superior de bor-I 
racha ou de matéria plástica artificial .. 10% 

. Calçados com sola de couro natural, artifi- I 
clal ou reconstltu1do; calçados com sola I 
de borracha ou de matéria plástica arti-I 
ficial (diferentes dos compreendidos nal 
pOsição 64.01> . •........•..•....... . .... 1 10% 

Calçados de madeira ou com sola de ma-I 
deira ou de cortiça ...... . ........ . .... . 1 10% 

Calçados com sola de outras matérias I 
(cordas, cartão, tecido. féltro, etc.) .... 10% 

parte3 componentes de calçados (inclUidOsl 
as plilmllhas e os reforços de talões ou ta
loneiras> de qUalquer matéria, exceto l 
metal . . ..... ..•...... . . . ............... I 6 % 

Perneiras, polainas, caneleiras e artigos se-/ 
melhantes e suas partes .. . ........ . .... 10% 

CAPiTULO 65 

CHAPí:UB E DEMAIS TOUCADOS E SUAS PARTES COMPONENTES 

NotlU: 

<65-lJ ' Este capitulo não compreende: 
4) chapéus, barretes e demais toucados, usados; 
O) t~des para cabelos (posição 67.04) ; 

c) chapéus, barretes e demais toucados, de amianto (posição 68.13); 

4) artigos de chapelaria que tenham caracteJisticas de brinquedos, tail! 
como chapéUS para bonecas e artigos de jogos de salão (capitulo 97). 

(65-2> A posição 65 ,02 não se aplica às carcaças ou fOrmas confeccio
nadas por costura, com exceção das .fabricadas pela reunião de tiras (tran
çadas: tecidas ou obtidas por qualquer outro modo). simplesmente cosidas 
em espIral. 

Posição Inciso 

65 .01 

I I Allquota 
PRODUTOS I "aó I I valorem" 

I I 
I ' I 

Carcaças de fêltro para chapéus ("ciO-I 
ches") sem fçrma. nem acabamento; dls- I. 
cos e cilindros de têltro , para chapéus,l 
embora êstes últimos estejam cortados nol 

C;~;~~ ~a ~=é~ . (" :êl~~h~~';i : ~.~tr'a:z;: I 
çadas ou feitas pela união de tiras dei 
Qualquer matéria (trançadas, tecidas oul 
obtid!ll! de outro modo). lIem forma neml 
aeabamenk . . , ......................... 1 

10~ 

li,. 



Posição 

65 .03 

65 .04 

65 .05 

65.06 

65 .07 

Inciso 

-1~-

PRODUTOS 
\ 

Al1quota 
"ad 

valorem" 

I I 
Chapéus . e demais toucados de fêltro, fa-\ 

bricados com carcaças ou discos da po-
sição 65 .01, guarnecidos ou não .... . ... 1 10% 

Chapéus e demais toucados entrançados OUI 
fabricados pelá. união de tiras de qUal
quer matéria (trançadas, tecidas ou Obti-, 

~~os~~ ~~~~~. ~::~~ .. ~~~~~:. ~~~ 10% 
Chapéus e demais toucAdos !inclusive rê-

I des para cabelo) de malha ou contecclo-1 
nados com tecidos, rendas ou feltros (eml 

I ~~~ ~ .. ~~.~ .. ~~~:.~~~~I 10% 

I O~~O~h.~~~ •. ~ ..• ~~~~~~' • .. ~~~~~~~I 10% 
I rtras para guarnição Interior, forros, capas I 
I para bonés, carcaças (inclusive arma-I 
I ções de molas para chapéus) , palas e 
, francaletes para chapelaria .... . ..... ... 1 10% 

_________ , I 

CAPiTULO 66 

GUARDA-CHUVAS, SOMBRINHAS, BENGALAS, cmCOTES, 
REBENQUES E SUAS PARTES COMPONENTES 

Notas: 
(66-1) Este capitulo não compreende: 
Q) bengalas para medir e semelhantes (posição 90 .16>; 
ó) bengalaS-espingardas, bengalas-estoques, bengala8-matraca.s .e sem~ 

Ihantes (capitulo 93); 
C) artigos ao capitulo 97, especialmente os guarda-chuvas e as som

brinhas, claramente destinados a brinquedos de crianças, os tacos de gOlfe, 
de hOquei e os bastões de esqUlaçAo. 

(66-,1) A posIçào 66.03 nA.o compreende os acessOrios de matértaa 
têxteis, as bainhas. coberturas. borlas, fiadores e semelhantes, de qualquer 
matéria, para os artigos compreendidos nas posições 66.01 e 66.02. J!:stes 
acessOrlos se classificam separadamente, inclusive quando se apresentem com 
os artigos a que são destinados, desde que não estejam nêles a.plicados. 

I 
I AllquOta 

Posiçao lnciso PRODUTOS I "a.d 
I valorem" 
I 
I 

Guarda-chuvas, guarda-sóis e sombri-I 66 . 01 
nhas. Inclusive bengalas-gUard3-chUVaS,! 
os guarda-sOIs-toldos e semelhantes ... 10% 

Bengalas (inclusive bastões para alpinis-66.02 
tas e bengalas-assentos), chicotes. reben-I 
ques e semelhantes .. . . .. ........ . ... .. . 1 10e;;, 

P:trtes, guarnições e acessórios para os ar-I 
tlgos compreendidos nas posições 66 .01 

66.03 

e 66 .02 ... . .......... ... ...... . ... .. .... 1 10% 
I 
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c&pi1'ULO 67 

PENAS E PENUGEM PREPARADAS E ARTIGOS DE PENAS 
E PENUGEM; FLORES ARTIFICIAIS; MANUFATURAS 

DE CABELOS; LEQUES 

NottU: 

(67-1) Este cap1tulo não compreende: 

4) seiras de cabelos, para prensas de Oleo (pos1ção 59.17) ; 
b) ornamentos florais, de renda, de bordados ou de outros tecidos 

<Allnea XIV); 

C) calçados (capitulo 64); 

4) chapéus, bonés e demais toucados <capitulo 65); 

e) espanadores (pos1ção 96.041, borlas de penugem (posição 96.05) e 
penelras de cabelo (posição 96.06); 

1> art1gos que tennam caracterlst1ca.s de brtnquel10S ou de arteJ'atos 
esportivos, artigos de Jogos de saJão e artigos para testas de Natal (especial
mente as árvores artificiais de Nata!), do capitulo 97. 

67-2) A posição 67.01 não compreende: 

a) artigos em que·.as peJU\s ou a penugem constituam Unicamente ma.
teria.! ae enctwnenLO 1:, t:.-speclalmente, os artigos de colchoaria da PO::'l
cão 94.04; 

b) vestutu10 e seus acessOrios em que as penas ou a penugem constl
tuam simples guarnicÕes ou material de enchimento; 

C) flores. tôlllas e suas partes e os artigos confeccionados. aa pOSI' 
ção 67.02; 

d) lequc3 da posição 67 .05. 

<67-3) A poslçao 67 .02 nao compreende: 

4) artigos mencionados na mesma posição quando forem de ndro 
lcapltulo 70'; 

b) imitações de flOres, folhagem ou frutos, de matérias ceràIIikas. 
pedra, metal, madeira, etc., obtidas numa sO peça por moldação, bjll., 
ctnzelagem. estampagem ou qualquer outro processo, ou ainda, formada.!; 
J)Or 'Várias partes reun1das por processos diferentes l1a COlagem. Ugaçao 
ou anàlogos. , 

PosiÇãO! 

! 

I 
67.01 I 

6'1.02 

6'1.04 

6"1'.05 

l 
I 

I 
I 
! 
I 
I 
I 
i 

, I 
I 

Inciso , 
I Allquota 

PRODUTOS 
I , I "ad 

"alorem" 
I 

, I 

, Arte1atos l1e pe.tes, ae penas. de partes de, 
" penas e de penugem . . .......... . "1 

, F.lOres, folllagem e trutos art1tlclals e suas I 

I partes; artigos confeccionados com fiO-I 
res, tolhagem e frutos artitic1a.1s .... I 

I Perucas. postiços. tranças e artigos seme-I 
'I Ulantes, de cabelos. pelos ou matértaB! 

têxteis; outras manUfaturas de cabelos! 
I (1nclU1das as redes para o cabelol . .. . 1 

I Leques dollrl'lvels ou rlgldos, cabos, arma-I 
I ções e suas partes. de qualquer materlsl 

10% 

10% 

15% 
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Alinea XVI 

MANUfATURAS DE PEDRAS, C-ESSO, CIMENTO, AMIANTO, IUCA 
E IUT1:RIAS ANALOGAS; PRODUTOS CERU'IlCOS; VIDRO 

E MANUFATURAS DE VIDRO 

CAPITULO 611 

MANUFATURAS DE PEDRAS, Gll:SSO, CIMENTO, AMlANTO, MICA 
E MATERlAS ANALOGAS 

Notas: 
(68-1) - ~te capitulo não compreende: 
aJ os artigos do capi tulo 25; 
b) os papéis, cartolinas e canOes revestidos, lmpregnactos ou cobertos, 

da poslçâo 4H.O'l (por exemplo, os revestIdos de pO de mica .lU de grafita., 
e os papéis, cartolinas e cartões alcatroados OU asfaltados); 

C) os tecidos unpregnados ou cobertos, do capitulo 59 I tais como os 
re"esUdos de pO de auca, de betume ou de asfalto); 

d i os artigos do capitulo 71; 
el as ferramentas e partes de ferramentas, do capitUlo 82; 
" a.:; pedras l1tográ1lcas da poSlÇllO 114.34; 
g) ~s tl;oJadores e IIS peça... ISolantes para eJetncutacte, jas postçOel! 

85.25 e 85.26; 
fi.) ao mos para broca:! <1entâ.rlas (poSlÇao 00.17); 
i) os artigos do capitulO 91 (relojoana), especialmente as caixas de 

relOgl0 e de apueltlos de reloJ0arta; 
1) os artlgo/> da POSlçaO 95.U'I; 
l> os jogos, ormquedos e artigos de esporte ,capitUlo 97); 
m) os botões (pOSição 98.0H . os taplS de peara <poslçáo 98 .05) , as 

ardOslas e quadros revestidos de ardOsla para escnta e desenno lposlçao 
98.06) ; 

n) os ObJetos de arte, <1e cOleçao E. de antlgUloaae . 
(68-21 P~a os flru. da poslçao 6!1.02, a denommaçào "pedras de ean

taIla ou de construção" compreende, oão sOmente as pedras utilizadas 
habitualmentE como tais, como também qUalquer outra ;:ledra natural 
trabalhada da mesma torma. exceto a ardOsia. 

Posição 

68.01 

68 . 0:.1 

58.03 
I 

68.04 f 
f 

I 
i 
I 

I 
I 

" 

Inciso 
I I\llquota 

PRODUTOS 

I I 
I Paraleleplpedos. pedras para melo-fio e l 
I lajes para pavimentação, de pedras I 

I "ad 
I va lorem" 

I n aturais (exceto ardósia ) ... . . ....... 1 Não 
I I tributados 
I Manufaturas de pedras de cantaria ou dei 
I construção (com exclusão dos paraJe-1 
I leplpedos. pedras para melo-fio e lajesl 
I para pavimentação, de pedras naturats. i 
I e d as do capítulo 69); cubos para I 
I mosaicos. . . . .. . ..... . ...... . .... ... 1 6"4 
I Ardósia traba lhada e manufaturas- de ar- I 
! dOsla natural ou aglomerada .. . . .. I 6"4 
I MOs e artigos para moer, desflbrar, amo-! 
! lar. polir. retificar, cortar ou serrar, dei 
! pedras naturais (inClusive aglomera-I 
I das), de abrasIvos naturais ou 6l't1!H 
I clals aglomerados ou de produtos I 

I cer!tm1cos (Inclusive segmentos e ou-I 
tras partes destas mesmas matérias I 

I das referidas mOs e artigos). inclusivel 
I com partes de outras matérias (almas. I 
I bastes. anllbas. etc,) ou com seus I 
I eixos. mas sem armaçQo .... . .. ... . 1 6"4 



Posição 

, 
68.05 I 

68.GB 

68.0': 

68.08 

68.09 

68 .10 

68.11 

68 .12 

68.13 

68 .14 

6<1.111 

68.16 

\ 
I , 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
f 
I 

I 
I 
I 

l 
I 
I 
I , 
I 
1 
I , 
I 

Inciso 
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I 
I A.l1quota 

PRODUTOS I "&<I 
I valorem" 
I 

I Pedras para amolar ou polir à mão, dei 
I pedras naturaIS, de abrasivos aglomera-I 
1 dos ou de produtos cerâmicos ........ ! 6% 

Abrasivos naturaIS ou art1!icialS em pOl 
ou ,çll.o. apUGados sóbre tecidos. pa-I 
Pelo cartolina ou cartão e outras maté-l 
rIas, inclusive recortados, cosidos . \lu! 
unidos de outra forma .. .. . ...... . 1 6% 

LA de escOrIas, lã de rocha e outras lAs I 
mtnerais semel.hantes; vermicu11taj 
expandida. argila expandida e produtos I 
mtneralS semelhantes expandidos; m1s-1 
tur9.E e manufaturas de matérias mi-I 
neralS para usos caJor1!ugos ou aeOstH 
cos, com exClusào cta.s compreendidas I 
nas posições 68 . 12, 68.13 e no capl-I 
tUlo 69 ...................... . ........ , ,% 

Manufaturas de asfalto ou de produtos se-I 
melhantes (pez de petróleo, breu, etc.' f 6% 

I I 
I Painéis. pranchas. chapas. ladrUhos. blo-I 

I cos ~ semelhantes, de tlbras vegetats,l 
flbras de madeira, paJha. cavacos oul 
reslduos de madeira, aglomerados comi 

I cimento. gêsso ou outros aglomerantes, 

I M&n~~::!! de' gê$SO' • Ó~· 'd~ . oo~POOiÇõé.;1 6% 
! â base de gêsso .... . ..... . .. . .... .. .. I 6% 

'

Manufaturas de ctmento. concreto ou pedra I 
artificial. mesmo armadas. inclusive I 
manufaturas de c1mento de esCOrias oul 

I de "terrazzo" . " . ................•.. 1 80;{, 

I Manufaturas de amianto-cimento, ceJU-1 
Jose-cimento e semeJhantes ......•..• , 6% 

AmIanto trabalhado; manufaturas de amI-, 
I anto (cartões. fIos. tecidos, vestuârlo.1 
I ChaPéUS. IlOnés. calçados. etc". In-I 
I cluslve armados. d1!erentes dos da P081-1 

çll.o 68.14; mISturas à base de amianto I 
ou de am1anto e carbonato de magné-' 
510 e manufaturas destas matérias. I 6% 

Guarn1çôes de fricção (segmentos. · discoS.1 
rodelas. tiras. prancllas, chapas. ro-I 
los, etc.) para fretos. embreagens el 
demats Orgàos de frtcção, à base dei 
amianto. ou de outras substAnctasl 
mtnerats ou celUlose, inclusive combl-I 
nadas com têxteis ou outras matérias: 6% 

Mica trabalhada e manufaturas de mtca.' 
inclusive a m1ca sObre papel ou tectdoj 
(mlcanite. mlcafOlto. etc.) . .... . .... 1 6% 

Manufaturas de pedras ou de outras ma-/ 
terias minerais (Inclusive a.s manufa 
turas de turfa) . não espec1!icadas 
nem compreendidas em outras posi-
ções ........................ . ... . .... [ 6% 

I 
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CAPtroLo 69 

PRODUTOS DE CERAMICA 

(69-1) O capitulo 69 s6 compreende os produtos obtidos por cozimento 
de cerâmica, de terras préviamente enformadas, ou de rochas préviamente 
trabalhadas. As posições 69 . 04 a 69.14, inclusive, excluem os produtos 
ca!orlfugos ou refratàrios. 

(69-2) J!:ste cap1tulo nQo compreenae: 
a, artiges do capItUlo 71 , especialmente os objetos que correspondam 

!l dEftnlç!'l.o de Wb1juterta .le (antasla"; 
OI isoladores e peças isolantes para a eletric1dade d.as posições 85.25 

e 115.26: 
c) dentes art111cia1s ele matérias cerâmJcas (posição 90.19); 
d) artigos do capitulo III lrelojoaria) especialmente as caixas de 

relOgios e de aparelhos de re1ojoa.r1a.; 
el Jogos. brinquedos e artigos de esporte (capitulo 97) ; 
f) botÇies, cachimbos e demais artigos do capítulo 98: 

' 1 , 
Posição' , 

.---_. 

6901 

69.02 

69.03 

69 .04 

69 .0: 

69.06 

69 .07 

69 .01' 

69 .09 

I , 
I , 
I , 
I 
I 
I 
f , , 
I , 
I 
I 
I 
f 
I , , 
I , 
I 
I , 
1 
I , 
I 
I 
I 
I 

Inctso 

, 
I 
I 

I 
I , 
I 

PRODUTOS 

1 - Produtos calor!jugos e refratários 
I I 
, T1jolos. azuleJOS. ladrilhos e outras peças I 
I calor1fugas, fabricados com terras dei 
1 tnfusOrios, "ldeselgur". far1nhas s1l1-1 
T COSa.!' fósseis e outras terras s11lcosnsl 

I T1jo=~I~~eJOO, . i~ct;iÜ;oo' . ~. ~'~tr~"p~~1 
, semelhantes de construção, refratários' 
I OUtros produtos refratários (retortas.' 
, cad1nhos, munas, p1petas, tampões.' 
, suportes. copelas. ttJbos, bicos. vare-' 
I tas, etc,) ... .. .. . •..... .. . .... . . .. . . , 
I , 
I 11 - Outros produtos cerétmlcos I 
I , 
I T1jOlos e elementos semelhantes ut1l1zados: 
I na construçAo (maciços, ocos, perfu-I 
, mdos etc.' . ... .. . . . ... .. ...•. .. ... . I 
I Telhas. ornamentos arquitetônicos. cor-I 
I ni,jas. fri ~os. etc. f' outros artigos cerà - I 
, micos de construçã.o . ..... . . . . .. ' " I 

'Tubos &Cessarias de lJJraçAo e outras I 
, peças para canallza.ções e usos seme-I 
, Ihantes ...... . .. . ..•••.... .•..•.... I 
I Ladrilhos. paraleleplpedos e lajes para i 
, pavtmentação ou revesttmento. semI 
I en vernlzar nem esmaltar . ... . . . . . . . I 
I Outros ladrUhos. paraleleplpedos e lajes I 
, para pavtmentaçlto ou revestllT.ento .' 
I lnclUSlve azule.1OS .......... .. . . ..... . I 
I Aparelhos e artlF(OS para usos Qulmlcos el 
, outros usos técnicos; bebedouros. plas.I 
I tanques e OUtTOS recipientes seme-I 
I lhantes para usos rurais; cântaros el 
, demais recipientes semelhantes paraI 
, transporte ou acondlclonamento .•.• , 

I 
, AI1Quota 
, "ad 
I valorem " 
I 

6% 

60/. 

6% 

6% 

6% 

6% 

8% 

6% 
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I I Allquota 
POSiçào I Inciso PRODUTOS I "ad 

1 I valorem" 
I I 

69 . 10 I , Pias, lavatórios. bidês, latrinas. bannelrasll 
1 I e outros arttgos fixos semelhantesl 
I I para usos sanitários ou hIgiênlcos . . 

69 . 11 I 1 Louças e utens11l0s de uso doméstIco ou dei 
1 I toucador. de porcelana .. ... ....... -I 

69 . 12 I 1 Louças e utensUlos de uso doméstico ou 
I I dE' toucador, de outras matérias cera.-: 
1 1 mIcas . ...................... ...... ·1 

69 . 13 I I Estatuetas. objetos de fantasia, para deco-I 
I ração ornamentação ou adOrno pessoal' 

69 . 14 I I Outras manU1aturas de matérias cera.mtcas! 

8% 

6% 

10% 
8% 

___ -'-' _ ___ :....1___ _ ____ , ___ _ 

CAPtTuLo 70 

VIDRO E MANUFATURAS DE VIDRO 

Notas: 
(70-1) O presente capítulo não compreende: 
a) composiç.5~ vil,rificáveis (posição 32.08); 
b) artigos do capitulo 71 (bijuterias de fantasia , etc .); 
c) l.SoJadores e peças Isolantes para a eletricidade, das posições 85.25 

e 1!:> .26; 

a) elementos de Otica trabalhados ôticamente, seringas hipodérmicas. 
olhos artiflcia.Is, bem como te~rnômetros, barômetros, areômetros, densf
metros e outrõs artigos ou instrumentos compreendidos no capítulo 90 ; 

el logos. brinquedos e acessOrios para arvores de Natal. bem como 
dE'mais artigos do capitulo 97. exceto olhos sem mecanlsmo para bonecas 
e para outros artigos do ' capítulo 97; 

1) bOtões. pulverizadores montados, garrafas térmicas montadas e 
uut ros artigos do capitUlO 98. . 

(70- 2) Para a apl1caçào da poslça,o 70 .07. a expressa0 "vl.1ro vazado. 
laminado, estirado ou soprado (desbastado ou não, polida ou não) . recor
tado em forma diferente da quadrada ou retangular. ou então recúrvado 
'lU trabalhado d" outra forma (bIselado, gravado. etc.) ,. se E'stende aos 
artIgos obtidos cum êstes vidros. wb condição de que não estelam associa
dos. emoldurados ou contraplacados com matérias diferentes do vidro. 

(70-3 ) Para efeitos do pres~nte capitulo se consIdera como "vidro" 
rnnto a &lljca fundida como o quartzo fundido. 

Posição Inciso 

---- - -.- ---

70 .01 
70 .02 I 

) 

70.03 ~ 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
1 
I 

I 
1 AILluota 

P R O O U TOS I "ad 
I valorem" 
I 

. , 
VIdro em blocos (exceto o vidro ótico) .. 1 6% 
Vidro chamado "esmalte", em blocos, l 

barras. varetas ou tubos ........... ·1 6~ 
Vidro em barras, varetas, bolas ou tllbos.1 
. não trabalhado. com exclusão do vidro I 

ótico . .......... _ .............. .. .... 1 6% 
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POSição Inciso 

I I 
I I AUquota 
I PRODUTOS ~ad I I valorem" 

------~----7,--------------------------, 

;'.04 , Vidro vazado ou lam1nado, não traballlac1o: 

7G.05 ~ 

I 

I 
I 

70 .06 I 

70 .07 

I 
I 
I 

I 
70 .0H I 

! 

-;0.09 

711.10 I 

I 
I , 
I 
I 

7C.11 I 

I· 
I 

71J.12 I 
I 

1 
'70 . 13 I 

70.14 

I <inclusive o vidro armado ou o obtido I 
, por su;>erposlção de chapas durante aI 
I fabricação), em chapas ou em fÕ~'11 
I de forma quadrada ou retangular ., i 
I I 
I Vidro estiradO ou soprado (vidro de jane-I 
1 las), não trabalhado (inclusive o obttcol 

I por superpOSição de chapas durante aI 
fabricação) . em chapas ou em tõlbas,' 

I de forma quadrad.a ou retangular .. 1 
I Vidro vazado, laminado, estirado oul 
, soprado Unclusive armado e o obtido I 
I por superposição de chapas. durante 11. 
1 fabricação) . simplesmente desbastadnl 
I ou polido em uma ou duas faces. em( 
I placas ou em fÕlbas, de forma qua-! 
I drada ou retangular ••••••••..•••.. I 

I Vidro vazado , lamlnado, estiradO oUI 
soprado (desbastado ou não, ,loUdol 
ou não). cortado em forma d1ferentel 
da quadrada ou retangular. ou mesmo I 
curvado ou trabalhado de outra formal 
(b1selado. gravado, etc.); vidraças I 
Isolantes de paredes múltiplas; vidra-I 

1 ças art1sticas ...... . .....••..•..... ·1 
Vidros de segurança. inclusive trabalha-I 

dos. que consistam ·em vidros tempe-I 
rados ou constltuldos por duas oul 

I 

I mais fôlbas contracoladas ... .. .. .... I 
,E~pelhos de vidro, emoldurados ou não, l 
I inclusive espelhos retrovisores I 
I Garrafas, garrafões, frascos, tarros, pote~,1 
I tubos para comprlm1dos e demais recl-I 
1 plentes de v1dro semelhantes. para 01 
I transporte ou acondicionamento; rô-I 
1 lhas. tampas e outros dispositivos de! 
, usos semelhantes, ~e Vidro ..... . ! 

Ampolas e invólucros tubulares de Vidro. I 
abertos. não acabados, sem guarn1-1 
ções. para llI.mpadas. tubos, vãIvulas e! 
semelha.ntes . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . 1 

AmpOlas de vidro para garrafas térmicas I 
e outros recipientes isolantes, aca-I 
badas ou não ........... '" . .. .. ... I 

Objetos de Vidro para. serviços de mem,' 
de cozinha: de toucador. para ~-I 
torto. ornamentação de aposentos OI1! 

usos semelhantes. com exclusão 10!ll 
artigos compreendidos na pOSição I 
70.19 . ........ . ................... . 1 

Artigos de vidro para lluminaçAo e sina-I 
lização e elementos óticos de Vidro I 
que não estejam trabalhados ótlca
mente nem sejam de vidro ótico . .. , 

6% 

6% 

6% 

8% 

8% 

8% 

B% 

8% 

80/. 
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PRODUTOS I Allquota 
"ad 

I valoreru " 

- -'--- -', - I 
70.15 , 

70.16 

70 . 17 

70.18 

70 .19 

70 .20 

70 .21 

I VIdros para relOgios. para óculos comuns I 
(com exclusão do vidro próprio pS1"fI.1 

, lentes corretivas) e análogos, cun-I 
, vexos. curvos e de formas semelbaDtes.t 
t tncIusJve as esferas Ocas e Ofl 

segmentoa .•.••••• . .•• . .•••••••••• i 
Paralelep1pedos. Ujo1os. ladrilhos, telhas ~I 

demais artigos de vidro vazado ou I 
moldado. tnclusJve armado. para cons-i 
truçll.o; vidro chamado mUlt1celulD."; 
ou espuma de vidro. em blocos. pai-I 

I néls. chapas e conchaB ..••.••. ... .! 
I Objetos de vidro para laboratório. tligiene e l 

I 
farmácia. graduados ou não. aferidos ou ! 

=t~~~. ~ .~~~~.: .. ~t~~~. ~~~~ I 
Vidro ótico e elementos de vidro ótico não I 

, trabalhados õtlcamente; blocos de lentes I 

trabalhados õtlcamente ... . . . ....... . . . . 1 I 
para óculos, de vidro não ótico e não I 

Contas de vidro ; imJtaçôe5 de pérolas fi- I 
nas e de pedras preciosas e sem1preclO- 1 

I sas e artigos semelhantes. de vidro; cubos. I 
I dados. mosaIcos. fragmentos e pedaços I 
I (inclusIve sõbre S\lportel . de vidro. paraI 

I mosaicos e decorações semelhantes; olhos I 
artificiais de vidro que não sejam parai 

I prótese, Inclusive olhos para brinquedos; I 
Objetos de contas de vidro. vldrilhos el 

I semelhantes; Objetos de fantasia de vi- I 

~ fl~ab~~.~~~ .. . ~~ .. . ~.~~~~ ... ~~~l 
I Lã de vidro. fibras de vidro e manufaturas I 
, destas matérias •... . .. ... . . . . . . ..... . . .. I 
I Outras manufaturas de vidro . .... . . ... . . I 
I . 

i _ _ o _______ ___ • _ __ • ___ 00 _ __ -

AHnea XVIl 

8% 

10% 

6% 
8% 

PEROLAS FINAS, PEDRAS PREOIOSAS E SEMIPRECIOSAS E SEME
LHANTES ; METAIS PRECIOSOS, FOLHEADOS DE METAIS 

PRECIOSOS E MANUFATURAS DESTAS MATtRIAS; 
BIJUTERlAS DE FANTASIA 

CAPll'ULO 71 

PÉRQLAS FINAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS E 
S EMELH ANTES ; METAIS PRECIOSOS, FOLHEADOS DE METAIS 

PRECIOSOS E MANUFATURAS DESTAS MA'rnRIAS ; 
BIJUTERIAS DE FANTASIA 

Notas : 

(71 - V Sem preJuJzo da aplicação da nota (lX-H. aI e das exceções 
previstas a seguir. incluJ-se no. presente capítulo todo artigo compõsto, 
total ou parCialmente : 

al de pérolas finas ou de pedras preciosas e semipreciosas ou de ped."8S 
sintéticas ou reconstituldas; ou 

b ) de metais preciosos ou de folheados de metais preciosos. 
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171-2) a) As posições 71.12, 71.13 e 71.14 não compreendem os ar
tigos nos quais os metais preciosos ou folheados de metais preciosos não 
sejam mais do que Simples acessórios ou guanúções de minima importância 
(tais como lniCia1s, monogramas, ruolas, orlas, etc.J ; 

b> na posição 71.15 s6 se class1!icam os artigos que Dà.o tenbam metllls 
preciosos ou folheados de metais preciosos. ou que. tendo-os. não sejam 
mais do que simples acessórios ou guarnições de m1n1ma importância. 

(71-3) l!:ste capitulo não compreende: 
OJ . os amálgamas de metais precIosos e os metais precIosos em estado 

coloIdal (posl.ção 28.49); 
b) as ligaduras esterilizadas para suturas cirürg1cas, os produtos ae 

obturação dentária e dema.is artigos do capitulo 30; 
C) os artigos que correspondem ao capitulO 32 (por exemplo os lustros 

l1quidos) ; 
d) os artigos de marroquinarla. de estojos ou de viagem, 1oClUldos na 

posição 42 .02, e os artigos da posiçãc 42.03; 
e) os artigos das posições 43.03 e 43 .04; 
/) os produtos classificados na Allnea XIV (matérias têxteis e artigos 

destas matérias>; 
{l) os artigos compreendidos nos capltulos 64 (calçados) e 65 (chape

laria, etc. t; 
. 11) os guarda-chu7as. bengalas e outros artigos do capitulo 66; 

f) os leques dobráveis ou rigidos .(posição 67.05>; 
11 as moedas; 
I) os artigos guarnecidos de pó de pedras preciosas ou semipreciosas. 

ou de pO de pedras sintéticas, consistentes em manruaturas de abrasivos 
das posl.çôes 68 .04 a 68 .06. ou . ferramentas do capitulo 82: as ferramentas 
ou artigos do capitulo 82. cUja parte operante está. constitui da por peà.ras 
preciosas ou semtpreciosas. pedras sintéticas ou reconstituldas, montadas 
num suporte de metal comum; as máquinas. aparelhos e material elétrico 
e. suas partes e peças avulsas compreendidas na Al1nea XIX. Todavia. 88 
partes e peças avulsas e os artigos constituidos totalmente por pedras pre
ciosas ou semipreciosas ou por pedras sintéticas ou reconstituldas estão 
compreendidos neste capitulo; 

1lU os artigos relacionados nos capitulos 90, 91 e 92 (instrumentos cien-
tifiC06, relojoaria e Instrumentos de ' música) ; 

11) as armas e suas partes (capitulo 93); 
o) os artigos a que se refere a nota (97-2) do capitulo 97; 
p) os artigos do capitulo 98. diferentes dos compreendidOS nas posicões 

98 .01 e 98.12 ; 
q) as obras orig1oaIs da arte estatuárla e de eSCUltura, otljetos de 

coleção e antIgUidades que tenham mais de cem anos; 
As pérolas f10as e as pedras preciosas ou semipreciosas ficam sempre. 

porém. compreendidas neste capitulo . 
\71-41 aI As pérOlas cultivadas se classificam com as pérOlas finas: 
b) consideram-se Wmeta1s prec1osos": a prata, o ouro, a platina e os 

metais do grupo da platina'; 
c) consideram:"se metais do grupo da platina : o lr1d10. o Ó5IDIO. o pa

lâdlo. o r6dio e o rutênlo . 

/71-5) Pára a apllcaçA.o do presente capitulo. consideram-se 11gas de 
metais preciosos. as ligas (inclusive as misturas de fritas) que contenham 
um ou vários metais preciosos. sempre que o pêso do metal precioso, ou 
de um dós metais preciosos. seja pelo menos Igual a 2% do pêso da I1ga'. 
As llgas de metais preciosos se classificam assim: 

a) tOda I1ga que contenha 2% ou mais de platina se consldera como 
liga de platina.; 

b) tOda I1ga que contenha. 2% ou mais de ouro. mas Que nào contenha 
platina ou que a contenha em menos de 2%. se considera como liga de ouro; 

c) qualquer outra Uga compreendida no presente capitulo se considera 
liga de prata. 

Para. a apllcaçAo da presente nota. os metais do grupo da plat10a SE' 
conslderam como um SÓ metal, &:ssemelhando-se .. platina. 
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(71-6) Salvo disposições em contrário, qualquer referência na TatJeL" 
e. um wmetaJ precIoso". ou a Mmetals preciosos". se estende, Igualmente, as 
ligas classificadas com os referidos metais, por aplicação da nota (71-51. 

A expressão wmetal precioso" náo compreende os artigos definidos na 
nota <71-7), nem os metais comuns ou matérias não metálicas, platinadas, 
douradas ou prateadas_ 

171-7) Entendem-se por "folheados de metais preciosos". os artigos 
que, oonstituldos por um suporte de metal comum, apresentam uma ou 
várias faces cobertas de metais preciosos. seja por soldagem, seja por lami
nação a quente, seja por qualquer outro processo mecânico semelhante. 
Os artigos de metais ,comuns Incrustados de metais preciosos se conside
ram como wfolheados". 

171-S) Entendem-se por wartigos de bijuteria" segundo a posição 71.12: 
aI 05 objetos pequenos utilizados como adOrno, tais como: anéis. pul

seiras, colares. broches, brincos, correntes de relógio, berloques. pendentes. 
alfinêtes de gravatas, botões de punho, medalhas ou I.n.signias, etc .; 

DI ()S artigos Oe uso pessoal Oestmados a serem usaaos na própria 
pessoa, bem como os art!gos de bOlso ou para bolsos, tais como: cigarreiras, 
charute1ras, caixas para bombons, caixas de po, bõlsas Oe malha, rosanos, 
tabaquelras, etc . 

.l!:ntenOem-se por wartigos de Joalharia" segundo a mesma posição, a 
bijuteria de metais preciosos ou de folheados de metais preciosos. que te
nham perolas finas ou falsas, pedras preciosas ou semipreciosas ou falsas, 
pedras sinteticas ou reconsCituldas, ou partes de tartaruga, madreperola, 
marfim, ii.rnbar natural ou reconstituldo, azeviche ou coraL 

171-S) Entendem-se par wartlgos de ourivesaria", segundo a pOSição 
71. 13. os Objetos taIS como os utilizados no serviço de mesa, de toucador, 
de escritorio. de fumador, os objetos de ornamentação de aposentos e os 
artigos para o culto religloso_ 

171-101 Entendem-se por "bijuteria de fantasia", segunao a posição 
71.16. os artigos de igual natureza que os definidos na nota 171-81 ai _ (ex
ceto os botões de camisa e demais artigos da posição 98 . 01, os pentes, as 
travessas e semelhantes da posição 98.12), que não tenham pérOlas finas. 
pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou reconstituldas, nem 
metais preciosos ou folheados de metais preciosos (salvo quando se trate 
de adornos ou acessórios de mínima 1rnportância> e que estejam consti
tuidos: 

aI total ou parcialmente por metaIS comuns, mesmo aourados. pra
teados ou platinados; 

OI PJr qua1lluer outra matéria. contanto que compreendam pelo menos 
2 (duas t' matérias difel'entes (por exemplo, madeira e vidro, osso e âmbar, 
madreperola e matenas plásticas artlficiais). A és te respeito nào se levam 
em conta. os sunples dispositivos de junção (fIOS para enfiar e análogos). 

(71-11) Os estojos e semelhantes que se apresentem com os artigos 
dêste capitUlO. a que estão destinados e com os quais se vendem normal
mente. se classificam com os referidos artIgos . Se se apresentarem isolados. 
seguem seu regime próprio. 

Poslçao 

71.01 

71.02 

Inciso PRODUTOS 
I A1tquota 
I "aO 

_ ___ , ___________________ ---:-'...:...valorem" 

J - Perolas finas, pedras precwsas ) 
e semipreciosas e semelhantes I 

Pérolas finas. em bruto ou trabalhadas,I 
não engastadas nem montadas. Inclusivel 
enfiadas para facilitar o transporte, masl 
não especialmente combinadas . . ....... . 1 20% 

Pedras preciosas ou semipreciosas, lapida-I 
das ou de outro modo trabalhadas, não, 
engastadas nem montadas, mesmo en- I 
fiadas para facilitar seu transporte, masl 
não especialmente combinadas .. . .. ... . 1 20% 



Posição 

11.03 

'11 .04 

71.05 

11.06 , 

71.07 

71.08 

:11.09 

'11.10 

Y1.11 

71 .12 

I , , 
, 
i 
I 
I ' 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

71.13 I 

'11.14 

'11 .15 

111.16 

I 
I 
I 
! 
I 
! 
! , 
I , , 
I 
I , 
, 

Inciso 

2 

2 

2 
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I Allquota 
PRODUTOS 

\ 
"00 

valorem" 
I 

I Pedras sintéticas ou reconstituidas. en!1 
I bruto, lapidadas ou de outro modo traba-I 
1 lha das, não engastadas nem montadas.1 
I mesmo enfiadas para facilitar o trans-I 
I porte. mas não especialmente combi-I 
I nadas . ..... .. ....... · .. . .. · .. · .. ... . . 1 
I Pós de pedras preciosas, semipreciosas e dei 
1 pedras sintéticas ............... . ........ 1 
I I 
I 11 - M etats preciosos e folheados \ 
I de metats preciosos, em bruto ou 
I semitrabalhados 
I Prata e suas ligas (inclusive a prata dou-I 
I rada e a prata platinada) em bruto oul 
I semi trabalhadas .. . ....... . . .. . ... . ... , 
I Folheados de prata, em bruto ou semitra-I 
I balhados ........... ' ............ .. . .. .. I 
, Ouro e ligas de ouro (inclusive ouro plati-! 
! nadol, em bruto ou semitrabalhados . · ·1 
I Folheados de ouro sóbre metais comuns oul 
I sõbre prata, em bruto ou semitraba-I 
Ilhados ............ . ...... · ........ . ·· · 1 
I Platina e metais do grupo da platina e suas I 
I ligas. em bruto ou semitrabalhados ... · 1 
I Folheados de platina ou de metais do gru - I 
I po da platina. sóbre metais comuns oul 
I sõbre metais preciosos. em bruto ou se- I 
I mitrabalhados .... ... .. .... .. .. . .... . ·1 
I Cinzas de ourivesaria. residuos e desperdi-I 
1 elos de metais preCiosos .. . ...... . ... . . . 1 
I I 
1 111 - Bijutena, joalharia e outras I 
, manufaturas I 
1 Artigos de bijuteria e de joalharia e suas! 
I partes componentes, de metais preciosos I 
1 cu de folheados (plaquê ou doublê) de i 
I metais preciosos: I 
I De folheados (plaquê ou doublê) de me-I 
I tais preciosos .................... . ... .. . I 
I Outros ..... . ......... . ... .. . . .. .... . .. · .1 
I Artigos de ourivesaria e suas partes com-I 
, ponentes, de metais preciosos ou de fo-I 
, lheados <plaquê ou doublê) de metais ' 
I preciosos: I 
I De folhe'ldos (plaquê ou doublê) de me-I 
I tais preciosos . . ... . .. . .... .. .. ... .. ... .. 1 
I Outros ... . ..... . ....... . ............ . . . . 1 
I Outras manufaturas de metais preciosos oul 
, de folheados de metais preciosos: I 
I De folheados (plaquê ou doublê) de me-I 
I tais preciosos .......................... . I 

I ~'!!~~atUrã~ ' d~ . pé~~ia~' 'ii~~· .. Pe'd;~ . j,~~~ I 
I ciosas e semipreciosas. ou de pedras sin-I 

I téttcas ou reconstituídas .... ... ..... . ... I 
Bijuteria de fantasia . ........ ... .... .. . .. 1 

, I 

20% 

4% 

10% 

8% 

10% 

10% 

10% 

10 % 

8% 

15% 
20% 

15% 
20% 

15 % 
20% 

20% 
10% 
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AllDea XVIII 

METAIS COMUNS E MANUFATURAS D~STES METAIS 

Notas: 

(XVIll-lJ A presente Allnea não compreende: 
a) as cOres e tintas preparadas a base de pos ou partlculas metallca& 

bem como as fôlhas para marcar a fogo <pOSições 32 .08 a 32 .10 e 32 .13); 
b) os ferrocérios e outras ligas pirofóricas (posição 36.07); 
c) os chapéus e outros toucados metálicos e suas partes metâllcas, da'!' 

posIções 65 .06 e 65 .07; 
d, as armações e partes metálicas de guarda-chuvas. guarda-soIS OI.) 

sombrlnhas (posição 66.03); , 
e' os artigos do capitulo 71 e, principalmente, as ligas de metais pre

ciosos. os metais comWlS folbeados de metats preciosos e a bijuteria. de
fantasia de metais comuns; 

f) os artigos compreendidos na A.llnea XIX (maql11naJ1a e aparelhos, 
material eiétrtw); 

Cf' as vias férreas armadas (poslçào 86.10) e outros artlgos compreen
didos na Almea XX; 

IJ., os Instrumentos e aparel.bos e1ass1!icados na Allnea KXl, mcluSlVe 
molas de relógios; 

i) os chumbos de caça (posição 93.07) e outros artigos classlftcados na 
Almea KXIl (armas e munições): 

i ) os artigos compreendidos ne ca.pltulo 94 <móveis, "sommiers", etc .): 
li as penetras manuats (posição 96 .06); 
m, . os artIgos classIficados no ca.pitulo 97 (jogos, brinquedos e arte

fatos esportivos'; n, os botões. as canetas. as laplselras, as penR.S e outr(l.'l artIgos do 
capitulo 98 (manufaturas diversas' . 

(XVIII-2) Em tOdas as AllDeas da rabela são considerados como 
~partes e acessortos de uso gera)" de metats comuns: 

aI os artIgos mencionados nas posições 73.20, 73 .25, 73 . 29. 7:f .31 e-
73.32, bem como os artigos semelhantes de outros metais comuns; 

/l) as molas e rOlhas para as mesmas, de metais comuns, dlterent e~ 
das molas para relOgios da posição 91.11; 

CIOS artigos compre'!ndidos nas poslçOes 83 .01 , 83.02, 83 . 07, 8;L09 
83 .12 e 83.14. 

Nos Cl\PltUJOS 73 a 82 (exceto as posições 73 . 29 e 74.13), e referencla 
a partes e peças separadas não abrange as "partes e acessO nos de uso 
geral" no sentido acima indicado. 

Sem preJUlzo do disposto no par àgra!o precedente e na nota do ca
pItulo 83. as manufaturas que correspondam aos capitulos 11:1 e 83 estão 
excluldas dos capitulos 73 a 81. 

I XVIll-lI) Regras para a classlticaçào das I1gas: 
a ) as lIgas de metais comuns que contenham em pêso mats de 10% 

(dez por cento) tie niquel são classlticadas com o niquel, salvo o caso 
em que o ferre> predomIne em pêso sObre cada um dos outros componen tes : 

/l) as ferro-ligas e cobre-ligas correspondem as posIções 73 .02 e 14 .02. 
re,pecuvamente; 

C) as demais uga.s de metats comuns se class1!icam com o metal qu~ 
predomine em pêso sôbre cada um dos outros componentes; 

cf ) as ligas (d1!erentes das rerro-llgas e das cobre-ligas) de metaIS co
muns da presente Allnea e de elemen tos não compreendidos na mesma. se 
class1ticam . corno ligas de metais 'Comuns da presente Allnea, desde Que o 
pêso total destes metais seja IgUal ou superlQl" aos dos outros elementos; 

e ) as misturas slnterlzadas de pós metál1cos e as mistut"as beteroge
neas Intimas obtidas por fusão, seguem o regime das Ugaa. 
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(XVill-4) Salvo disposições em contril.rlo, em tOdas as Altneas cta 
Tabela onde se des1gne nominalmente um metal. a denominação empregada 
se refere Igualmente as ligas classificadas com o refendo metal, por apll
-caça0 da nota (XVIII-3). 

I XVill-5 I Regra para a classlflcaçá.o ctos artigos compostos: 
------Salvo ctlspoSlçôes especiais em contràrlo. as manufaturas cte metais 

comuns, ou conslderactos como tais, que compreenctem dois ou maIs metais 
-comuns, se classiflcam como manuf~turas correspondentes ao metal que 
predomine em pêso. 

Para a apllcação de~ta reg!'a se consideram: 
a ) o ferro fundidc, o ferro macio e o aço como se constituíssem um 

sO metal; 

OI as ligas como constltuldas Inteiramente pejo metal cUJO regime 
seguem . 

IXVill-6/ Nesta Altnea. a expressão "ctesperd1clos ou sucata .. se retere 
â sucata. ou aos desperdlclos metálicos prOprlos somente para a recupera
-ção do metal ou para a preparação de produtos ou composições ouimlcas 

CAPITULO 13 

FERRO FUNDIDO. FERRO MACIO e Aço 

Notas: 

(73-1) Consideram-se como: 
a> Ferro tunat(to (posição 73.01): 

Os produtos ferrosos que contenham no minimo 1,9% de seu pêso 
em carbono e. além disso, conjunta ou Isoladamente, possam conter: 

menos cte 15% cte fOsforo, 
- até 8% inclusive de sUicl0, 

até 6% inclusive de manganês. 
- até 30% inclusive de cromo. 

até 40% inclusive de volfrA.ml0. 
- até 10%. inclusive. no total. de outros elementos de lIgl> 

(nlquel. cobre. alumfn1o. tltAnio. vanádio, mollbdênio, etc.). 
As llgas terrosas chamadas "aços indeformâvels" que contenham o ml

nimo de 1.9% de seu pêso de carbono e que apresentem as caracterlstlcas 
de aço. classificam-se, no entanto. com os aços. segundo seu tipo, 

OI Ferro "sptegel" (posição 73 . 01> : 

Os produtos Que contenham em pêso mais de 6% até 30% . inclusive. 
-de manganês e que correspondam. no qU& respeita a outras .?arác\erlstlcas. 
'à definição da nota (73-1) a). 

CI Ferro-ligas (posição 73 . 02): 

As I1gas Cerrosas em oruto que. não se presta~d_o prâtlcamente nem à 
laminagem nem ao forjamento. constituam composlçoes utilizadas em side
rurgia. e que contenham em pêso. conjunta ou isoladamente: 

mais àe 8% cte s1l1clo. 
mais de 30% de manganes. 
mais de 30% de cromo. 

- mais de 40 % de volfrãmio, 
mais de 10%. no total. de outros elementos de liga (alum!
ruo. titânio. vanAdio. mol1bdênlo. nlOblo. etc .• com exclusão 
do cobre). 
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A proporçào total dos elementos de liga não ferrosos .n~~ pode ultra
passar em pêso 96 % para as ferro-ligas que contenham slhclO, 92 % para 
as que contenbam manganês sem sil1cio e 90% para as demals. 

aI Aço-LIgas (pOSição 73.15): 
Aços que contennam em peso um ou varlOS elementos nas segulDtes 

proporções: 
maIS de 2% de manganes e sUl cio em conlunto. 
<! % ou mals de manganês, 
2 % ou mais de sillclo. 
0.50% ou mals de nlquel, 
0,10% ou mais de mol1bdenlo. 
0,50% ou mals de cromo. 
0.10% ou mals de vanádlo, 
0,30% ou mals de volfrãml0. 
0,30% ou mals de cobalto. 
0.30% ou mals de alum1nio, 
0,40% ou mais de cobre. 
0,10% ou mais de chumbo. 
0.12% ou mais de fOsforo, 
0.10% ou mais de enxOfre, 
0,20% ou mals de fOsforo e enxOfre. em conjunto. 
0,10% ou mais de outros elementos considerados individual
mente. 

el AÇO alto-carbono lposlçào 73.15): 

O aço que contenna em peso o.ti% ou mals de carbono. sempre que (). 
conteúdo de enxOfre e de fOsforo seja inferior. em pêso, a 0.04% para cada 
um destes elementos. considerados lsoladamente, ou 0.07 %, se os referidos 
dois elementos são considerados conjuntamente. 

l/ Ferro-puálaao ou ae pacote Iposlçao 13 .06/: 

Os produtos destinados à lamlnaçao, ao torJamento ou á refuncllção, 
obtIdos: 

I' seja pela açào do martelo-pllão sObre uma lupa de ferro
pudJado. a fim de eliminar a escOria da afinação; 

U/ seja por soldagem, por melO de lamlnaçao á alta tempe
ratura. de pacotes de sUCl\ta de ferro ou de aço. ou de pacoLes de 
ferro-pudlado . 

gl Lmgotes eposlçào 73 .06): 

Os produtos destmados a laminação ou ao rorJamento, elaboradOS por 
fusão e obtidos por fusão em molde. 

n.I Desbastes quaárados ou retangUlares , " blooms" ) e palanquilha (PC
slçao 73.07 I. 

As semimanufaturas de seção retangular. ou quadrada, cUja seçào 
transversal seja superior a 1.225 mm.2, e cuja espessura seja superior à 
quarta part-e da largura. 

ti· Desbastes pLanos (" sLabs" e "largets" / 'poslçào 73.07): 

As semUDanufaturas de seçao retangwar. de uma espessura m1n1ma de 
6mm. de uma largura mlnima de 150mm. e cUja espessllra não seja superior 
à quarta parte de sua largura. 

j) Desbastes em 10LOS vara Chapas (kcoils") (posição 73 .081: 

As semImanu1aturas lammadas a quente, de seção retangular. de uma 
espessura mínima de 1,5mm. e de largura superior a 500mm. apresent2das 
em rolos continuos (bobinas) com um peso mínimo de 500 kg. 

I) Vn.apas unlversazs tposição 73.09): 

Os produtos de seção retangular lamiDados a Quente no sentido dC} 
comprimento. em caixas fechadas ou em lamínador universal, com uma 
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espessura de mais de 5mm, até 100mm, inclusive, e com uma largura IU
perlor a 150mm até 1.200mm, inclusive. 

m) Tiras (posição 73.12): 

Os proautos ta.minados. com borda cortada ou não. de seção retangular. 
de espessura máxima de 6mm, de largura máxima. de ~OOmm e cuja espes· 
sura não ultrapasse a décima parte de sua \argura, a~esentad08 em t:iraB 
ret.1llneas, em rolos ou febces dobrados. 

!l) Chapas (posição 73 .13) : 

Os produtos lamlnados (exclusive os desbastes em rOlo para chapas 
·ooils" - definidos na letra i, desta nota), de espessura máxima de 

125mm e, se êstes produtos são de forma quadrada ou retangular, de largura 
superior a 500mm. 

Ficam compreendJdas na posição 73.13 as chapas cortadas de forma 
diferente da Quadrada ou retangular, perfuradas, onduladas, acanaladas. 
estrladas, polidas, ou revestidas. desde que êstes trabalhos não tenham 
por efeito conferir às chapas caracteristicas de artigos ou de manufaturas 
cla&ificadas em outras posições da Tabela. 

o) Fia! (posição 73.14): 

Os produtos de seção maciça, estirados ou tretilados a trio. cUJa ma)or 
dimensão da seção transversal de qualquer forma. não exceda 13mm. En
tretanto, para a interpretação das poSições 73 .26 e 73.27. também se consi
deram tios os produtos que, obtidos por la.mlnação, sejam das mesmas 
dimensões. 

P) Barras (posição 73 .10) : 

Os produtos de seção maciç.a, que não correspontiam completamente a 
qualquer das definições estabelecidas nas letras h ), i) . 1), 1). m) , n ) e o). 
precedentes, e cuja seção transversal tenha forma de circulo. de segmenlio 
circular, de oval, de elipse. de triàngulo Isóscele, de Quadrado ,de retân
gulo, de hexágono. de octógono ou de trapézio regular. 

In Barras õcas de aço para perfuração de minas (Posição 73.101 : 

I\S barras, qualquer que seja sua seção, próprias para a fabricação df' 
hastes ou barras para m~as, e cuja maior dimensão exterior do corte 
transversal. compreendida entre 15mm exclusive e 50mm inclusive, seja 
pelo menos o triplo da maior dimensão interior (parte Oca). As barras 
õcas de aço que não se ajustem a esta defi.n1ção correspondem à posi
ção 73 . 18. 

TI Perfis (posição 73.11): 

Os produtos de seção maciça, diferentes dos mencionados na pos1çào 
73.16. Que não correspondam inteiramente a Qualquer das definiçóes esta
beleddas nas letras h), i), ;1. li, m) . n) e O), precedentes, e cuja seçao 
transversal não tenha as formas indicadas na letra P ). 

173-2) Nas posições 73 .06 a 73.14, inclusive. não se classificam os 
produtos de aço-ligas ou de aço alto-carbono (posição 73 . 15). 

173-3) Os produtos siderurglcos das posições 73.06 a 73.15. tncluslve. 
chapeados de metal ferrc.so de qualidade diferente, seguem o regime do 
metal ferroso predomlname em pêso. 

173-4) O ferro Obtido por eletról1se se classifica, segundo sua forma 
e dlJnensões, nas poSições correspondentes aos produtos obtjdos por outros 
processos. 

173-5) Consideram-se · condutos forçados", no sentido da poslcão 73 .19. 
os tubos (inclusive os cotovelos) rebitados, soldados ou não, de seção circular. 
de um diâmetro interno que exceda 400mm, e cuja parede tenha uma 
espessura superior a 10,5mm. 



Posição 

73.01 

13.02 
73 . 04 

73 .05 

73.06 

73 .0'/ 

73.08 

73 . 09 
73.1Q 

'/3 .11 
I 
I 
I 
I 

13 . 12 I 
73.13 

13. 14 

13-15 

'/3 . 16 

73. 1'/ 
73.13 

73 . 19 

73 . 20 

I 

I 
I 
I 
I 
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I 

PRpDUTOS 
I Allquota 
I "ad 
I vaiarem " 
I 

I Ferro fundido (inClusive ferro-spiegeJ) enL 
I . lingotes, linguados ou blocos . .. ... . ... . ! 
I Ferro-ligas . ................ . .... .. .. · .... 1 
I Granalha de ferro ou aço, inclusive tritu- I 

rada ou calibrada .. . . ...... . ..... . .... . , 
I PO de ferro ou aço ; ferro e aço esponjoso I 
I (esponja). .. . ..... .. .... .. . .. ..... .... · 1 
I Ferro e aço, em blocos pudlados ou de pa- I 
I cote. em lingotes ou em blocos .... ... . . , 
I Ferro e aço em desbastes quadrados ou re- ! 
I tangulares C "blooms") e paJanquilha; ! 
, desbastes planos ("slabs" e "largets"); ! 
I peças de ferro e aço simplesmente eles- I 
I bastadas por forja ou martelagem (esbo-I 
I çoa de forja ) . ................... · .. ... ·1 
, Desbastes em rOlo para chapas C"coils" ) dei 

I C~~ ~v~~atS: 'd~' i~;;~' ~~. d~ .~~ .::: : I 
I Barras de ferro ou aço. oDtídas aquente i 
I por laminação, trefilaçà.o ou for jamento l 
I (inClusive "fermachine" ou tio-máqui- I 
I na) ; barras de ferro ou aço obtidas ou l 
I acabadas a frIo; barras ôcas de aço parai 
I perfuração de mInas . . . .. ... .. . .. . .. . .. I 
I Perfis de ferro ou aço, obtidos a quente por I 

laminação, trefilJLção, forjamento ou,1 
ainda obtidos ou acabados a frio : esta- I 
cas-pranchas de ferro ou aço. inclusive I 

I perfuradas ou de elementos reunldos . . I 
I Tiras de ferro ou aço, lamUladas aquentei 
l ouafrio .. .......... · ··• ...... .. .. · .... 1 
I Chapas de terro ou aço, laminadas a queDo ! 
I te ou a trlo ...... .. .... . .. . .. . . .. ...... 1 
I Pios de ferro ou aço. nus ou revest idos. eX- I 
I cluslve os fios Isolados, utilizados como I 
I condutores elétricos .. ... .. .. .. .. . . ..... . I 
I Aço-llgas e aço alto-carbono nas formas I 
I indicadas nas posições 73 . 06 a 73. 14, in- I 
I elu.s1ve. . .. . . ...... . ... .. ... . ..... . . .. . . I 
I Elementos de vias férreas, de ferro ou aço ; I 
I trilhos, contra tr ilhos, agulhas, cruzetas, 
, cruzamentos e desvios, alavancas parai 
I comandos de agulbM, cremalheiras dor-I 
I mentes ou travessas, talas de junção.1 
I placas de apolo, peças de junção (placas l 

para talas de junção). placas e tirantes I 
de separação para fixar ou manter 01 

! afastamento entre os trilhos .. .. . . .... . 1 
I Tubos de ferro fundido .. .. . . . ... .. ... ... 1 
I Tubos (inclusive não acabados) de ferra i 
I ou aço, excluslve os artigos da posição I 
I 73.19 ... . .. .. ...... ..... ..... .. . .. .. .. .. 1 
I Condutos forçados de aço. Inclusive com i 
I peças de retOrço, para instalacão h1dre- 1 
I létrica.. .. , .. .. ..... . .. ... ....... . .. ... 1 
I Acessórios para tubos ("fittings") . de ferro I 
I fundido. de ferro ou de aço (uniões, co- I 
I tovelos, juntas, mangas, tlahges, etc . ) .1 

J % 
3 '70 

J 'le 

3% 

3% 

3% 
4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4 0/. 

4% 
60/. 

6% 

6"10 



i 
Podção \ 

73.21 

'73.22 

73.23 

73.24 

73.25 

73.26 

7:i.:.!7 

I 

I 
I 

1a.:t1l I 

73 .30 

73 . 31 

73.32 

?a .aa 

I 

I 

lnclso 
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, 
, Aliquota 

PRODUTOS 

\ 

WaCl 
valorem" 

I 
I Construções, inclusive incompletas, monta-I 

das ou não, e suas panes tba.ngarea ej 
outros edificlos, pontes e elementos dei 
pontes, comportas de reprêsaB, torres, pl-1 
lares ou postes. colunas. armações. te-I 
lhados. caix11hos para portas e Janelas., 
cortinas metállcas, baJaustradaa. grades,1 
etc.), de ferro fundido. de terro ou dei 
aço; chapas, tiras, barraa. pertls. tubOS. I 
etc., de Cerro funclldo. de ferro ou dei 
aço. preparados para serem utUiZados nal 
construção . ................. · .. · .. ·· .. 1 .'" 

Reservatórios, c15ternas, cubas e outros re-I 
clplentes semelhantes para qualquer pro-I 
duto. de ferro fundido. de ferro ou dei 
aço, com capacidade superior a 300 lltros.1 
sem d15positivos mecânicos ou térmlcos,l 
inclusive com revestimento interno oul 
calor11ugo ' ... , . . . .......... . ......... . 1 8~ 

Tonéis. barr15, tambores, latas, calxas el 
outros recipientes semelhantes parai 
transporte ou acondicionamento, de cba-I 
pa de ferro ou de aço .................. 1 8% 

RecipIentes de ferro ou de aço para gases I 
comprimidos ou lIquefeitos . . ........... , 8% 

Cabos, cordoalnas, tranças, cordames e se-I 
melhantes. de fio de ferro ou de aço, eX-I 
clusive os 150lados para usos elétricos .. , 8'1. 

Arames farpados; retorcidos, farpados oUI 
não. de tio ou de tira de ferro ou de aço 4% 

relas metálicas e rêdes de fio de terro ou, 
de aço ....................... .. ......... 1 8% 

I , 
Chapas ou tiras de ferro ou aço, golpeadas I 

ou estiradas ("déployées") ..........•.. 1 8% 
I 

Corren tes, cadelas e suas partes componen- I 
teso de ferro fundido, de terro ou de aço I 8'l11. 

Ancoras. fatelxas e suas partes componen- I 
teso de ferro ou de aço .....•........ . .• , . 1'* 

Pontas. pregos, escápulas pontiagUdaa. gan-I 
chos ondulados ou b15elados. cravos. gan-I 
chos e percevejos de ferro ou de aço. 1,n~1 
cluslve com cabeças de outras matérias. I 
excluslve os de cabeça de cobre .. , . . . .. 1 8'lfo 

Parafusos e porcas tcom ou sem tllête).1 
~tirarondos" (parafusos de linha) . an!le- I 
las e ganchos roseados, rebites, cavilhas,1 
chavêtas e art igos semelhantes de rOsca. I 
de ferro fundido , de ferro ou aço; arrue- , 
las (InClusive as abertas e as de pressão) 
de ferro ou de aÇO , .. ..... . .. , .. .. . ... . 8'lfo 

Agulhas de costura manual, agulhas pare 
malhas e rendas, fura doras, agulhetasl 
para fazer passar cordões ou fitas e arte- I 
fatos semelhan tes, para trabalhos ma- I 
n uals de costura. bordados, rêde ou tape-( 
caria. aca bados ou não, de ferro ou de aço I 8% 
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I, I~~ 
POIiçAo II Inciso P R O D U TOS "00 

. ~ valOrena" 

------~----~-------------------------
73.34 

73 .35 
73 .36 

I I Alfinêtes (diferentes dos de adõrno) , gram-I 
pos para cabelo, onduladores e semelhan-I 
teso de ferro ou de aço ...•. ··········• •. 1 

I I MOlas e fOlhas de molas. de ferro e aço . . . , 
Aquecedores. for;ões de sala e de cozinha 

I I (inchwve os que se podem utiJizar aces-I 

I sciriamente em aquecimento centrall . fo-I 
gareIros. caldeiras com fornalha. apare- I 

I lhos para aquecer pmtos e semelhantes. I 
I I nlt.o elétricos. dos tipos utllizados parai I I usos domésticos. bem como suas partes el , I ~c: s~~a~~~ •. ~.e. :~~~~. ~~.~.d.~ .. ~.e. ~~~~: 15% 

Aparelhos de aquecimento central nãol 
I elétricos (caldeiras diferentes dos gerado-I 
I I res de vapor da posic;ão 84 .01. caloríferos I 

13.37 

I I de ar quente e radiadores) e suas partes I 
componentes, de ferro fundido, de ferro I 

I ou de aço - .. . ...... .... , . . . .... .. ...... . I 
I Artigos de uso e economia domésticos e dei '13 .38 
I higiene e suas partes componentes. dei 
I ferro fundido. de ferro ou de aço .··· ·.1 
I Lá de ferro ou aço: esponjas. esfregões. 

luvas e artigos semelhantes para limpe-
za. polimento e usos semelhantes. de 

I I ~= :a~ai~' d~ 'i~n~' f~'cÍid~: 'ci~1 I ferro ou de aço ......................... / 

73.39 

73.40 
8% 

CAPiTULe '14 

COBRE 

Nota3: 

(74-1> Entendem-se por Ncobre-l1gas", no sentid. da posição 74 .0%. as 
composições que. ccmtendo cobre e outras matérias em qualquer proporção. 
nAõ se possam pràt1camente laminar nem forjar e se empreguem quer 
como produtos de adição na preparação de ligas, quer como desoxidantes, 
dessuifurantes. ou usos semelhantes na metalurgia de metais não ferrosos. 
As combinações de fôsforo e de cobre (fosforetas de cobre) que conten.bam 
mais de 8% em pêso, de fósforo. correspondem, porém. à posição 28.55. 

(74-2) Para a apllcação do presente capltwo se consideram: 

a) Ftos (posição 74.03): 

Os produtos de · seçào maciça, laminados, extrusados, estirados ou tretl
lados. cuja seção transversal, qualquer que seja sua forma, não exceda 
l5mm em sua maior dimensão. 

iH Barras e 'PeT113 (poslçáo 74 .03) : 
Os produtos de seção maciça, ta minados. extrusados. estirados ou tor

lados. cUja seção transversa) seja superIor a 6mm em sua maior dimensao. 
e, quando se trate de produtos planos. aquêles cuja espessura seja superior 
to décima parte de sua largura . Consideram-se. Igualmente. barras e perfis, 
_ produtos das mesmas formas e dimensões e.tidos por moldagem, vaza-
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mento ou slnterização. quando posterIormente tenham so!rido. em sua 
superfl('le. trabalhe. mais importante do que a simples eliminação de re
barbas. 

C) Chapas. pranch.as. 1õlh.as e tiras (posição 74.04): 

Os prudutos planus (diferentes dos produtos em bruto da posiçáo 74 .U1). 
enrolados uu não. cuja maior dimensão da seção transversal seja superior 
a 6 mm e ('uja espessura, superior a 0,15 mm, não exceda a décima parte 
de sua largura. 

Na PUS1CUU 74 .04 estão Igualmente compreendlaas as chapas. prancnas. 
fôlbas e tiras de espessura superior a U,15mm. cortadas em forma diferente 
da quadrada ou retangular. perfuradas, onduladas. acanaladas. estriadas, 
polidas ou revestidas. desde que tais trabalhos não tellham por finalidade 
dar a éstes produtos a caracteristica de artigos ou manuIaturas classHi
cadas em outras posições. 

<74-3 I l<'icam igualmente compreendidos nas posições 74 .07 e 74.08 
os tubos. oarras õcas e acessórios de tubulação. polidos ou re~estldos. e os 
de forma especial ou trabalhados \curvados. em serpentinas. flletados. ros
cados, perfurados, estrangulados. cônicos, com !l.letas aplicadas, etc.). 

Posiçâo I 
74 .01 

74.02 
74.U3 
74.04 

74.05 

74 .06 
74.07 

74.08 

74.09 

74. 10 

74.11 

74.12 

74 . 13 

74 . 14 

I 

I 
I1 

I 
I 

! 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
! 

I 
I 
I 
I 
I 

Inciso 

J 

PRODUTOS 
I Allquota 
I "ad 
I valorem " 
I 

I Mates de cobre; CObre em bruto (cobre re-! 

I finado ou não) ···· ····· ·· ···· · ···· ·····1 
Cobre-ligas . . . ... . ... ...... .. . .. ...... .. · 1 

I Barras. perfis e fios de cobre . . · ·· · ·· · ··· 1 
Chapas, ptanchas. fOlhas. tiras ou fitas dei 

cobre. de espessura de mais de O,15mm .. 1 
Folhas e tiras delgadas de CObre (lncluslvel 

gorradas. cortadas. perfuradas . revestidas.1 
estampadas ou fbcas em papel. cartolt-I 
na. cartão. matérias plásticas artificiais I 
ou suportes semelhantes) , de 0,15mm oul 
menos de espessura (não 1r1clulndo o su- I 

I porte) .... .. .. ............. .... ...... . .. 1 

I 
Pó e palhetas de cobre ... . ... ...... ... . . I 

~~e <i~C.I~~~~. ~~~~~! .. ~ .~.~~~~ .~~~· .. ~~l 
Acessórios ("fittlngs") de cobre para tubosl 

, ~:iÕ:~. ~o~~~~~~' .. j~~ •.. ~.~~~~:. :I.~~~ I 
Reservatórios. cisternas. cubas e outros re-I 

cIpientes semelhantes. de cobre. parai 
I qualquer produto. de capacidade superiorl 

I a 300 litros. sem dispOSitivos mecânlcosl 
ou térmicos. inclusive com revestimento I 
1r1terno ou calor1!ugo .. .. ... .. ....... . .. I 

Cabos. cordoalhas. trançados e semelhantes.1 
de rio de cobre. exclusive os condutoresl 
Isolados para usos elétricos ... . . .... .... . 

Telas metálicas (inclusive telas conUnuasl 
ou sem fim) e rédes. de fios de cobre .. / 

Chapas ou Uras de cobre. golpeadas ou 
estiradas ("déployeés" ) . . . ... ... . . . .. . . . 

Correntes. cadeias e suas partes campO- I 
nentes. de cobre . . . .. .. ........ . . .. . . .. . 

Pontas. pregos. escápulas pontiagudas. gan-I 
chos e percevejos. de cobre ou com es-I 
piga de ferro ou de aço e cabeça de cobre i 

4% 

4 0/. 
30/. 

8% 

8% 

8 % 

11 % 

8% 
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I( I( I A11quota 
Posição inciso PRODUTOS I "ad 

I vulorem" 

______ ~I------I~----------------------__ --~I------
74.15 

74.16 

74.17 

74.111 

74.19 

II II Parafusos e porcas (com ou sem · rOsca' ~I 
I armelas e ganchos roscados, rebites. ca-I 

vilhas, chavêtas e artigos semelhantes dei 
I rõscas, de cobre ; arruelas IInclusive asl 

I I 
abertas e as de pressão' de cobre ····,·1 

Molas de cobre ... __ .. """" __ , __ ", ".,'! 

I 
I Aparelhos nao eletrlcos de cocção e dei 
I aquecunento, dos tipos utUizados parai 
I u.~os domesticos, oem corno suas partes I I I e peças separadas, de cobre ,.,", .. , .. " 

I I Artigos de uso e economia domésticos e áel 

1I 1I ~~~~e e .. ~~~~, "~,~~ .. ~~~:,~~~~~', ,á~li 
\ \ Outras manufaturas de cobre ', ., ', .".,', 

CAPITULO 75 

N!QUEL 

!Votas: 

(75-lJ Para a aplicação do presente capitUlo se consideram: 
a. ,.'ws ,posição 75 .02): 

11% 

8% 

11% 

Os produtos de seção maciça , lamlnad os , extrusados, estlraáos ou tren
lados, cuja seção transversal, qualquer que seja a sua forma, não exceda 
6 mm em sua maior dimensão . 

O) tJanas e J)erllS \poSlçao 1:i.02>: 

Os produtos de seçào maClça, laminados, extrusados, estirados eu ,or
jados, CUJII seção transversal seja superior a 6mm em sua maior dimensão e. 
no que dlZ respeito aos produtos planos, aqueles cUJa espessura seja superior 
a décima parte de sua largura. Consideram-se Igualmente barras e perfis, 
os produtos das mesmas forma~ e dimensões obtidos por mOidagem, vaza
mento ou por slnterização, quando posteriormente tenham sofrido em sua 
6uperflcie trabalho mais importante do que a simples eliminação de re
barbas . 

C) Chapas, pranchas, tólhas e ttra3 (posição 75 .03): 

Os produtos planos (diferentes dos produtos em bruto da posição 75 01>, 
enrolados ou não, cuja maior dimensão da seção transversal seja ~11perlor 
a 6 mm, e cuja pspessura não exceda a décima parte de sua largura . 

Na poslÇao 15 . U3 ficam compreendidas pnnclpalmente as cnapas, pran
chas, fOlhas e tiras cortadas em turma diferente da quadrada ou retangular, 
pe:-furadas, onduladas, acanaladas. estria das polidas ou revestidas, desde 
que estes trabalhos não lhes confiram caracter1stlcas de artigos ou manu
faturaó. classificados "m outra~ posit;óes da Tabela , 

t75-2) Ficam espH'ialmente compreendidos na po"ição 75 .()4 os tubos, 
barra~ õcas e aceSSÓrios de tubulações. POlldO~ nu revpsridos, e os de fonna 
esppeial ou trabalhados lcurvados. em ~erpentma . filetados. rosca dos, per
farados, estrangulados, cõnicos, com aletas aplicadas, etc.), 



-169 -

I AIlQuota 
POSição PRODUTOS Inciso 

I 
"ad 

valorem" 

75.01 

75.02 
75.03 

75 .04 

75.05 

75.06 

I 
II 

I 

) 
I 

\ 

Notas: 

, , 
MlI.te, "speiss" e outros produtos tnterme-' 

diários da metalurgia do nlqueJ em bruto I 
(excluslve os ânodos da posição 75.05) • . 1 

I 
Barras. perfis e fios de nlquel ........ . . .. , 
Chapas. prancbas, fOlhas e ttras ou fitas, l 

I de qualquer espessura, de nlquel: pó el 
partículas de ntquel ..... . ......... . ... . 

I I 
Tubos <Inclusive seus esboços). barras Ocas' 

e acessórios para tubos (uniões, cotove- I 
los, juntas, mangas, flanges. etc . ), de I 
ntque) , .......... . ..................... . , 

I I 

I Anodos para niquelar, fundIdos, lamlnadosl 
ou obtidos por eletróllse, em bruto ou ma- I 

I nufaturados. . ......••.. . ...•.•...... - .\ 

\ 
Manufaturas de niquel .....•...........•. , 

. I 

CAPiTULO 76 

ALUMINIO 

(76-1) Para a aplicação do presente capItulo se consIderam: 
aI Fios (posIção 76 .02): 

4% 

4% 

6% 

8% 

8% 

Os produtos de seção maciça. laminados, extrusados. estirados ou Lrert
mdos. cuja seção transversal, qualquer que seja sua forma, não exceda 
6mm em sua major dimensão. 

/) I Barra." e fJP.' T1.S (poSIÇát-· 76 .02) : 

Os pr0dutus :t .~ ~ ec,;ào l!1ItCI<; •••• Illmlnados, extrusados. estirados ou forja
dos. cuja ~ eçn :l transversal seja su perior a 6mm em sua maior dimensão e. 
Quantu aos Pl',JdULOS pla.'10s. aquéles cuja espessura seja superior é. décima 
parte de sua largura . Consideram-se Igualmente barras e perfis os produtos 
das mesmas formas e dimensões obtidos por mOldagem, vazamento ou slnte
rização. quando tenham recebIdo posteriormente em sua superfíCie trabalho 
mais importante do Que a simples eliminação de rebarbas . 

CI Chapas, pranchas, tôlhas e ttras (posição 76.03): 

Os produto,; 1J111J1()., (dl!erente~ dos produtos em bruto da posIção 76 .011 . 
enrolad'ls ou nlto. CU JIl m l!.lllf cl1mensão d a seção transversal seja superior 
a 6 mm e euja espessura, superior a 0,15 =, não exceda a d écima parte 
de sua largura . 

Na püslÇao 76 .03 ficam compreendIdas prmclpal.mente as chapas. pran
ena.s. rOl h!<~ e t ira' d I' uma espes~ur8 superior· a 0.15mm. cortadas em 
forma diferent e da quadrada ou retangular, perfuradas, onduladas, acana
latlas. eS'.n a á dS . Dolldas ou rcvestlC:as. desde que estes trabalhos Dito lhes 
conflrn.n carnctertsUcas de I\rt l~o~ ou de manufaturas classifIcados em 
outras posições dI' Tabela . 
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<76-;'!) Flca'J) cOlLpreendidos, especialmente, nas posições 76 ,06 e 76 .07. 
os tubos. barras ocas e acesSÓrio de tUbulação. polidos ou revestidos, e 
os de forma especial ou trabalhados <curvados, em serpentina, filetados, ros
cados, perfurados, estrangulados, cônicos, com aletas aplicadas, etc.). 

Posição 

76 .01 
76 .02 
76 .03 

76 .04 

76 . -)5 

76 .06 

76 .07 

76 .08 

76 .09 

76 .10 

76.11 

76 . 12 

76.13 
76 . 14 

76.15 

715 16 

I 
I 
I Inciso 
I 
I 

I 

I 
I Allquota 

PRODUTOS I val~~~m" 
I 

I Alurninio em bruto . .. . . ............ . ... '1.1 
Barras, perfis e fios, de aluminio ... .. . . . 

I Chapas. t'olna~ e tuas de espessura supe-I 
I nor" O .15rnrn . .... ...... , ..... . . ... .... I 
I FO!J.,as e tiras delgadas, de alumin10 <1n-1 
I clusive r:01radas, cortadas, perfuradas. 1'e-1 
I vestidas. estampadas ou fixadas sôbre 01 
I napel. cartolina, cartão, matenas plàS-1 
i tica,< artili ClalS ou suportes semelhantes).1 
I de 0.15mm ou menos de espessura mãol 
I incluldc. o suporte ············ · ····· · · · ·1 
I PÓ!; e partlculas de alum.1n1o ...... . ...... 1 
I I 
I Tubor (incluslve seus esboços> e barras I 
lOCas. de p.lurnlmo ... .. .. . ............. 1 
I Acessórios ("fittings") de alumínio para i 
I tuoos IUnJÓes, cotovelos, Juntas. mangas. I 
I rtanges, etc . ) ...... · .. ·· .. ·· · · .. · ...... ·1 

Construçõel\ mCIUSlve mcompletas, mon-I 
tada~ ou r.ao. e suas partes I nangares, I 
ponU's e elementos de pontes. tórres. pi- I 
lares ou rlostes , colunas, armações, telha-I 
dO:.. . calxlllJos para portas e J a~elas, ba-I 
laustradas etc.). de alumlnlo; chapas. I 
'barras ~er1lS. tubos, etc.. de alum1nlo.1 
preparados para serem utiliZados nal 
const.ruçác· ...... .. . . . .. ... .... . ....... I 

RE~ervat.()rlos . cisternas, cubas e outros re-I 
ciplen ter Sl'rnelhantes, de aluminio. parai 
qualquer p~oduto. dE' capacidade mperlorl 
8 300 lItro~ sem dispositivos mecânicos I 
ner" terrmcos. inclusive com revestimen-I 
to Interior ou calorlfugo .... .. . · ........ 1 

Tonéis t;aIT1S tambores. Latas. caixas el 
outros rec ipIentes semelhantes. de aluml-1 
nlú ut.ilizados para o transporte oul 
acondiclonl; mento In clusIve os de formal 
tubular, rígidos ou flexíveis .. . .... . . .. . 1 

RHlpJente~ C~ alUI11lDJO para gases com-I 
prlmidos ,,11 J!quefeitos . ... ..... . . . . . ... 1 

Cat"- ,~ r:ordnalbas trançados e semelhan-I 
tes de fio dr alumlnlo. com exclusão dosl 
condutores Isolados para usos elétrICOS .. 1 

Tela:: mct3)jrH~ e ri'des de fio de alum1nio l 
Chapas ou t;ras. de alumlnl0. golpeadas ou l 

estirada- ("déplovées") .. . . . . . . ... . ... .. 1 
Artigos de uso e economia domésticos e dei 

hl ~lE'n,' e suas partes componentes. de i 
".lumlnln ..... ... . .. , . . ... .. ....... ... 1 

Outras manufaturas de aluminlo . ... . ... 1 
I 

3% 
4 % 

4% 

4% 
3% 

8% 

8"10 

8% 

8~ 

8% 
8% 

8% 

8% 
8% 
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CAl'ITULO 77 

MAGNÉSIO E BERILO (GLUCtNIO) 

1 1 , I Allquota 
Posição Inciso I PRODUTOS I "ad 

valorem" 
I 1 

I 1 1 
77.01 I I Magnésio eID bruto ••·• •• · •·•• ••••••• • .. ·1 
77 .O:l I 1 Bal:a..s peftiE. fios, chapas, rõlhas, tiras,l 

I 1 tubos lJal';-8S Ocas. poso parttculas e apa-I 
1 I r'l,o; calibradas. de magnéslo · · · .. ······ ·1 

77 .03 I 1 Manufaturas de magnésio ·· .. ··· .. · .. ·· .. 1 
I I 

77 .04 I flerllo 19luc1nlO) , em bruto ou manufatu-I 
1 rado: 1 
I 1 Em bruto ..... . •••• ·•• .... ••• .. ••• .... ·1 
1 2 Manufaturado ..... · ...... ··· .. · .. · .... 1 
1 I 

CAPíTULo 78 

CHUMBO 

Notas: 
/78-1) Para a aplicação do presente capitulo se consideram: 

a) FIOS ('1oc:lt8.L 7&.02): 

3'" 

4~ 

8" 

3'l{, 
8% 

Os produtos de seção maciça. laminados. extrusados. estirados ou 
k efllados, cuja seção traI sversa.l , Qualquer que seja sua forma, não exceda 
6 mm, em sua maior dimen..-ão . 

O) Harrn·3 é P"fIS (poslçàL 78 .02): 

( \ produtos d t: Seçh maciça. lamlnados. extrusados, estirados ou torja
dos. cUJa se<;cv' LranSVersal seja superior a 6 mm. em sua mator dimensáe 
e. quant.c aos prul1U\(}s planos aqup.les cUJa espessura seja superior à décima 
parte OI' sua ia"gura Consideram-se. Igualmente, barras e perfis. os pro
dut,os das meSIllBS !Orr.l2.S e dimensões obtidos por moldagem, vazamento 
ou <;Intt.nzaça<. Quando t.~nham sofrido posteriormente em sua superf1c::ie 
tzabalho mais lrnllflrtantE' de> qUE. a simples eliminação de rebarbas. 

Cl Prallcftaç lÔ/tzas e tuas (pOSlçào 78.03) : 

Os prodUtos planos Idi1er~ntes dos produtos em bruto da posição 78.00, 
enrolados 011 não, cuja maior dimensão da seção transversal seja superior 
li 6nun e cuja espessura nau exct'aa a déCima parte de sua largura.. com 
exceção dos orodutos com I'êso igual ou Inferior a 1.700 kg por m2 . 

(l/a posiçao 'l8 . 0:! rlca'l) compreendlaas. prlOClpalmente, as pranch8ol, 
rõlnaE e tIras <1;- urr peso "Ilpenor a 1,700 k:g por 002. cortadas em forma 
dtferente da quadraaa <lU retangUlar. perfuradas. ondUl&das. acanalaCÜUl, 
estrladas. poUda:; úU revestIdas ae~ac que es tes trabalhos não lhes confiram 
as carac teristicas de artigos ou manufaturas classificados em outras posi
ções d,. Tabela . 

(7ij·2) FIcam l'..(Impreendidcs principalmente na posição 78.0:> os tubos, 
barras Ocas e dccssOrios 1e tubos polidos ou re,'estldos. e os de forma 
especial ou trabalhados (curvados. em serpentlna, filetados, roscadOl, per
turaaos. estrangul:lctos, cOm('os . com aletas aplicadas. etc.). 



I 
Posição I 

I 
I , 

78.01 I 
78 . 02 , 
78.03 , , 
78.04 I 

I 
I 
I , , 
I , 

78 .05 , 
I 
I 
I 

78.06 I 
I 

Inciso 

Notas: 
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PRODUTOS 
I Allquota 
I "ad 
I valorem" , 

, I 

I Chumbo em bruto (inclusive ar~entl1ero), 
Barras, perfis e fios, de chumbo ....... . .. 1 

, Pranchas, fOlhas e tiros de chumbo, dei 
, pêso por m2 superior a 1,700 kg . ..... , 
, FOlhas e tiras delgadas, de chumbo (incIU-1 
I slve gofradas. cortadas, perfuradas, re-I 
, vestidas, estampadas Ol. fixadas sóbrel 
I papel, cartollna, cartào. matérias plil.s-' 
, tlcas artificiais ou suo ortes semelhan-, 
I tes), de pêso por m2 .gual ou inferior, 
I a 1,700 kg (não inclu. Jdo o suporte); I 

I pós e parti cuIas de chumbo ·· ··· · ····1 
Tubos <inclusive esboços), barras Ocas el 

I acessórios para tubos (uniões, cotovelos,l 

I tubos em s para sifões, juntas, mangas,l 
flanges, etc.> , de chumbo ............ 1 

I Manufaturas de chumbo ................. , 

3% 
4~ 

4~ 

6~ 
8% 

I ____ I~ __ __ 

CAPtTUW 79 
. ZINCO 

(79-1) Para a aplicação do presente capitulo se 'consideram: 

a) FUJa (posiçao 79.02): 

08 prodUtos le seç!i.o maciça. lamlnados. extrusados, estirados ou tre1J
lados cuja seção transversal, qualquer que seja a sua forma, não exceda 
flJnm em sua maior dimensl1.o. 

o) Barras e lJerlt.~ (pOSIção 79 .02): 

Os produtos aI seçao maciça. lamlnados, extrusados. estirados ou forJa
do<;. cuja seção transversal, seja superior a 6mm em sua malor dimensão e. 
quando se tratar ae prodUtos planos aquêles cUja espessura seja supertor 
a décima parte de sua 'argura . Considl:l'am-se, Igualmente, oarras e 
perrlli. os produtos das mesmas formas e dimensões. obtidos por moldagem, 
VaZar" " O ou slnt.erlzação. quando tenham sofndo posteriormente em sua 
superflcie trabalho mais Importante do que a simples eliminação de 
rebarbas . 

c) Pranchas, 1dlh.as e t%ras (poslçào 79 .03) : 

Os produtos planos (diferentes dos produtos em bruto da posição 79 .OU. 
enrolados ou não, cuja maior dimensão da seção transversal seja superior 
a 6 mm e cuja espessura não exceda a décima parte de sua largura . 

Na , . ti . o~ ficam compreendidas, pnnClpalmente, as pranchas, 
folho. e tiras .!ortadas em forma diferente da quadrada ou retangular, 
perfuradas. ondüladas, acanaladas, esLrladas. pOlldas ou revestidas. desde 
Que estes trabalhos não lhes confiram caractensttcas de artigos ou de ma
"lutu tu"'- classificados em ,JUtras posições da Tabela. 

(79-2) Ficam compreendidos. prlnclpalmenLe. na posição 79.04 os tubos. 
bal tas dcas ~ acessórios de tubOs polidos ou revestidos, e os de forma especlfLI 
ou traball1ados (curvados, em Serpp.Dtma. filetados, roscados, perfurados. 
estr; 'i: dns, cônicos, com aletas aplicadas. etc.). 



Posição 

19.01 
7!. liL 

79 . 03 

79 .04 

79.05 

79.06 

Inciso 
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I 
I Allquota 

PRODUTOS 
\ 

"ad 
valOrem" 

I 

I 
I 
I Zinco era oruto ... . . . ... . .. ...... .. • .. I 
I Barras perfis e tios. de zinco .. . ...... .... I 
I Prant;t1as. fôlhas e tiras ou f!tll.S de qual- : 
I quer P.SpCSSUi a !1e zmco; po e parti cuias I 
, de =(:0 . .. ... . . .. . · .. . . ... . .•. . 1 
I rubos (lnrit:.si·JI' e,,:loçOS' oarra!; Ocas e l 
I acessorlOS l"flT.un~s · " . DarB tu tll)!; (uniões., 

COtlIY l'lo!, . lunras. mltngas. flRnges, etc . I .1 
de zlncu . . ... . . ......... ... .. . . . .... . . .. 1 

Goteiras. culh(l_~ , oolt.orls e outras manufa- I 
turas de Zlf1Ct1 plLfa a construção .... ... . I 

Outras manufaturas de zinco .. . ....... . . 1 

CAPiTULO 80 

ESTA!'mo 

I 
I 

3% 
4% 

4% 

6% 

6% 
8~ 

(80-1> Para a apllcacãl' do presente capItulo se consideram: 

a) Fios I posição 80 .02/ : 

Os proctutr,s de seção m:lcka. lamlnadl)s. extrus!ldos. estirados ou tre
mudos. cuja seção t.J'!lOs ' ·ersal. Qualquer Q!l(, seja sua forma, não exceda 
6 mm em sua m :lior dimensão. 

OI Barras e verli.~ 'pOSição 80 .021: 

Os produtos de seção maciça. lamlnados. extrusados. estirados ou for
lados . cuja seção transversal sejR superior a 6 mm em sua maior di
mensão e. QU:.lI1to aus produtos planos, aquêles cuja espessura se.la superior 
à dpcima parte õe "',1ft largura , Con:;lderam-se Igualmente. barrBs 
e perfis. OI< produtos d'ls m esmas formas e dimensõe~ obtidos por mol
dagem. vazamen 'o (l I . "int·erl7J\Ç&O Q11Rnrjl) t.enham sofrido posteriorrr.p.nte 
em sua superflcie tnbalho mais importante do Que a simples elimina
ção de rebarbas. 

C) Chapas, pranchas, fôlhas e tiras (posição 80.03): 

Os produtos planos IdlfeTl'n tes dos produtos I'm bllltO. da posição 
80 .01) enrolados nu não. cuja maior dimensao d a seção transversal seja 
superior a 6mm e cu ja e~pessura não exceda a décima par te de sua lar
gurlt. com exc~fl.o des pl"llC~ l tos cem pésc Igualou Inferior a um 
kg Dor m2. 

Na posição 110 .03 !icam compreendidas. principalmente. as chapas. 
pranchas. fôlha.~ f.' tlms. com um Dfoso por m2 de mais de um kg. cor
tadas em f'orma d iferente da Quadrada ou retangular . perfuradas. ondu
ladas. aCf! PAladas. f'striadas. polidas ou · revestidas. desde Que êstes tra
balhos oáo lhes confiram earactel'lsticas d e artigos ou manufaturas clas
sificados em' outras posicões da T~bela. 

(80-21 fi'lcam compreenctidos principa lmente na posição 80 .05 os tubos. 
Oarra.s Ocas e acessarios de tubos, polidos ou revestidos. e os de forma 
especial ou trabalhados I curvados. e:n serpentina. metados. loscados, per
furados, estrangulados, cônicos. com . aletas aplicadas, etc.). 



Posição 

80 . 01 
80 . 0;! 
80 .03 

80.04 

IKJ.05 

80 . 06 

!nclso 

Nota: 
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I 
I Allquota 

PRODUTOS 

\ 

"ad 
vaIarem" 

I I I Estanho em . bruto . ... . .... .. . . ... .. . . .... . 
\ Ha rras. perflll e flOS . de estanho .. . . ... . . 
I Chapas, pranchas. tôlhas e tiras ou fitas. 
I de estanho, de um pêso por m2 superior 
I a um kg . .. .... ..... .. .. ............... 1 

I 
Fôlhas e tiras delgadas, de estanho fin- I 

clusive gofradas, cortadas. perfuradas,l 
revestidas. estampadas ou fixadas sôbre 

I papel. cartolina. cartão. matérias plás
ticas artüiciais ou suportes semelhantes>, 
ce um kg, ou menos, de pêso por m2 

I (não mcluldo o suport-e); pó e partlculas 
I de estanho . . ... . .... . .......... . .. .. .. i 
I Tubos <inclusive esboços). barras õcas el 
I acessórios para tubos C uniões, cotovelos, 

1
1 l:;:;~S:' m~~~~, . . ~I~.~~~ •.. ~~~: ~: .. ~~ . ~~~I 

Manufaturas de estanho ............... . 
I 

CAPITULO 81 

OUTROS METAIS COMUNS 

40/.0 

8% 
8% 

c8l-11 Na posição 81. 04 só se classificam os metais comuns mencio
nados a seguir: bismuto. cádmio, cobalto. cromo, gálio, germánio. háfnio 
(céltiol. LDdlo. mangan és, niÓbio (colômbia), rêniO, antimônio, titAnio. 
tório, télio, urânio. van ádio e zircõmo. 

Esta posição compreende Igualmente os mates, "spelss" e demais 
produtos intermediários da metalurgia do cobalto. 

Ii \ \ AI1quota 
Posição I Inciso , P R O D U TOS I ~ ad 

'I 'I \ valor em" 
------~------~--------------------.--------~------

81.01 I I Tungstênio (volfrâmio) em brut<l ou ma-
I nufaturado: 
I 1 Em bruto . .. .. . . ...... . ...... . ........ . 
I 2 Manufaturado ....... . ........... . .. . 

81.02 
I 1 
I Molibdênio em brutQ ou manufaturado: I 

I 1 Em bruto . . . ... ..... . . . . ' " ... ........ \ 
2 Manufaturado .. . ........ . .... . . . .... . 

I I 
'I 1 rà~~al~r~~ .br~~.~ . . ~~ . ~~~~~~~~~~~o.: ..... 1 

I 
2 Manufaturado . . . . . . . . . .. ... . . . . .. .. ·1 

Outros metais t!omuns, em bruto ou ma- I 

I 1 ~~a~%~os : ...... ... . .... . .... . ... '" ···1 
2 Manufat.urados . . ...... . ... . .. . ...... . 

81 . 03 

81.04 

- ---_1--__ -=--_- I 

30/. 
8% 

3% 
8% 

3% 
8 0/0 
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CAPÍTULO 82 

FERRAMENTAS, CUTELARIA E TALHERES, DE METAIS COMUNS 

Notas : 

(82-1) Com ressalva dos maçancos. forjas portáteis, rebolos montados 
e jogos de ferramentas de manicuro e pedicuro, bem como dos artigos 
relacionados nas pOSições 82 . 07 e 82.15, o presente capítulo compreende, 
exclusivamente, os objetos munidos de uma lâmina ou outra parte ope
rante: 

aJ de metal comum; 
OI de carburetos metálicos com suporte de metal comum; 
C) de pedra.; precio~as e semipreciosas ou de pedras sintéticas ou 

reconstituídas, com suporte de metal comum; 
ái de matenas abrasIvas com suporte de metal comum, sob a con

dição de que se trate de ferramentas cujos dentes, arestas ou outras 
partes cortantes não tenllam perdido sua função própria pelo fato de 
se lhes ter adicionado pós abrasivos. 

!8l!-2 I As partes e peças separadas, de metais comuns, dos artigos 
do presente capItulO, classificam-se com éstes artigos. com exceçáo das 
partes e peças separadas, especialmente designadas. e dos porta-ferra

.mentas para os utensilios mecânICOS manuais da posição 84 .48. Contudo, 
as partes e acessórios de uso geral, conforme se espeCifica Da nota 
CXVIIl-2 1 da presente Al1nea estão sempre excluidos dêste capítulo. 

Os esboços ae manufaturas deste capitulo, bem como os eSboços de 
partes e peças separadas das manufaturas que correspondem ao presente 
capitulo, em virtudp do parágrafo precedente, seguem o regime dos ar
tigos acabados. Nas posições 82.11 e 82.13. respectivamente, classificam-s.3 
cabeças. pentes. contrapentes, lâminas e fôlhas de máquinas de barbear 
e de cortar cabelo ou de tosquiar. de qualquer tipo. inclusive as elétricas. 

!8:l-31 Quanao os artlgos Classificados nas diversas posições du pre
sente capitulu se apresentam scrtidos dent.ro de .e.3tojos, caixas ou im'ó
lucros, o conjunt,o segue o regime que corresponda ao objeto que. estando 
compreendido no sortido. fôr passlvel da aliquota mais elevada. Contudo 
os sortidos para manicuro, pedicuro e semelhantes, embora contenham 
tesouras. classificam-se na pOsição 82.13 . 

!8~-4) Os estoJos ou reclplentes semelhantes qu~ se apresentem com 
os artigos deste capitulo, destinados aos mpsmos e com os quais se vendem 
llormalmente, classificam-se com os referidos artigos. Quando se apre
sentam isoladamente seguem seu próprio regime. 

- - --- --- --_._~---. 

I 
Posição I 

I 
I 

82 .01 

32 02 

82 .03 

I , 
I , 
, 

I , , 
, 

\ 

I 
I , , 
I 

\ 
Inciso I 

, 
I Allquota 

I "ad 
valorem" 

PRODUTOS 

I 
, 

Enxadas. pás. alviões. picaretas . enxadões. ' 
forqllilhas , ancinhos e gada nhos; ma-, 
chad o~. podõe;l e ferram pn tas scme- , 
lhantes com gume; foices e foicinhas. 1 
facas para cortar feno ou palha. te-I 
seum::; para gramas. cunhas e out.ras 
ferramentas manuais. para agricultura.: 
horticultura e jardinagem . ....... .. , .. , Não 

I tributados 
Serras p.lanua is ~on~adas fêlhas de serra 

de todos os tipos f inc! u~ivc as fresas de i 
serrar e as fôlhas sem dentes) . ,., .. . . 1 6"7. 

Ten~zes , alicates. pinças e semelhantes. in- / 
clusive cortant,!,s: chaves de porcas; 
torqueses, corr,à-tubOS. corta-cavilhas e ' 
semelhantes' cisalllas para met:us, limaS) 
e grosas, manuais .... ,................ 8~ 
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---.,---------:---------------------
I : A11quota 

Posição 

, 
82.04 I 

82.05 

82.06 

82.07 

, 

I 
I 
I 

i 
I 
I 
" I 
I 
I , 

82.08 ) 

82 .09 

82 . 10 
H<! . ll 

82.12 
82 .13 

82.14 

H2. 15 

I 
I , 
I 
\ 
j 

1 

I 
I , 
I 

I 
I 
I 
I 

Inciso 

1 

, PRODUTOS , "ad 
, ,valorem" 
I I 

I 

I , 
I 
I, 

) -

Outros utensfllos e ferramentas manuais I 
lexcluslvr o.~ artigo~ compreendidos em: 
outros posições dêste capitulo): bigorna. 1 
tornos de apertar. lâmpadas de soldar.1 
forjas portá,teis. rebolos montados. ma- , 
nuais ou de pedal, e corta-vidros mon-I 
tadOll •.....•....•.......•......... . / 

, Ferramentas intermutáveis para máquinas! 
, e para ferramentas manuais, mecânlcasl 
, ou não (de cunhar. estampar. rosquear.1 
I alisar. !iletar. fresar. mandrUar, enta-! 

I lhar, tornear, atarraxar. furar. etc.,., 
inclusive as fieiras de esttragem (trefl-

I 
lado) e de extrU3ão dos metais. beml 

, ~~~~ ~. f~~~~~.t~~ .. ~~ - ~~~~~ • ~ __ ~~~l 
I Facas e lâminas cortantes para má,qutnas, 

I' Lâ;a;;e;;;t~~:~~;s~· ;~~~~~;~;~~I constltufdos por carburetos metálicos' 
(volfrâmio, mollbdênio, vanádio, etc.) " 
aglomerados por sintertzação - . . - - - ... J 

Moinhos de café. máquinas de moer carne.1 
passadores e outros aparelhos mecânicos! 
de uso doméstlco_ utilizados para prp-I 
parar_ acondicionar. servir. etc .. os ali-I 
mentos e as bebidas, de pêso máximo' 

I de 10 kg _ _ . __ . ..... _ .. . _ .. ... _ . __ .. .. I 
, Facas com lê.mlnas cortantes (diferentes ' 
, das da posição 82 .06). serrilhadas ou l 
, não. inclusive pOdões ... . _ ... . .. _ .. _ .. . , 
: Lf1.minns p:lra fac lts dll POs\o;'ão 82 .09 ... . 
i Navalh<ts e m~'l' linas de bArbear e suas I 
, lâminas (Inclusive os esboços em til'as):' 

I 
peças separadas metálicas de máquin&s l 
de barbear . . . . .... _ . .......... .. ...... , 

Tesouras e suas lâminas . . . _ . .. . . __ .... . 
Outros artigos de cutelaria (inclusive asl 

I trsouras de podar. tosquiadores. rachA.' 

I dores. facas de talho e de copa e facasl 
de cortar papel ): ferramentas e jogos de 

I ferramentas de manicuro e semelhantes' 
I tin.clusivr limas para unhas I : , 

I Tesouras de podar. tosquladores. racha'l 
I dores. facas rle talho e de copa e facas 
/ de cortar papel . _ ... _ .... _ .. . _ .. _ ...... 
, Outros _. . . . _ . ....... _ ... .. _ . _ .... _ . _ . _ .! 
, Colheres. conchas para sopa. garfos. pás I 
I para torta. facas especiais ~ara peixe 

I ou manteiga. pmças para açucar e ar· 
ugos semelhantes _ ..... -.... _ " . _ .. .. . 1 

Cabos de metais comuns para os artigos, 
,. d::.s poSIções 82 .09.82 . 13 e 82.14 .. . .. . 1 
I I 

6% 

6% 

6% 

6% 

8% 

10% 
8% 

10% 
10% 

6 % 
10% 

8% 

8% 



CAPITULO 83 

MANUFATURAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS 

Nota: 

(83-1) Nunca se considerarão como partes das manufaturas do pre
sente capltulo, os artigos de ferro fundido. ferro ou aço. classificadoa 
nas posições 73 .25. 73 . 29, 73 .31, 73 .32, 73.35, e os mesmos artigos de 
outros metais comuns. 

--------------------------------------------------------
Posição ( 

I, 

83 . 01 

83.02 

83-03 

83 .04 

83.05 

83.06 

83.07 

83 .08 
83 .09 

83 .10 
83.11 

Inciso PRODUTOS I Allquota 
"ad 

I vaiarem" 
I 

J I 
I Fechaduras (!nclusive fp.chos de segu-I 
i rança com fechaduras) , ferrolhos e ca- / 

I
deados, de chave. de segrêdo ou elé
tricos e suas partes componentes, de , 
metais comuns: chaves de metais comuns) 

I (acabadas ou não) para êstes artigos . f 

I Guarnições. ferragens e outros artigos I 
semelhantes, de metais comuns, para i 

I mOveis, portas. escadarias, janelas. per- 'I 
I sianas, carroçarias. artigos de seleiro, 

I 
baus, arcas e outras manufaturas dêste l 
tipo; esc:lpulas, cabides, suportes. con-

J 

solos e artigos semelhantes, de metais I 
~~~un~ort~~ClUS~~~ . , ~~~h~S . . . a~~~.~~i~~~1 

I Cofres-fortes, portas e compa.rtimentos , 
I blindados para caixas-fortes, caixas de, 
I segurança e artigos semelhantes, de ' 

! 
metais comun~ ,. ... . . ... .... . . . . .. \' 

Classificadore~ fichários, caixas para clas
sificação e seleção de documentos, porta- I 

\ 

copias e material semelhante de escrl-I 
tOrio. de meta is comuns. com exclusão 
dos móveis de escritório da posição! 

I Fe~!~~~ns ps:;a:' '~~é~de~~~çãó " d~" fÔlhà~ 11 
I sôltas e para classificadores. pinças de 

desenho, molas para papéis, cantos para 
ca rtas, "clips", grampos. colchétes.1 
guarnições para regbtros e outros ob-
jetos semelhantes para escritório, de 
metais comuns . . . . .. .. . . .... 

Estatuetas e demais objetos de ornamen
tação para lnteriorp.s. de metais com unI: 

Aparelhos de Iluminação e artigos de Iam- I 
padaria. bem como suas partes compo- I 
nentes não eléLricas. de metais comuns, 

Tubos flexlveis de metais comuns . .. .: 
Fechos. fivelas. colchótes. Ilhós e seme- l 

lhantes, de metais .:omuns. para ves-
tuarios, calçados, toldos, artigos de via- I 
gem e qualq uer confect~ão ou equ lpa- ! 
mento: rebites tubulares ou de has te l 

8% 

15 % 

80/0 

8% 

10% 

10% 
8'7. 

fendida, de mete is comuns .. . . .. ... 1 8% 
Con t.as e lantejou las de metais comU~1S . ' 10% 
Sinos sinetas. chmpninhas, guizos e se-I 

melhantes (não elétricos) e suas partes, 
componentes, de metais comuns , . . . . . 1 10% 
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I 

Posição Inciso PR ODUTOS I 
AlJquota 

"ad 
vaiarem " 

I 

83.12 

83.13 

83.14 

83.15 

I I 
Molduras metálicas para fotografias. gra-I 

vuras e semelhantes; espelhos metálicos 
ROlhas metálicas. rôlhas filetad as. prote- / 

tores de rôlhas. cápsulas flexíveis para 
garrafas. rôlhas ver tedoras e seme-j 
lhantes. selos de garantia e acessórios 
semelhantes para acondicionamento oul 
embalagem, de metais comuns . .. .... . . 1 

Placas indicadoras, para s inalização, anun
cios e semelhantes, números, letras e 
mdlcaçôes diversas, de metais comuns . 

Fios, varetas, tubos, Chapas, pastilllas, 
elétrodos e artigos semelhantes. de 
metais comuns ou de carburetos metá
licos, revestidos ou cobertos de deca
pantes e fllDdentes, para sOldagem ou 
depóslto de metal ou carburetos metá
licos; fios e varetas de pó aglomerado'l 

~~o~~~is. ~~~' .. ~~~. ~:~~~~.ç~~ .~~~ 
I 

Alinea XIX 

MA.QUINAS E APARELlIOS; MATERIAL ELÉTRICO 

Notcu: 
<XIX-I) A presente Allnea mo compreende: 

10% 

8% 

8'70 

8% 

a) as correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcani
ESda (posição 40 . 10) , bem como os artigos para usos técnicos de borracha 
-rulcanizada não endurecida, tais como arruelas, Juntas, válvul!18 e seme
lhantes (posição 40 . 14) ; 

b) os artigos para usos técnicos de couro natural, artlflclal ou recons
tituído < posição 42 .04) ou de peleteria <posição 43 .03); 

c) os carretéis. r.spulos, bobinas e outros suportes semelbantes, de qual
quer matéria (capitulas 39, 40, 44, 48 ou Alínea XVIII, segundo os casos) ; 

d) os papéis. cartolinas e cartões perfuráveis para mecanismos "Jac
quard" e semelhantes, da posição 48 . 21; 

e) as correias transportadoras ou de transmissão de matérias têxteis 
(posição 59.16), bem como os artigos para usos técnicos de matérias téxteis 
(posição 59 .17): 

1) os artigos totalmente feitos de pedras preciosas e semi;>reclosas ou 
de pedras sintéticas ou reconstituidas - pedras não montadas - (pOSições 
71.02, 71.03 ou 71.15); 

g) as partes e acessórios de mo gera..!, segundo define a nota XVill-2 
da Allnea XVIII; 

h ) as telas e correias sem fim, de fios ou tiras metálicos (Alinea 
XVII!); 

i) os artigos dos capitulas 82 e 83; 
;) o material de transporte da Alinea XX; 
l> os artigos do capitulo 90 (instrumentos e aparelhos de medida e de 

precisão, etc. ); 
m) os artigos de relojoaria (ca!)ltulo 91>; 
n) as escõvas que consti tuem elementos de máquinas <posição 96.02); 
o) as máquinas que tenham características de jogos, brinquedos ou 

artigos para esporte (capitulo 97). 
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(X1X-2) Salvo o disposto nas notas (XIX-I) e CKIX-3l da presente 
Alínea e nas notas <84-1) e (85-ll dos capitulas 84 e 85, as partes e peças 
separacas de maquinas (com exceção das partes e peças separadas dos ar
tigos compreendidos nas posições 84.64. 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) se 
classilicam de conformidade com as seguintes regras: 

a) as partes e peças separadas que consistam em artigos compreendidos 
em qualquer das posições dos capítulos 84 e 85 (com exceção das posições 
84.65 e 85.28) correspondem à referida posição, qualquer que seja a má
quina a que se destinem: 

b) quando se possa identificar como destinadas exclusiva ou princi
palmente a uma máquina determinada ou a várias maquinas corresponden
tes .\ TT. esma posicào linclusil" as posições 84.59 e 25.22), as partes e peças 
separadas. diferentes das cons!deradas na letra ante;ior, classificam-se na 
posição correspondente a esta ou a estas máquinas; todavia . a·s partes e peças 
separadas destinadas principalmente. tanto aos artigos da posição 85.13 
como aos da posição 85 .15. se incluem na posição 85.13: 

c) as demais partes e peças separadas correspondem às posições 84.65 
ou 85 .28. 

(XIX-3l Quando na presente Allnea se estabeleça uma distinção entre 
as máquinas e suas partes componentes. considerar-se-ão com" máquinas, 
e não como partes. as máquinas incompletas que apresentem as caracterís
ticas e&~enc!ais da máqUina completa. 

(XIX-41 As màqum.as que se apresentem desmontadas ou por montar, 
tnclusive as máqUinas incompletas no sentido da nota precedente. classifi
cam-se da mesma forma que as máquinas montadas. 

<XIX-51 Salvo disposições em contrário. a5 comoinações de màqulnas 
de diferentes classes. destinadas a funcionar conjuntamente e que consti
tuam wn único corpo. bem como as máquinas com duas ou mais funções 
diferen :es. alternativas ou complementares, classificam-se segundo a função 
principal que caracterize o conjunto . 

(XIX-6l As máquinas motrizes de qualquer espécie. adaptadas às má
quinas de trabalho ou apresentadas ao mesmo tempo que essas máqui
nas. a que manifestamente se destinam (base comum, lugar reservado na 
armação. peça saliente desta armação ou dispositivo semelhante). seguem 
o regime da máqUina que devem acionar. O mesmo se dá com as correias 
transpurtadoras ou de transmissão montadas nas máquinas ou que se apre
sentem ao mesmo tempo que as máquinas a que ma.nifestamente se des
tinem. 

(X1X-7) Para 8 aplicação das notas precedentes, a denominação "má
quinas" se aplica às máquinas e aos diversos aparelllos e instrumentos da 
Alinea_ 

CAPiTULO 84 

CALDEIRAS. MAQUINAS, APARELHOS E INSTRp:r-.fENTOS MECANICOS 

Notas: 
(84·1) 1;:ste capitulo não compreende: 

a) as mós e artigos semelhantes para moer e outros artigos do capi
tulo 68: 

b) os aparelhOS, máqUinas, instrumentos (bombas. por exemplo) e sua.s 
partes componentes. de matérias cerâmicas (capitulo 69) : 

c) o vidro de laboratório (posição 70.17) e os artigos de vidro para usos 
téCnicos (posições 70.20 e 70.21>: 

d) os artigos das posições 73.36 e 73.37, bem como seus semelhantes de 
outros metais comuns; 

e) as ferramentas e máquinas-ferramentas eletromecânicas de uso ma
nual (posição 85.05) e os aparelhas eletromecànicos de uso doméstico (po
sição 8j .06) . 

(84-2) Salvo o disposto nas notas (XIX.-5) e (XIX-6) da AI1nea XIX, 
as máquinas e aparelhos que se possam classificar simultll.neamente nu 
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posições 84 .01 a 84.21. inclusive, e nas posições 84.22 a 84.60, inclusive. 
.serão classificados nas posições 84 .01 a 84.21. Inclusive. 

Não se classificam, porém. na posição 84 .17: 

ai as incubadeiras e crladeiras para a avicultura e os armários ou es
tufas de germinação (posição 84.28); 

OI os aparelhos de molhar grãos, usados na indústria da moagem (po
sição 84.29) ; 

C) os difusores para a indústria açucarelra (posição 84.30); 
dI as maquinas e aparelhos termlcos para o tratamento dos fios, tecidas 

e manufaturas de matérias têxteis (pOSiçáo 84.40); 
el os aparelhos e dispositivos que reali2em uma operação mecânIca, em 

que a mudança de temperatura \aqueclIIlento, ou resfriamento), embora 
necessà.ria, apenas desempenha uma funçã.o acessória com relação A opera
ção final. 

Nao se classificam na pOSição 84.19: 

aI as máquinas de costura para fechar volume (posição 84.41) ; 
OI as màquinas e aparelhos de escrltOrlo da posição 84.54. 

184-3) Classificam-se na posição 84 .62 as esferas de aço callbradas, isto 
é, as esferas polidas cujo diâmetro máximo ou mlnimo não difira de mais de 
1% do diâmetro nominal, desde que esta diferença (ou tolerA.ncia) n ão 
exceda O.05mm. 

AS esferas de aço que não se ajustem a esta deflnlção se classificam na 
posição 73.40. 

<114-4) Salvo disposições em contrário e sem prejUízo do estabelecido na 
nota (34-2) dêste capitulo, bem como na nota (XIX-5) da Alinea XIX. as 
máquin as que -tenham múll.lplas aplicações se classificam na pOSIção que 
eorresponda a sua utilização principal; mas quando tal posição não existir 
ou quando a a plicação principal não se possa detcrrnlnar, Incluem-se na 
posição 84 .59. 

lncluem-se Igualmente. em todos os casos, na poslçâo 84.59, as máquinas 
para o ta bl'lco de cordas ou cabos (paea torcer, dobrar. etc.) para tOda 
classe de matérias. com exceção das máqUinas de enrolar e enovelar (po
sição 84.36) e das máQuinas de polir (posição 84 .40) . 

Posição 

84.01 

84.02 

84 .03 

84 .04 

24 .05 

84.06 

!Dclso 

i 

PRODUTOS I 
Allqllota 

"ad 
vaiarem" 

I 
I 
! Geradores de vapor de água ou de vapôres ! 
I de outras classes (caldeiras de va por) l 
I Aparelhos auxiliares para geradores de va
I por em geral c economlzsdores. supera
I quecedores. acumuladores de vapor, apa
I relbos de limpeza e de recuperação dei 

I ~:C~e e~~~~r c~~~.e.~~~~~~~ . ~.~ . ~~~~ 
I Gasogênjos e geradores de gás de água OUI 

I 
gas pobre. com ou sem depuradores; ge
radores de acetileno <por via úmida) e l 

I ~~~~~~~~ s~~~~.~~~' . . ~~~. ~~ . . s.e.o: .. ~~~ I 
I LocomovelS (com exclusão dos tratores dai 

I ~~~~o. ~: .. ~~J •• • e . . ~~~~~~ .. ~~~~~~~' .. ~ 
! Máquinas a vapor de água ou outros vapõ- I 
I res. :;eparadas de suas caldeiras ... . • .. • 1 
! Motores de explOSão ou de combustão in-I 
I terna, de embolos ... .. ......... . . . ... . . 1 

4% 

4% 

4% 



Posição 

M .07 

84.08 
84 .09 
84.10 

84.11 

&4.1~ 

84.13 

84.H 

84.15 

14.16 

84.17 

I' I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 

I , 
I 
I 
I 

I , 
I 
I 
I 

I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 

Inciso 

1 

~ 

1 

:I 
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I 
PRODUTOq "ad 

valorem" ) 

Allquota 

I I 

I Rodas hidráulicas, turbinas e demais má- I 
quinas motrizes hidráulIcas, inclusive I 

I seus reguladores . . ·. ··· ... ·· ·· ... · .... ··1 
I Outros motores e máquinas motrizes .... . 

Compactadores de propulsão mecânica . . . 
Bombas, moto bombas e turbo bombas para 

liquidas. inclusive bombas nâo mecânicas 
e bombas distribuidoras com dispositivo 
de medição; elevadores de l1quidos (de 
alcatruzes. de caixões. de correias !lexi-

I vels, etc.). .·····.·····. ·· ··· .. ·. ··· · · ··1 
I Bombas. motobombas e turbobombas dei 
I ar e de vácuo; compressores. motocom-I 

I 
pressores e turbacompressores de ar el 
outros gases; geradores de. êmbolos U-I 
vres; ventila.dores e semelhantes ..... . 

I Grupos para acondicionamento de ar quel 
contenham em um único corpo um ven- I 
tilador com motor e dispositivos apro-I 
prlados para modificar a temperatura e 
a umidade .... ... ............... . ... . .. . 

Queimadores para alimentação de forna
lhas. de combustíveis IIquldos (pulveriza-
dores). de combustíveis sólidos pulveriza-
dos ou de gás: fornalhas automáticas. 
incluldas suas antefornalhas, grelhas me- I 
cãnicas, dispositivos mecânicos para des
carregar cinzas e dispositivos semelhan-

I teso apresentados isoladamente . ........ 1 I Fomos industriais ou de laboratório, comi 

1 ~~~if~o .~~~. ~~~~.o~ .. ~l.é.~~~~. ~.~. ~~~~~~~ 

I 
Material, máquinas e aparelhos para a pro-I 

dução de frio, com equipamento elétrico I 
ou de outros tipos: I 

I Refrigeradores e outros aparelhos, de uso I 

4% 
4% 
4% 

l~ 

4% 

I doméstico ................... . ........ I 15% 

I c2~~~~' e '1~~;I~~'d~;~~' (~~~t~ ' ~~"l~~i~1 8% 

I nadores para metais e as máquinas parai 
laminar vidro); cilindros para as referi-I 

I das máqUinas ............. ... . ..... . .. . 1 
I Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos I 
I elétricamente. para o tratamento de ma-I 

I 
térias por meio de operações que envol-I 
vam mudança de temperatura, tais co-I 
mo: aquecimento, cocção, torrefação,l 

I destilação, retüicação, esterilização, pas-I 

I teurização, secagem, evaporação, vapqri
zação, condensação, refrigeração, etc.,1 

I com exclusão dos aparelhos de uso do-I 
I méstico; aquecedores de água não elé-I 
I tricos: 

I; Aquecedores de âgua não elétricos .•... ! 
I Outros. • • •. • •.....•.•..•.•••. • ..•.•••. 1 

4% 

8% 



Pos1ção 

84.18 

84.19 

84.20 

8":21 

84.22 

84 .23 

84 .24 

is4 .25 

84 .26 

I' 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

i 
I 
I 

I 
1 , 
I 
I , , 
I 

I 
I , , 
I , 
I 

Inciso 

2 

1 

2 
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PRODUTOS 

l
i Máquinas e aparelhos centrlfugadores, apa-I 

relhos para filtrar ou depurar liquidas ou, 
gases : I 
De uso doméstico •.....•.•••.....•..•.. 1 

I I 

J 
M~q~r~~ ~ ~p~'r~ih'o~' 'p~~' ;~c~~· ~. '~p~~1 

garrafas e outros recipientes: para en-I 
I cher, fechar, etiquetar ou capsular gar-I 

I rafas, caixas, sacos e outros recipientes; 
para empacotar e acondicionar merca-

I dorias : a~lar : Ihos para gaseificar bebi- i 
I das; aparelhos para lavar baixelas: I 
I Aparelhos para lavar lOUÇas .. .. . . ..... . 1 
, I 

! A~~~~~~s' ~ "~ú~~~'t~~" p~~~" p~~·.1 I inclusive básculas e balanças para verifi-I 
I cação de peças fabricadas. com exclusão I 
I das balanças sensiveis a um peso igual oul 
I inferior a 5 centigramas; pesos parai 

I qualquer tipo de balança · · ·· · ·· · ··· · ··· 1 
Aparelhos mecânicos (inclusive manuais)' 

, para projetar dispersar ou pulverizar' 
1 matérias liquidas ou em pó; extintores., 

I carregados ou não; plStolas aerográficasl 
e aparelhOS semelhantes: maquinas . e l 

I aparelhos de jato de areia. de jato de va- I 
r por e aparelhos de jato semelhantes . .. 1 

Máquinas e aparelhos elevatórios de carga'l 
de descarga e movimentação (elevadores, 
"skips" guinchos. macacos. talhas. gum-I 
dastes. pontes rolantes. transportado-I 
res. teleféricos. etc.' . com exclusão dasl 
maq !liDaS e aparelhos da posição 84.23 

Máquinas e aparelhos. fixos ou móveis, 
para extração. movimento de terras, 
escavação ou perfuração do solo (pás 
mecânicas. cortadoras de carvão. es
cavadeiras. retro-escavadeiras, nivela
doras, "bull-dozers", "scrapers", etc.):1 
bate-estacas ....... . . . .. . . ..... . .. .. , 

Máquinas, aparelhos e irutrumentos agr1-
colas para a preparação e trabalho do 
solo e para o cultivo inclusive rolos para 
relvados e campos de esporte 

MaqUinaria para colheita e debulha; eD
fardadeiras para palha e forragens; cor-I 
tadeiras de relva; máquina para limpar 
trigo e máquinas semelhantes para lim
peza de grãos. selecionadoras de ovos, 
fru tas e outros produtos agrlcolas. com 
exclusão das máquinas e aparelhos para 
indústria de moagem da posição 84.29 

Máquinas para ordenhar e outras máqui
nas e aparelhos para 8' indústria de la-
ticin10s . .. . .. . ... .. •.•..• ...•. , . •. . .• 

Allquota 
·ud 

Yalorem" 

15% 

Wo 

150/0 

4% 

8% 

6% 

8% 

4% 

i% 



Posição Inciso 

84 .27 

84. 23 

84.29 

84.30 

84.31 

84.32 

84.33 

84.34 

84.35 

84 .36 

84.37 
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PRODU T OS 

I I 
f I 
I Prensas, esmagadoras e demaIS aparelhos I 
I empregados na fabricação do vlnbo, ci-I 
I dra e semelllan tcs ........... . . . .. . . . . .. I 

,
. Outras maquinas e aparelhos para agri-I 

cultllrl., horLlcultura, aVICultura e aPI- j 
cultura, inclusIve us germmadores com 

I dIspositivos mecâmcos ou (·ermlCOS e asl 

I 
incubadeu"as e cnadeinls para avicultura I 

MaqUInaria para a mdustria de moagem e 

I para o u"atamemo dos cereais e legumes l 
secos, com exclusão da maquinaria oUI 

I equipamento rural , .. , . ... .. " ....... ·1 
Mn.qull1as e aparelhos não especificados I 

nem compreendidos em outras poslçõesl 
do preseme capllulo, para as IDdustriasl 
de pam1lCuçao, ~astelana, bolachas, DlS- i 
coitos, massas a1imentlcias, confeltarla,l 
choculates. llern como para as mdústriasl 
do acucar e da cerveja e para a prepa-I 
raçâo de carnes, peixes, hortaliças, legu - I 
mes e frutas. com rins alimenticlOs "· .. 1 

Máquinas e aparelhos para a fabr:caçâo dei 
pasta de papel e para a fabTlCação el 
acabamento de papel. cartolina e cartao j 

MaqUInas e aparelhos para encadernar,l 
inclusIve máqumas de costurar cadernosl 

Outras maqumas e aparelhos para traba-I 
Lhar pasta de papel, papel, cartolina ef 
cartão, inclusive as cortadeiras de todos ! 
os tipOS ..... " '" . " . ..... " ... "" . ... .. · 1 

Má:;Jumas para fundir e compor caracteres I 
de Imprensa; maquirlas, aparelhos e ma-I 
terial para matrizes, estereotipia e seme-I 
lhantes ; tipos de imprensa, matrizes, l 
chapas, cilindros e outros órgãos impres- ', 
sores; pedras líLognificas. chapas e cilin
dros preparados para as artes gráficas I 
(lisos. granulados, polidos, etc.) ' " . . . . , I 

Maquinas e aparelhos para Impressão el 
artes graficas" maq;inadoras, d obradoras 
e outros aparelhos auxiliares de irnpre~- I 
são, . ............ . . . ... .. . . .. . .. , . . .. 1 

Máquinas e aparelhos paro o fabrico dei 
fios (extrusao' de matérias têxteis sin- I 
téticas e artificiais; maquinas e apare
lhos para preparação de matérias têx-I 
teis, maquinas para fiação e torção de i 
matérias têxteis; máquinas para bobinarl 
<mclusive espuJadeirasl e para dobrar el 

torcer matérias têxteis ', . , .. , .. ' "." ." "., Teares e máqUinas para tecer, para fazer 
tecidos de malha, tules, rendas. bordadOS,' 
passamanafla e rêde; aparelhos e má
quinas preparatórios pltra t,eeer ou f azerl 
tecidus de malha, etc. (urdideiras, en-I 
gomadeiras, etc,) .•.. ......... , . . .. .... . r 

Alíouota 
ü-ad 

valorem" 

4% 

4% 

4% 

4% 

4.''' .~ 10 

4"'0 

4% 

4% 

4% 



84.38 

84.39 

84.40 

84.41 

84.42 

84.43 

84.44 

84.45 

1 
2 
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II 

PRODUTOS 
\ 

Allquota 
"ad 

valorem" 
1 
I 

Máquinas e aparelhos aux1llares para as 
máquinas da posição 84.37 (mecanismos 
tais como máquinas "Jacquard". quebra
tramas e quebra-urdiduras e mecanis
mos para substituição de lançadeiras. I 
etc.); peças separadas e acessórios des
tinados exclusiva ou principalmente às 
máquinas e aos aparelhos da presente 
posição e das posições 84.36 e 84.37 (fu
sos, aletas, guarnições para cardas. 
pentes, barre tas. fieiras, lançadeiras, 
llços. bastidores, agUlhas, platinas, gan-
chos. etc.) ............................. 4% 

Máquinas e aparelhos para a fabricação e 
o acabamento do fêltro, em peças ou em 
forma determinada, inclusive máqUinas 
e fôrmas de chapelaria ................ 4% 

Máquinas e aparelllos para lavar, limpar" 
secar. branquear, tingir e para o apresto 
e acabamento de fios, tecidos e manufa
turas de matérias têxteis (inclusive apa
relhos para lavar roupa, passar a ferro 
as confecções, enrolar, dobrar ou cortar 
tecidos); máquinas para revestimentos 
de tecidos e outros suportes para a fa
bricação de linóleos e outros artefatos 
para cobrir assoalhos; máquinas para es
tampar fios, tecidos, fêltro, couro, papel 
de decorar casas, papel de embalagem, 
linóleos e outras matérias semelhantes 
(inclusive chapas e cilindros gravados 
para estas máquinas): I 

De uso doméstico ........................ 15% 
I Outros .. .. ... ........................... 1 4% 

Máquinas de costura (para tecidos, couroS,! 
calçados. etc.). inclusive os móveis para 
máquinas de costura; agulhas para mã-/ 
quinas de costura .... ....... . ...... .. . . 4% 

Maquinas e aparelllos para a preparaçãol 
e trabalho dos couros e peles e para fa
bricação de calçado e outras manufatu
ras de wuro ou pele, com exclusão das 
máquinas de costura da posição 84.41... 4% 

Conversores. collleres de fundição, lingo-
telras e máquinas de vazar e de moldar, 
para acearia, fundição e metalurgia .... 4% 

Lamlnadores, trens de laminação e cilin-
dros laminadores ...... ....... ;......... 4% 

Máquinas-ferramentas para o trabalho de 
metais e de carburetos metálicos. dife-
rentes das compreendidas nas poSições 
84.49 e 84.50 . ..... ...... ............ . .. 4% 



I 
Posição I Inciso 

I 
I , 

84 .46 I 
I 
I 
I 
I 

84.47 \ 
I 
I 
I 

~:f.48 
I, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 
I 

84.49 I 
I 
I 

84.50 I 
I 

84 . 51 I 
I 
I 

84.52 I 
I 
I 
I 
I 

84 . 53 I 
I 
I 
I 

84 . 54 I 

I 
I 

I 
84.55 
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, 
PROD U TOS 

I Alíquota 
I "ad 
I valorem" 
I 

I 
Máquinas-ferramen tas para o trabalho dai 

pedra, produtos cerámicos, concreto, fi
brocunenLOS e outras matérias mmerais 
semelhames e para o trabalho a frio dOI 
vidro, d iferen tes das compreendidas na l 

M~~~~~s-fe~:~me~ta:s', ' 'dii~;~~t~;' d~~' 'd~1 
posIção 84 .49, para o trabalho da madei
ra, cortiça, osso, ebonite, matérias plás-I 

~~~~~l~~I~S. ~. ~.~t.r~ .. ~~~~~l~ •• ~~~~I 
I I 

Peças separadas e acessórios que se possam I 
reconhecer como exclusiva ou princlpaJ-1 
mente des tinados às maqumas- lerramen- I 
tas das puslções 84.45 a 84.47 , inclusive,l 
compreendJdos os porta-peças e porta- I 
obJetus, tarraxas de funCIOnamento au
tomatico, dispositivos divISOres e demais I 
disposItivos especiais para montar nas 
maqumas - ferramentas; p o r t a-obJetos I 
para as ferramentas manuais das posi- I 
ções 82.04, 84.49 e 85.05: I 

I I 
I Porta-objetos para as ferramentas manuais I 
I das posições 82.04, 84.49 e 85.05 .. .. . . . I 
I Outros····· · · · ·· · ······· ·· ·· · · · ···· · ··1 
I I 
I Ferramentas e má quI n a s-!erramentasl 
I pneumàbcas ou com motor incorporado I 
I não elétrico, para emprégo manual . . .. 1 
I Máquinas e aparelhos de gás para sOldar,1 
I cortar e para têmpera superficial ..... I 
I Máqumas de escrever, sem dIspositivo to-I 
I taliZador; máquinas de autenticar che-I 

4% 

6% 
4% 

6 % 

4% 

I ques. . . .. .. . .... . . . . . . ... . .. . ....... . . · 1 10 ',;0 
I Máquinas de ca lcular; máqumas de escre- ! 
I ver para contabilidade, caixas registra
I doras, máquinas de franquiar e de emItir 

I "tlckets" e sem elhantes, com dispoSltl- 1 
vos totaliZadores ... .... .......... . .... . . 1 10% 

I Maquinas de estatlstica e semelhantes de) 
I cartões perfurados 'perfuradoras, coIUe-
I ridoras, classifIcadoras, tabuladoras, mul-
I tipllcadoras, etc.) .... .. . .. ........ ...... 1 '10% 
I Outras maquinas e aparelhos de escritonol 

I (copIadores hectográficos ou de clichês,1 
maquinas para Imprimir endereços, má -I 

I quinas de classificar, contar e empacotar I 
I moeda , aparelhos de apontar lapis, apa-I 
I relhos de perfurar e gralnpear, eLe.) .. .. 10% 

Peças separadas e acessonos ldiferentesl 
dos estojos, capas, resguardas e seme- I 
lhantes), que se possam recollhecerl 
como destinados exclusiva ou principal
mente às máquinas e aparelhOS das po-
sições 84 . 51 a 84 .54, inclusive . .. ....... 10% 
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I ! I, Al1quota 
Posição I Inciso I, PRODUTOS , "ad 

\ ',vaiarem" 

----~I------~I--------------------------~I-----

Si .56 

84.57 

84 .58 

84.59 

\ 
Máquinas e aparelhos para classificar. pe-I 

neirar, lavaI. brítar. triturar, misturar 

I 
I 

I 

I I·erras. pedras e outras matérias minerais I 
sólidas; muq uinas e aparelhos para aglo

I merar, dar forma e moldar combustíveis I 
I minerais sólidos. pastas cerâmicas, cl-1 

I 
menta, gesso. e outras matérias minerais 
em pó ou em pasta; máquinas para fazerl 
moldes de areia para fundiçâo ...... . . 

I fo;lâq umas e aparelhos para fabricação el 
trabalho a quente do vidro e das manu-I 

I 
faturas de vidro; máquinas para monta-j 
gem de lâmpadas, tubos e válvulas elé-
tricas, eletrõnicas e semelhantes ....... . 

I , 
I Aparelhos automáticos para a venda., cujo! 

I funcionamento não dependa da destreza I 
nem da sort.e, tais como distribuidores 
automaticos de selos, Cigarros, ChOCOlates,} 

I comestiveis, etc. . ..... . . .. .... . . .. .. . .. . 

1 

I 
Máquinas. aparelhos e artefatos mecâni-I 

COS, não espeCificados nem compreendi-\ 

" gí~~~m ~~tr.~ . . ~~~~~~. ~.~ . ~~~~~~:: .. ~~I 
84.60 I I Caixas de fundição. moldes e coquilhas dos 

I tipoS utilizados para metais (exceto as 

I !lngoteiras), carburetos metálicos, vidro. 
matérias miner ais (pastas cerâmicas, 

84.61 

84 . 62 

114.63 

84.64 

I 
I 
I 
I 
I 
! 

I , 
I 
! 

I concreta, cimento, etc.>. borracha e ma-
térias plásticas artificiais .. . .. . ..... . . . 

Torneiras. registros, valvulas e semelhan-I 
tes (inclusive as vá lvulas redutoras de 
pressão e as válvulas terrnostáticas), 
para canalizações. caldeiras, reservatõ-I 

:'~t~u~as . ~ . . ~~.~~~ .. ~~~i.~i~~:e.s .. ~:~~~ 
I 

Rolamentos de qualquer espéCie (de esfe-I 

f~I~~~~ a~uI.~~~. ~~ .. ~~. ~~~~~ . ~~ .. :~~~:~:~I 
I 

Arvores de transmissão, eixos de manive-' 
las, suportes de mancaI e mancais dife
rentes dos rolamentos, engrenagens e ro
das de frIcção, redutores. multiplicado
res e varia dores de velocidade. volantes 
P. roldanas (inclusive roldanas para ca
dernais), embreagens, órgãos de acopla
mento (mangas. acoplamentos flexíveis, 
e~c.' e juntas de articulação (cardan. 
d'Oldham. etc.) . . ... .............•. .. .. 

Juntas metaloplásticas; jogos e sortidos de! 
juntas de composições diferentes, para.I 
máquinas. veiculas e tubulações, apre-j 
sentadas em bõlsns. envelopes ou emba-
lagens semelhantes . .......... . . . .. . ... . 

4% 

4% 

10% 

6% 

10% 

10% 

10% 

10% 



Posição Inciso 

84.65 
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PRODUTOS 
\ 
AllJ~gta 
valorem" 

I 
I 

Partes e peças separadas de máquinas, dei 
aparelhos e de artefatos mecánicos, naol 
especificadas nem compreendidas em ou
tras posições do presente capitulo, q1.!e 
nao tenham conexões elétricas, isolamen
tos elétricos, bobinagens, contatos ou ou-
tras caracteristicas elétricas ...... .... . . 

CAPiTULO 85 

MAQUINAS E APARELHOS ELÉTRICOS E OBJETOS DESTINADOS 
A USOS ELETRONICOS 

Notas: 

(85-1) b:xcluem-se do presente capitulo: 
a) os cuoertures, almotadas e artIgos semelhantes, aquecidos eletrica

mente ; o vestuano, calçado, orelheiras e outros artigos de uso pessoal. 
aquecidOS elétncamente; 

O) as manufaturas de vidro da posição 70.11 ; 
c) os moveis aquecidos elétrIcamente (capitulo 94). 
<85-:.!) Os artIgos suscetlveís Ue serem lDclUldos simultânea mente nll 

posição 85.01 e nas poslções 85.08, 85.09 ou 85.21, classüicam-se nestas 
três últlIDas posições. Não obstante, os retlficadores de vapor de mercÚIiQ 
de cuba metálica estão compreendidos na posição 85.0l. 

(!l5-3) A posiçao 85.00 aorange, aesCle que se trate de aparelhos eletro
mecâl.Jcos dos tipo:; comumente utilizados em usos domésticos: 

aIos aspu'a::1ores ae po e encerauelras, esmagadores e m.isturadores 
de alimentos. espremedores de frut.as e ~'entiladores para habitações, qual
quer que seJa seu peso; 

OI os aemals aparelhos com um pê50 máximo de 20 l!:g, com e::clusão 
das maquinas de lavar baixela (posiçáo 34.19), maquinas de lavar roupa. etc. 
(posição 84 . 18 ou 84.40, segundo se trate ou não de maquinas centrifugas) . 
m áqumas de passar ti ferro (posic.:áo 84 .16 ou 84.40, segundo se trate ou 
nao de calandras). maqumas de costura (posiçào 84 . 41) e aparelhOS ele
troténr..1cos da posição 85.12. 

posição 

85 .01 

85.C2 

85.03 
(l5.~ 

Inciso 
I Al1quota 

PRODUTOS I "ad 
valorem" 

í 

I . l 
Geradores. motores e conversores rota tI-

I vos, t.l·ansformadores e conversores es-

\ 
tàticos (retifIcadores, etc.); bobinas àe 
reaçao e de auto-indução ............. . r Eletroim::.s: ímãs permanentes. magnetiza-

I dos ou não: pratos. mandris e outros 
dispositivos magnéticos ou eletl'omagné-

1

1 ticos semelhantes, de fixação; acopla
m entos, embreagens, variadores de velo-
cidade e freios eletromagnéticos; cabe
ças eletromagnétIcas para m áquinas ele-
vadoras . ..... . ...................... . 

?ilhas elétricas .. . ......... . ..... . ... , ...• 1 
Acumulad01'es elétricos •. . •.. . ... . ...... ·.1 



PosIção 

86.05 

85 .06 

85.07 

85.08 

85.09 

85 . 10 

85.11 

85.1:1 I 

I 
85.13 I 
85.14 I 

I 
85.111 I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Inciso 
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I 
I Al1quota 

PRODUTOS I "ad 
I valorem" 
I 

Fenamentas e máquinas-ferr mentas ele-/ 

~om~~~:uslco~ .. ~~~r .. ~~~.r~~~: 
Aparelhos elf!tromecânlcos (com motor in-

corporado), de uso doméstico ....... .. . 
Máquinas de barbear e de cortar cabelo, 

inclusive tosquiadors.·, elétricas, com 
motor incorporado ,. . . .. ........... . .. . 

Aparelhos e dispositivo: elétricos de igni
ção e de arranque r ,ra motores de ex
plosão ou de combw ão interna (magne
tos, dlnamos-magne', IS, bobinas de igni-I 
ção, velas de ignição e aquecimento, 
aparelhos de arranque, etc.); geradores 
(dinamos) e cor~tores-disjuntores uti-
lizados com êstes motores ............. . 

Aparelhos elétricos de ilwninação e de si
nalização, limpa-vidros, dispositivos elé
tricos contra geada e contra nevoeiro,l 

~~~mg~~~le~ ~ . . n:~.~::. ~~:~~~~~t.~ .. ~I 
Lâmpadas elétricas portáteis destinadas a 

funcionar por meio de sua própria fonte 
de energia (de pilhas, de acumuladores, 
eletromagnéticas, etc,), com exclusão dos 
aparelhos da posição 85.09 ............ . 

Fornos elétricos, industriais ou de labora
tório, inclusive os aparelhOS para o tra-I 
tamento térmico de matérias, por indu
ção ou por perdas dielétricas; máquinas 
e a.parelhos elétricos de soldar ou 
cortar . ............... .. ............ .. 

Aquecedo'res elétricos de água, compreen-I 
dendo os de imersão; aparelhOS elétricos 
para aquecimento de ambientes e outros 
usos semelhantes; aparelhos eletrotér-I 
micos para cabeleireiros (para secar o 
cabelo, frisadores, aquecedores de ferros 
de frisar): ferros elétricos de engomar; 
aparelhos eletrotérmicos para usos do
mésticos ; resistências aquecedoras dife-
rentes das da posição 85 .24 ... . . . ... . . . 

I 
Aparelhos elétricos para telefonia e tele-I 

grafia, com fios, i.nclusive os aparelhOS I 
~~rt~leco~~~~~~~~ .. ~~~ . ~~~~~.~ .. ~~ . ~~.~ 

Microfones e seus suportes, alto-falantes el 
amplificadores elétricos de baixa fre-
qüênCia ... . ...... . . . .. . 0 • • •• o 0 ••••••• 1 

Aparelhos transmissores e receptores dei 
radiotelefonia e radiotelegrafia; apare-I 
lhos emissores e receptores de radiodifu-I 
são e de televisão, compreendendo os re-I 
ceptores combinados com fonógrafos el 
os aparelhos de tomada de vista paraI 
televisão: aparelhos de radiodireção. ra-I 
diodetecção, radiossondagem e radiotele-{ 
comando. o .. . .. ...... ................ . ( 

6% 

15% 

15% 

8% 

10% 

10% 

6% 

15% 

8% 

8% 

15% 



/ 
Posição I 

85.16 

85 . 17 

1 
I 

I 
I 

I 

:::: I 

85.20 

85.21 

85.22 

85.23 

85.24 

I 
1 
I 

I, 
I 
I 
I, , , , , 
I 
I 

I , 
I , 
I , 
I 
I 
I 
I , , 
I , 
I , 
I 
I 

I , 
I 
I 
I , 
I 

I 

Inciso I: 

I 
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PRODUTOS 
I Aliquota 
1 "ad 
I vaIarem" 
I 

Aparelhos elétricos de sinalização (excetol 
os destinados a transmitir mensagens) 'I 
de segurança, de contróle e comando 
para vias férreas e outras vias de comu-/ 
nicação, inclusive os portos e aeroportos 

Aparelhos elétricos de sinalização aCUstical 
ou visual (campainhas, sirenas, quadros 
indicadores, aparelhos de alarma para 
proteção contra roubos ou inCêndiOS,! 

:t~\6d~~r~~~~~. ~~.s .. ~~ .. ~~i?~.e.s .. ~~:~~ 
CondeIl;Sa~ares elétricos fixos, variáveis oul 

aJustavelS .... .. .............. . ...... 1 
Aparelhos e material para interrupção,' 

seceionamento, proteção. derivação oul 
conexão de circuitos elétricos <interruP-1 
tores, comutadores. relés, curto-circuitos, 
párR-raios, . tomadas de corrente, caixas' 
de junção, etc.): resistências não aque- I 
cedora.3. potenciómetras e reóstatos; re
guladores automáticos de tensão para 
comutação por resistência, por induc
tãncia, de contatos vibrantes ou de mo
tor: quadros de comandos ou de distri-
buição ............................. . 

Lâmpadas e tubos elétricos de incandes-I 
cência ou descarga, para iluminação oul 
para raios ultravioletas ou infraverme-I 
lhos; lâmpadas de arco; lâmpadas elé-I 
tricas empregadas em fotografia parai 
Te}:roduzir a luz-relâmpago ............. 1 

Lâmpadas, tubos e válvUlas eletrônicos Idel 
cátodo quente. de cátodo frio ou de foto-I 
cátodo, diferentes dos da posição 85.20).1 
tais como lâmpadas, tubos e válvulas dei 
vácuo. de vapor ou de gás (inclusive tu-I 
bos retificadores de vapor e de mercúrio).1 
tubos catódicos. tubos e válvulas parai 
aJ)lU'elhos de tomada de vistas de tele-I 
visão. etc . ; células fotoelétricas; diodos,' 
tr1odos, etc., de cristal <por exemplo,! 
transistores); cristais piezoelétrlcos mon- I 
tados ............. ............ .... ... 1 

Máq'linas e aparelhos elétricos não espe-I 
clficados nem compreendidos em outras I 
posições do presente capitulo ...... .. .. I 

Fios. trançados, cabos (Inclusive cabos I 
c'oaxlais), tiras. barras e semelhantes. I 
isolados para a eletricidade (mesmo es
maltados ou oxidados anódicamente) ,I 
COlO ou sem peças de conexão ...... .... 1 

Peças e objetos de carvão ou de grafita,l 
com ou sem metal. para usos elétricos I 
ou eletrotécnicos. tais como escOvas parai 
m á.quinas elétricas, carvões para lâmpa- I 
das. para pilhas ou para microfones.! 
elétrodos para fomos. para aparelhos de! 
soldar ou para instalações de eletr611- 1 
se, etc ................................. ··1 

8% 

10% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8'; 

8% 
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Posição Inciso PRODUTOS 
I Allquota 
I "ad 
I valorem" 
I 

85.25 
85.26 

J 
I 
I 

I 
I 

85 .27 I 
85.28 ! 

I 
I 
! 
I 

Notas: 

! Isoladores de qualquer matéria .......... 1 
Peças isolantes, constituldas inteiramente 

por matérias isolantes ou que levem sim
ples peças metálicas de união (porta-I 
lâmpadas com "passo de rõsca", porl 
exemplo) incorporadas na massa, parai 
máquinas, aparelhos e instalações elé
tricas. com exclusão dos isoladores da-

I T~!Ç~OI!~~;~S .~. S~M' '~ç~' 'd~' iig~çfu;: de metais comuns. isolados interiormentel 
Partes e peças separadas, elétricas. de 

máquinas e aparelhos, não especificadas! 
nem compreendidas em outrar pOSiçÕeS) 
do presente capitulo ........... ..... ... .. 

Alinea XiX 

MAT.ERIAL D.E - TRANSPORT.E 

8% 

8% 

8% 

8% 

(XX-I) A presente Alinea não compreende os artigos mencionadO! 
nas pOSições 97.01, 97.03 e 97 . 08, nem os trenós ("luges", "bobsleighs") 
e semelhantes (pos1ção 97.06). 

(XX-2l Ainda que sejam reconheclvels como destinados a material 
de transporte. náo se consideram incluídos nas posições correspondentes às 
partes componentes, peças separadas e acessórios, da presente Alínea, os 
artigos seguintes: 

a) as juntas, arruelas e semelhantes, de qualquer matéria (seguem o 
regime da ma!.éria constitutiva ou se classificam na posição 84 .64); 

Dl as partes, peças e acessórios de uso geral, no sentido da nota 
(XVIII-2) da Alinca XVIII; 

C) os artigos do capitulo 82 (ferramentas); 
~à) os artigos da posição 83.11; 
e) as máquinas e aparelhos compreendidos nas poS1ÇOes 84.01 a 84.159 

inclU51ve, bem como suas partes e peças separadas; os artigQ5 de que tratam 
as posições 84.61 e 84.62 e os órgãos de transmissão da posição 84.63, desde 
que constituam peças intriDsecás de motores; 

1> as máquinas e aparelhos elétricos, bem como o material auxIllar e 
acessórios elétrlqos (capitulo 85>; 

gl os instrumentos e aparelhos do capitulo 90; 
h) os artigos de relojoaria (capitulo 91); 
t) as armas (capitulo 93); 
1) as escôvas que constituam elementos de veiculas, da pOSição 96.02. 
(XX-3) Nos capltulos 86 a 88, a expressão "partes, peças separadas 

e acessórios" não compreende as partes. peças e acessórios que não sejam 
exclusiva ou principalmente destLTlados aos veiculas ou artigos da presente 
Alínea. Quando uma parte. peça separada ou acessório seja suscetível 
de cOlTesponder. slmultâneamente, às espeCificações de dups ou mais po
s;ções da Allnea, deve classificar-se na posição que corresponda ti. seu uso 
principal. 
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CXX-4) Os avlOes construidos especialmente para serem utilizados 
slmult..'\neamente na navegação aérea e como veiculos terrestres se consi
deram como aviões. Os automóveis construidos especialmente para serem 
utilizados, simultâneamente, como veiculos terrestres e malitimos (velcUlos 
aDfiblos) se consideram como veiculos automóveis. 

eX .. "t-5) Os velculos e out.ros artigos da AlInea, Incompletos ou na.o 
acabados, se classi.flcam como velculos e artigos completos ou acabados, 
desde que apresentem suas características essenciais. 

(XX-6) Salvo disposições especiais em contrá110, os velculos e outros 
f.rtigos · da presen te Atinea, completos ou assim considerados, quando se 
apresentem desmontados, se cla.'>51ficam da mesma forma que os veiculos 
momados. 

CAPITULO 86 

VEíCULOS E MATERIAL PARA VIAS ~RREAS; APARELHOS NãO 
ELÉTRICOS DE SINALIZAÇÃO PARA VIAS DE COMUNICAÇAO 

Nota&: 

(86-1) O presente capitulo não compreende: 

a) os dormentes de madeira ou de concreto, para vias férreas; 
b) o material para Vias férreas citado na posição 73 . 16; 

c) os apa=elbos elétricos para sinalização da posição 85 .16. 

(3ô- 2) O s eixos, rodas, eixos montados (trens de rodas), aros, disces, 
c::mtI'OS e outras p3rtes de rodas, o's chassis, os "truclts", "bissels" as caixas 
de lubrificação (de graxa e de óleo) . os dispositivos de freio de todos us 
tipo:;, os tampões de choque. os ganchos e sistemas de engates, as cober
turas de int ercomunicação e os artigos de carroç:J.I'ia, se classificam na 
:vosição 86.03. 

(t:6-3) Sem prejuÍZO do disposto na nota <86-1), anterior, classificam
se, c3i:ecialmen~e. na pOSIção 86 . 10 (mat~r!al fixo): os pára-choques, os 
arccs :: ~ra cont.rô)e da a1tnra dos vagões de carg'!1 (ga baritos), as vias 
montad:?s (portátei3 ou não) e aS placas e pontes giratórias. Igualmente, 
.::las~ !J:':canl -::;e na p031cão llô.lO os dISCOS e placas mOveis e os sema.!oro:" 
os disr,o"itivos de comando para passagens de rul'el. os apareL~os de ms
nobra de agulha. os postos de manobra a distância. e outros aparelll08 
mecânicos não elétrIcos, de sinalização, de segurança, de contrôle e de co
mando para todos os tipos de vias de comunicação, mesmo que provid.os 
de dispositivos acessórios para iluminação elétrica. 

---- -------~--·--------------------~I-----

l I 
I : I Aliquota 

PosiçfiO 1 Inciso I PRODUTOS I "ad 
I 1 valorem" 

I ! I 

·---i -----+ -------: 
I I 

&3.01 I I Locomotivas a va.por; tênderes ....... , .. 1 Não 
I I I tributados 

86 .02 I I Locomotivas elétricas (de acumuladoresl 
I cu de energia externa) ................ I Não 
I I Itributada, 

86.03 I I Outras locomotivas ............. .. ...... .. 1 Não 



Posição 

86.05 

86.06 

86 .07 

86.08 

86.09 

86.10 

Inciso 
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PRODUTOS 
Allquota 

"ad 
Talorem" 

Itributad~ 
Automotrizes (inclusive autoca.n1s> e OSI 

veiculos de motor para conservação e ms-I 
peção de linhas férreas ... ".", .,., ... I Náo 

I tributadO!! 
Carros de passageiros, furgões para baga-I 

gens, viaturas-correios, viaturas sanitá-I 
rias, viaturas celulares, viaturas de en-I 
saios e demais viaturas especiais, parai 
vias férreas ,." " " .. , .... ' ..... , . , ... '1 tri:U~dOS 

Vagões-oficinas, vagões de serviço, parai 
vias férreas; veiculos sem motor parai 
inspeção e conservação de 1in1:las férreas I Não 

I tributados 
Vagões e vagonetas para o transporte de i 

mercadorias sôbre trilhos ... . . , ..... ,. , I 4% 
Contentores ("cadres", "containers"), in- I 

cluiOos os contentores-cisternas e os l 
contentores-depositos, utUizados em qual-I 
quer meio de transporte " . .. . , ........ 1 4 % 

Partes e peças separadas de ve1culos para i 
vias férreas , .. ,., , . , . , ... _ . , . . , . _ . , .. . . 1 6% 

Material fixo para vias férreas; apare-I 
lhos mecânicos. não elétricos, de sinal1-1 
zação, segurança, contrõle e comando I 
para qualquer via de comunicação; suas I 
partes e peças separadas , .. , .. , .. "".1 6% 

I 

CAPiTULO 87 

VEtCULOS AUTOMOVEIS, TRATORES, VELOClPEDES 
E OUTROS VEíCULOS TERRESTRES 

Notas: 

(87-1> Entendem-se por tratores, no sentido especificado no 'presente 
capitulo, os velculos motores essencialmente usados para rebocar ou em
purrar mstrumentos. velculos ou cargas. inclusive se apresentam certos 
dispositivos acessórios que permitam o transporte de ferramentas, semen
tes, adubos. etc . , relacionados com seu uso principal. 

(87-2) Os chassis de veiculOS automóveis, com motor e cab1na, são 
classificados na posição 87 .02 e não na 87 . 04. 

(87-3) A posiçao 87 .10 não inclui os velocipedes para crianças, que 
não estejam construidos como os de uso corrente. nem os que não tenham 
rolamentos de esferas; êstes artigos estão compreendidos na posição 97 . 01. 

• 187-4> O inciso 4 da posição 87 .02 nâo inclui as camionetas "sedan" 
de qualquer tipo e para qualquer uso. 

(87-5) Entende-se por camioneta "sedan" aquela em que ° compar
timento de passageirJs inclua o de bagagem e cujas caracteristicas de 
estilo sejam as mesmas do automóvel de passageiros do Qual se deriva. 

(87-6) Para efeito Unicamente de classificação dos velculos de fabrica
ção nacional nos incisos 1 a 3 da posição 87.02, considera-se o respectivo 
pêso liQuido médio. comprovado pelo fabricante. assim entendido o do vei
culo com exclusão de água. combustível. lubrificantes (do motor. da trans
missão e do diferenCial) e dos seguintes acessórios opcionais: rádio, direção 
hidráulica. transmissão aut.omática e semelhantes, quando acoplados ao 
veiculo, bem como ferramentas e roda sobressalente com ou sem pneumático. 



Posiçáa 

87.01 
87.02 

8'J .01 

87.04 

87.M 

8'7.06 

87 .07 

87.08 

87.O\t 

87.10 

87.11 

I 
( 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

Inciso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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PRODUTOS 
I Allquota 
I "ad 
Ivalorem" 

I I 

I 
Tratores, inclusive tratores-guinchOs · ·· · · 1 
Veiculos automóveis, com motor de qual- I 

quer tipo, para o transporte de pessoas 
I ou mercadorias (inclusive carros de cor- I 

4% 

I 
ridas e ônibus elétricos): . I 

Automóveis de passageiros e camionetas I 
"sedan" , inclusive de esporte, pesando I 

I tIo~ 1.000 kg. .. ....... .. ... . .. . .... ... . 1 15 % 

I 
Automóveis ele passageiros e camionetas I 

" sedan" , inclusive de esporte, de mais de i 
1.000 kg . a 1.500 kg. .. . . ... . .... ... . . . 1 20 % 

I Automóveis de passageiros e camionetas I 
I "sedan", inclusive de esporte, pesando I 
I mais de 1.500 kg . . ... ... .. ... .. ... . · · . . 1 30 % 

t 
Automóveis e camionetas de uso misto, tipo I 

"Utility", "Statlon-wagon", "Kombi" e l 
semelhantes . . ........ . . . ........... .. . 1 15% 

I Camionetas de carga, "Furgoos", "Pick- I 
ups" e veiculos semelhantes • . . .. .. . . ... 1 10% 

I Caminhões, ônibus, microônibus, .. jeeps" e I 
I ambulAncias. . . . . ...... .. ............. · 1 

~~~~~' ail~~ô~~i-;" p~~ .. ~~ .. ~;p~i;,t;, 1 
difer.entes dos destinados ao transporte i 
propriamente dito, tais como prontO-50- I 
corros, automóveis-bombas, automóveis- I 
escadas, automóveis para varrer, para i 
regar. automóveis-guindastes, automó- I 

I 
veis-projetores, automóveis-oficinas, au- I 
tomóveis radiológicos e semelhantes . .. . 1 

I Chassis com motor dos veiculos automó-I 
veis citados nas posições 87 .01 a 87 .03,1 
inclusive . . . ........ .. .. . . .. .. . ... . . . ... I 

Carroçarias para os automóveis citados nasl 
posições 87 .01 a 87 .03, inclusive, com-I 
preend1das as cabinas ... . ... . .. . .. .. . . . 

Partes. peças separadas e acessórios dos I 

I veiculos automóveis citados nas poslçõesl 
87.01 a 87.03, inclusive . .... . . .. ..... . . 

I Carros automóveis para movimentação de i 
mercadorias. dos t ipos usados em arma- I 

I zéns. estações de estrada de rerro e los-I 
I talações fabris. com motores de todos osl 
I tipos; partes e peças separad.as . ... ... . 1 
I Carros e automóveis blindados de com-I 
I bate. com ou sem armamentos: suas par-I 

6% 
6% 

6 o/~ 

6% 

8 % 

I tes e peças separadas .. . .. . . ... .. . . . . . . 1 Não 
I 1 tributados 

I Motocicletas e veloc1pedes com motor au-I 
xiliar. com ou sem carro iateral; carros I 
laterais para motocicletas e veloclpedesl 
de qualquer tipo. apresentados isolada-I 
mente ....... ~ .. .. ................ .. ... 1 15% 

Veloclpedes sem motor (inclusive triciclos I 
de t:arga e semelhantes) ...... . ....... . 1 

I Cadeiras. e veiculos semelhantes com me-I 
canismo de propulsão (inclusive motor) ,I 

I especialmente construidos para serem! 

8% 

I utilizados por inválidos ................ I Não 
I I tributado. 



Posição Inciso 

I 
87.12 

) 
87.13 I 

I 

I 
87.)~ I 

I , 
I 

Posição Inciso 
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I AlIquota 
PRODUTOS ' ~ad I valorem" 

---------------------------II~-----
Partes. peças separadas e acessórios dos I 

velculos compreendidos nas posições 87.091 
I a 87.U, lDclusive ...................... I 8% 
I I 
I Ve1culos sem mecanismo de propulsào para, 

I o transporte de crianças e doentes; suas I 
partes e peças separadas ............... I 8 % 

I ! 
! Outros velcuios não automóveis e reboques I 
! para velculos de todos os tipos; suas par-I 
~ tes e peças separadas .................. / ~ % 

CAPITULO 88 

NAVEGAÇãO ~EA 

PRODUTOS 

, 
I Al1quota 
, wad 
, valOrem" 

I 
---',----2,----------------;.-,-- -, I 

88 .01 I 
I 

E3 .02 I 

I 
I 

88.03 

I 
88.04 

I 
88.05 

\ 
I 
I 

Notas: 

I Aeróstatos ...••.....••..... ...... ...... ·1 , , 
I Aeronaves (aviões, hidroaviões. planadores,! 

autogll'os, helicópteros); pára-quedas gi-I 
ratOrios • . ...••........•................ , , , 

Partes e peças separadas dos aparelhos I 
compreendidos nas posições 88 .01 a 88.021 

I 
Para-quedas e suas partes componentes; 1 

peças separadas e acessórios ... . ... . ... I 
I , 
I Catapulta e outros aparelhos de lançamen- I 

I to semelhantes; aparelhos de treinamen-, 
to de võo em terra; suas partes e peças , 

I separadas.. ............................ I 

G% 

8% 

G% 

6% 
I , __ _ 

CAPiTULO 89 

NAVEGAÇãO MAR1TIMA E FLUVIAL 

<89-}) As embarcações Incompletas ou sem terminar e os cascos de 
embarcações desmontados ou não. bem como as embarcações completas 
desmontadas. se classificam como embarcações segundo seu tipo. e quando 
exista dúvida a respeito do tipo das embarcações a que se referem, serão 
classificados na posição 89.01. 

(8!J-21 As partes <exceto os cascOS). peças e acessórios de embarca
çôes e de apetrechos flutuantes. apresentados lsoladamente. quer sejam 
ou não reconheci veis -:omo tai.s. se excluem do presente capitulo e seguem, 
em QUalquer caso. o seu regime próprio. 



Posiçào 

89.01 t 
I 
I 
I 
I 
I 

89.02 

89.03 

89.05 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

Inciso 

1 

2 
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J 
I Al1quota 

PRODUTOS I ~ad 

valorem" 
I 

I Embarcações não compreendldas em ou-l I tras posições dêste capitUlo: I 
I De corrida, esporte ou recreio ........... 1 200/. 
I I 
I Outros • . ......................•......... I 10% 

I Rebocadores . . ....... . ................... 1 

! Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas oe\ 
todos os tipos, cábreas flutuantes e OU-I 

I tras embarcações, para os quais. em rela-I 
I ção é. função principal, a navegaç(1o él 

acessória; docas e diques flutuantes ..... 1 
I 

Estruturas flutuantes diversas, tais como I 
reservatórios e caixas, bOlas de amarra- I 
ção e de ballzamento e semelhantes .. , I 

I 

Alinea XXI 

6% 

6% 

INSTRUMENTOS E APARELHOS DE óTICA, DE FOTOGRAFIA 
E DE CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA. DE VERIFICAÇlO, DE 
PRECISA0; INSTRUMENTOS E APARELHOS MtDICO·CIRORGICOS; 
RELOJOARIA; INSTRUMENTOS DE MOSICA; APARELHOS PARA 
O REGISTRO E REPRODUÇÃO DO SOM OU PARA O REGISTRO 
E REPRODUCAO , EM TELEVISAO, POR PROCESSO MAG~1:TICO, 

DE IMAGENS E SOM 

CAP1rt1LO 90 

mSTRUMENTOS E APARELHOS DE OTICA. DE FOTOGRAFIA E DE 
CINEMA TOGRAF1A, DE MEDIDA, DE VERIFICAOAO, DE PRECISA0; 

INSTRUMENTOS E APARELHOS MIDICO-CmORGICOS 

Nota3: 

(90-1) O presente cap1tUlo não compreende: 
a) os artigos para usos técniCOs, de borraCha vulcanizada não endu

rec1da (pos1ção 40 .14), de couro natural, artificial ou reconstitUldo (PO
sição 42 .04). de matérias têxteis (posição 59.17); 

b) os produtos retraté.r1os da posição 69 .03; os artigos para usos qut
micos e outros usos técnicos da posição 69 .09; 

c) os espelhos de vidro não trabalhados ôtlcamente da posição 70.09 
e os espelhos de metais comuns ou de metais preciosos que não tenham o 
earé.ter de elementos de ótica (posição 83.12 ou capitulo 71, segundo 08 
casos) ; 
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(I) os artigos de vidro das posições 70.07, 70.14,70.15, 70 .17 e 70.18; 
e) as partes, peças separadas e acessórios de uso geral no sentidO ex

presso da nota <XVllI-2) da Al1nea xvm; 
f) as bombas distribuidoras com dispositivo medidor da posiça,o 84.10; 

as básculas e balanças de ver1!icação e contagem de peças fabricadas, bem 
como os pesos que se apresentem isoladamente (posição 84.20); os apa
relhos elevadores e de manejo (posição 84.22) ; os dispositivos especiais 
para ajustar as peças a trabalhar ou as ferramentas nas máquinas-ferra
mentas. mclustve munidas de dispositivos óticOs de leitura (por exemplo, 
os divisores chamados uOtlcos"). da posiçáo 84.48 <diferentes dos disposi
tivos puramente Ótlcos. tais como lunetas de centragem e de alinhamen
to); válvulas e outros artigos semelhantes <posição 84.61); 

g) os projetores de Ilumlna .. ão para automóveis (posição 85-09) e 08 
aparelhos de- radiodireção, de radiodetecção e de radiotelecomando (posição 
85.15); 

h) os aparelhos Cinematográficos para o registro ou reprodução do 
som Que utilizem exclusivamente processos magnéticos, bem como os apa
relhos para a reprodução em série. por processos exclusivamente magné
ticos, de suportes de som obtidos por êstes mesmos processos (posição 
t2.11); disposi tivos de sons magnéticos de leitura (posição (92.13); 

t) os art1gos do capitulo 97; 
;> as medidas de capacidade que se classificam com as manufaturas 

ela matéria constitutiva. 
<90-2) As máquinas, aparelhos e instrumentos Incompletos ou não 

acabados se classificam com as máquinas. aparelhos e instrumentos com
pletos ou acabados, desde Que apresentem suas caracteristicas essenciais. 

(90-3) Sem preJuizo do estabelecido nas notas <90-1) e (90-2) do pre
sente capitulo: 

a) as partes, peças separadas e acessórios para máquinas. aparelh08; 
instrumentos ou artigos do presente capitulO, que 'consistam em artigos 
espeCificados como tais em qualquer das posições do presente capitUlo ou 
dos capltulos 84. 85 ou 91 (excluidaS as poSições 84.65 e 85.28), se classi
ficam nessas posições; 

b) as outras partes, peças separadas e acessórios. exclusiva ou prin
cipalmente destinados às máquinas. aparelhos ou instrumentos do presente 
capitulo. se classificam com êstes ou, conforme os casos, na posição 90.29. 

(90-4) A posição 90 .05 não compreende as lunetas astronOmicas (PO
sição 90 .06). nem as lunetas de mira para armas. os periscópios para sub
marinos ou carros de combate nem as lunetaS para máquinas, aparelh08 
• instrumentos do presente capítulo <posição 9~.13). 

(90-5) As máquinas. aparelhos ou instrumentos óticos de medida, ve
rificação e contrõle. suscetíveis de classificar-se simultãneamente na pO
sição 90.13 e na posição 90.16. se classificam nesta última posição. 

<90-6> A posição 90 .28 compreende exclusivamente: 
a) os instrumentos e aparelhOS para a medida de grandezas elétricas; 
b) os instrumentos. aparelhos e máquinas da natureza dos descritos nas 

posições 90 .14. 90.15. 90.16.90.22. 90 .23.90.24.90.25 e 90.27 (com exceção 
dos estrobosc6pios) . mas cujo modo de operar se baseie num fenômeno 
elétrico variável dependente do fator procurado; 

c) os apaIelhos e instrumentos para a detecção ou a medida das ra
dia.ções alfa, beta, gama ou dos raios X, cósmicos e semelhantes. 

(90-7) Os estojos ou caixas semelhantes que se apresentem com 08 
artigos dêste capitulo. destinados aos mesmos, e com os quais se vendem 
normalmente. se classificam com os referidos artigos. Apresentados isola
damente seguem seu próprio regime. 



Posição 

90.01 

90.02 

90.03 

90.04 

90.05 

90.06 

90.07 

90.08 

90.09 

-90.10 

90.11 

90.12 

90.13 

90.14 

9O.Ui I 
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I 
1 AJ1quota 

Inciso PRODUTOS I "ad 
1 valorem" 
1 
I 

Lentes, prismas. espelhos e demais elemen-I 
tos de 6tica de qualquer matéria, naol 
montados. com exclusão dos mesmos ar-I 
tlgos, de vidro, nao trabalhados 6tlca-1 
mente; matérias polarizantes em fôlhasl 
ou placas ........ ....................... 1 8% 

Lentes. prismas. espeU10s e demais elemen-I 
tos de ótica de qualquer matéria, mon-I 
tados. para instrumentos e aparelhos ,I 
com exclusão dos mesmos artigos, de vi-I 
dro, nao trabalhados ótlcamente .. . .. . . I 80/. 

Armações para oculos. lunetas, lombões el 
semelhantes e partes respectivas ....... 1 8% 

OCUlos para correçao, para proteçáo oUI 
para outros fins, lunetas, lornhões e se-I 
melhantes . . ................. .. ... .. ... I 8% 

BmocUlOS e óculos de longo alcance, comi 
ou sem prismas ........................ 1 10% 

Instrumentos de astronomia e cosmogra-I 
fia, tais como telescópios, lunetas astrO- I 
nõmlcas, meridianas e equatoriais, etc., I 
e suas armações, com exclusão dos apa-I 
relhos de radioastronomia ..... ..... .... 1 8% 

I Aparelhos fotograficos; aparelhos ou dis- I 
positivos para produção de luz-relâmpa-I 

I go em fotografia e cinematografia · ··· ·1 10% 
Aparelhos cinematográficos <de tomadas, de i 

Vista e de som, mesmo combinados, apa-I 
1 relhos de projeção com ou sem reprodu-I 
I ção de som) ... .. . .. .. . . . .. ..... . .. . ... 1 10% 

I 
Aparelhos de projeçáo fixa; ampJ1adoresl 

ou redutores fotogràficos .... . . . ........ 1 10 % 
I ApareUJos e material dos tipos utilizados I 
I nos laboratórios fotográficos ou cinema to-I 
I gràfiCOS, não especilicados nem compre-I 
I endidos em outras poSições do presente I 

capitulo; aparelhOS de fotoc6pia por con-I 
tato; bobinas para enrolar fitas e pel1- 1 
culas; telas para projeções ... . ... . ... .. 1 10% 

M~:~~~r~: ~ ~~~~~~:~ .. ~~~~.~~ .. ~ 80/. 
MicrOSCópios óticos, inclusive aparelhos I 

para microfotografla, microcinematogra-
fia e microprojeção .....•.............. 1 80/. 

Aparelhos ou .lnstrumentos de 'ótica nàol 
especificados nem compreendidos em ou- I 
tras posições do presente capitulo (in-I 
cluidos os projetores de luz) .. . .. . .... 1 8% 

I 
Instrumentos e aparelhos de geodésla, to-I 

pogra.tla, agrimensura, ruvelaçlío, foto-
I grametrla, hidrografia, navegação <ma-I 
1 rlt1ma, Ouvia! ou aérea), meteorologla,1 

I :::=~~ .~ .. ~~~~~~; .. ~~~~ .. ~ .. ~~~~l 8% 

I 
Balanças senslvels a pesos 19ua.1s ou lnfe-I 

=:~ a. ~~~ .. ~~1~~~:.~ .~~. ~~l 8% 



Posição 

1/0.16 I 

! 
I , , 

90.17 
I 
I 
I 

90.18 

90.19 

90.20 

I 
I 
I 
" 90.21 I 
I 
I 

90 . 22 I , , , 
I 

90 .23 I 
I 
I 
I 

90 . 24 I 

I 

Inciso 

I 
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I 
I Al1quota 

PRODUTOS \ "ad 
valorem" 

I 
I I 
I Instrumentos para desenho. traçado e cà!-I 

I 
culo (pantógrafos. estojos de desenno. re-I 
guas e quadrantes de cálculo. etc.); ma- I 
qwnas. aparelhos e instrumentos de me-I 

! 
dida. verificação e contrõle, não espeCl-1 
ficados nem compreendIdos nas demaIS I 
posições do presente" capitulo (equUibra-1 

I dores de peças. plarumetros. calibres, ml- I 
, crõmetros. padrões, metros, etc . ); pro- I 
, Jetores de perfis ....... .. ........ .... ... 1 8% 
I I 

I 
Instrumentos e aparelhos de medicina, ci-I 

rurgia. odontologia e veterinária, lnclu-I 
sive os aparelhos eletromédicos e os de i 

I oftalmologia .......... .... .......... .. I 8% 
, Aparelhos de mecanoterapia e de massa-I 

! 
gem ; aparelhos de psicotecnlca. ozono-I 
terapia. oxigeno terapia. reanimaçao. ae-I 
rossolterapla e demais aparelhos respI- 1 

I ratórios de todos os tipos (inclusive máS-I 
, caras contra gases) .... .. . .. . .......... 1 8% 

Aparelhos de ortopedia (Inclusive as cln-I 
tas médlco-clrurglCaS); artigos e apare- I 
lhos de prOtese dentária. ocular ou OU-I 
tra; aparelhos para facil1tar a audiçao l 
dos surdos; artigos e aparelhos para Cra-I 
turas !talas. goteiras e semelhantes' .. 1 8% 

Aparelhos de raios X. inclUSive de radlo-I 
fotografia e aparelhos que utilizem asl 
radiações de substâncias radioativas. m-I 
clusive tubos geradores de ralos X. ge-I 
radores de tensão . . mesas de comando. I 
telas. mesas, cadeiras e suportes seme- I 
lhantes para exame ou tratamento ... . I 8% 

I I 
Instrumentos. aparelhos e modelos parai 

demonstrações !Do enstno, em exposl-1 
ções. etc . ). não suscetlveis de outros usos l 8% 

Mãquinas e aparelhos para ensaios mecâ-I 
nicos (ensaios de resIstência, dureza. tra-I 
ção, compressão, elasticidade. etc.) oel 
materiais (metais. madeiras, texteis, pa- I 
pelo matérias plásticas. etc . I . . ... ..... I 8% 

Densimetros, areõmetros, pesa-llquidos e l 
Instrumentos semelhantes; termometros.1 
plrõmetros. oarõmetros. higrômetros e l 
psicrõmetros, registradores ou não, inclu- I 
sive combinados entre si ....... .. .. ... . 1 8% 

Aparelhos e Instrumentos para medlda.1 
contrõle ou regulação de fluidos gasosos I 
ou liquldos. OU para contrOle automático I 
de temperatura. tais como manômetros. 1 
termOstatos, indicadores de nivelo regula-I 
dores de tiragem, medidores de vazão. I 
contadores de calor, com exclusão dosl 
aparelhos e instrumentos da poslçAOI 
90 .14 •.•.• . .. . ...•.•.••......... . ..... , 8% 



I 
Poslçáo Inciso I 

I. 
110 .25 

90 .26 

90 .27 

90.28 

90 .29 

Notas: 
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PRODUTOS 

I 
Instrumentos e aparelhos para análises I 

fisicas ou qulmicas (como polar!metros.1 
refratOmetros. espectrômetros. analisado-I 
res de gases ou de fumaças); instrumen- I 
tos e aparelhos para ensaios de Viscosl- 1 
dade. de porosidade, dilatação, tensaol 
superficial e semelhantes (como viscoS)- 1 
metros, poroslmetros. dUatômetros) e l 
para medidas calorlmétr icas. fotométrl-I 
cas ou acústicas Icomo calorlmetros, (0- 1 
tOmetros - Incluldos os indicadores de i 
tempo de exposição); mlcrótomos ... · · ·1 

Contadores de gases, de I1quidos e de ele-I 
tricldade. inclusive contadores de prO- I 
dução. verificação e aferição .... . . .... . I 

Outros contadores (contadores de voltas. I 
contadores de produção. taxlmetros. to- I 
tallzadores de caminho percorrtdp, podO-I 
metros. etc.) . indicadores de velocidade I 
e taqulmetros, diferentes dos da posiçáol 
90 . 14, inclusive taqulmetros magnéticos; I 
estroboscoplos . . . .... . ............. . .. . I 

Instrumentos e aparelhos elétricos e ele- I 
trõnicos de medida, verificação, contrOle. I 
regulação ou analise .... . .......... . ... I 

Partes, peças separadas e acessórios reco- I 
nbeciveis corno exclusiva ou principal- I 
mente construidos para os Instrumentos I 
ou aparelhos das posições 90 . 23, 90 .24,1 
90 . 26, 90 .27 e 90.28, suscetlvels de serem I 
utilizados em um ou em vários dos lns-I 
trumentos ou aparelhos dêste grupo de i 
posições . . ... . ....... . .......... . ..... 1 

CAPITULO 91 

RELOJOARIA 

I 

Al1quota 
"ad 

valorem" 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

(91-1) Para a aplicação das posições 91.02 e 91.07, se consideram 
como "mecanismos de pequeno volume para relógios", os mecanismos que 
tenham por órgão regulador um balancim com uma espirai, ' cUja espessura, 
medida com a platina e as pontes, não exceda 12mm. 

(91-2) Excluem-se das posições 91.07 e 91.08 os mecantsmo~ cons
truidos para funcionar sem escape (posição 84.08). 

191-3) O presente capitulO nao compreende os pesos, Vidros. correntes 
e pulseiras, w peças de eqUipamento elétrico, os rolamentos de esferas e 
as esferas para rolamentos. nem as partes e acessórios de uso geral no 
sentido da nota <XVIII-2 ) da Allnea xvrn. As molas de relojoaria (inclu
sive as espirais) correspondem à posição 91.11 . 

(91-4/ Sem prejulzo do disposto nas notas (91-2) e (91-3), os meca
nismos e peça.s suscetíveis de serem utilizados simultaneamente para ins
trumentos de medida ou de precisão classificam-se no presente capltulo. 

191-5) Os estojos ou caixas semelhantes que se apresentem com os 
artigos dêste capitulo, destinados aos mesmos e com os quais se vendem 
normalmente. class1tlcam-se com os referidos artigos. Apresentados isola
damente seguem seu prOprlo regime. 



I 
Posição , 

91.01 

91.02 

91.03 

91.04 I 
I 

91.05 

91.06 

91.07 

91.08 

I 
I , 
I 
I , , 
I 
I 
I 
/ 

I 
II , 

91.09 I 
I 
I , 
I 

I 
! , 

I 
I 
I 
i , 
, 
! 

inciso 

2 

1 
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I Allquota 
PRODUTOS 

\ 
"ad 

valorem" 
/ 

Relógios de bÕiso. relOgios de pulso e se-i 
melhantes (mclusive medidores de tempo I 
dos mesmos tipos/, compreendidos os : 
objetos usados ' 

Com caixa de ouro de platina. de prata.! 
I de suas ligas, ou ornamen ta da com pe-I 
, rOias pedras preciosas e semipreciosas., 
i ou com ouro, prata. platina e respec- í 

I O~~~~~. l~~~usive . foih~~d~;' i:'pl~q'~é"" :~~i 
,I "double" , com metais preciosos······· 1 

I Relógios de parede. de mesa e desperta- I 

I dores. com maquinas do tipo usado nos , 
re!óglo, de uso pessoal (mecanismo dei 

, pequeno volume. : I 
I Com caixa Oe uuro . de platina. de prata., 
I de suas ligas . ou ornamentada com pe-I 
I rolas. pedrhS preclCIsas e semipreciosas. I 

I OUIO. pra&a. platina. e respectivas ligas. ! 
Outros, inclusive folheados '"plaquê ''' (/UI 

, "double") ccm metais preciosos .... . ... , 
I I 
I Relógios de painel e semelhantes. parai 
! automoveis, aeronaves. embarcações e 
I outros veiculas . .. .. . . ... . .. . . ... ... . . . . / 

i I I Relógios, despertadores e aparelhos de re-
, lojoaria semelhantes, com máquinas quei 
I não sejam do tipo usado nos relógios I 

de uso pessoal . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. / 
Aparelhos de contrôle e medidores de : 

tempo. com mecanismo de relOjoaria oU I 
com motor sincrono (relógios de ponto.! 
controladores de rondas, medidores de; 

I m inutos, medidores de segundos, etc.) . . / 
I I 
I Aparelhos munidos de mecanismo de re- I 

I
I 10jUaria ou de motor slncrono que per- I 

mitam põr em movimento um mecanismo! 
num tempo dado (interruptores horários. I 

;! relógios de com utação, etc.) . .. . . .. . '1 
I Mecanismos de volantes de pequeno vO-l 
I lume. acabados. para relógios . . ........ ' 
I , 
! Outros mecanismos de relOJoaria, aca-I 
I bados ..... . ............. . ....... ··1 
/ / 

I Caixas de relógios da poSição 91.01 e suas I 
partes, acabadl:lS ou não: I 

' . I De ouro, prata, platina e respectivas ligas, 
, ou ornamentadas com pérolas, pedras 
, preciosas e semipreciosas, ouro, prata,l 
I platina e suas ligas . . . . . . ... .. . .... .. / 
; Outros, inclusive folheados ("plaquê" oul 
I ~doublê") com metais preciosos ., ..... 1 

20% 

Hi% 

20% 

15% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

20% 

10% 



I 
I 

Posição I Inciso 
I , 

91.10 I 
I 1 
I 

I 
I 2 

91.11 I 
I 
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I 
I Allquota 

I "ad 
valorem" 

PRODUTOS 

I 
I 

Caixas e semelhantes para os demais re-I 
16glos e aparelhos de relojoaria e suas: 
partes: I 

De ouro, prata, platina e respectivas ligas, 
ou ornamentados com pedras preciosas, 
senllpreciosas e pérolas. ouro. prata, pia- I 

I tina e suas ligas ' ... I 20% 
I Outros, inclusive folheados (" plaquê" ou l 
I "doublê") com metais preciosos . , .. . / 100/0 
\ Outras partes e peças para relojoaria ... 10 % 

CAPITlJLO 92 

INSTRUMENTOS DE MUSICA, APARELHOS PARA O REGISTRO E A 
REPRODUÇAO DO SOM OU PARA O REGISTRO E A REPRODUÇAO, 
EM TELEVISA O , POR PROCESSO. MAGN);;TICO, DE IMAGENS 
E SOM; PARTES E ACESSóRIOS DeSTES INSTRUMENTOS I!: 
APARELHOS 

Notas: 

(92-1) O presente capitulo não compreende: 
a) as peltculas sensibilizadas parcial ou totalmente, para a impressão 

por processos fotográficos ou fotoelétricos. e as mesmas pel1culas jmpres 
slonadas, reveladas ou não (c~'Jlítulo 37); 

/H as partes e acessórios de uso geral. segundo se expressa na ·nota 
(XVIll-2 ) da AlInea XVIll ; 

C ) os microfones, amplificadores, alto-fa lantes, auscultadores, inter
ruptores, estroboscópios e outros instrumentos, aparelhos e eqUipamentos 
acessórios, utilizados com os artigos do presente capitulo, que não estejam 
incorporados a êles nem colocados nas mesmas caixas (capitulas 85 ou 
90); os aparelhos de regiHro 011 de reprodução do som combinados com 
um aparelho de radiotelefonia (posição 85 . 15 ) ; 

ctJ as escOvas e semelhantes para limpeza dos instrumentos de mu
slca (posição 96 .021: 

e) os mstrumentos e aparelhos que tenham caracterlsticas de brin
quedos (posição 97 .03); 

I) os instrumentos e aparelhos que tenham caracter1sticas de Objetos 
de COleção ou de antigüidade. 

<92-2) Os instrumentos e aparelhos do presente cap1tulo, Incomilletos 
ou não acabados. classificam-se com os Instrumentos. e aparelhos com
pletos ou acabados, desde que apresentem suas c.aractertsticas essenciais. 

(92-3) Os arcus, oaquetas e semelhantes para os Instrumentos de 
música das posições 92 .02 e 92 .06, apresentados em número que corres
ponda aos Instrumentos a que se destinam, seguem o regime dos mesmos. 

Os cartões e papéis perfurados da posição 92.10. oem como os su
portes de som da posição 92 . 12, seguem seu própriO regime, mesmo quando 
se apresentem com os instrumentos ou aparelhos a que se desUnem. 

(92-4) Os estojos ou caixas semelhantes, apresentados com os artigos 
déste capitulo. destinados aos ' mesmos e com os quais se vendem nor
malmente, classüicam-se com os referidos artigos. Apresentados isola 
damente, seguem seu próprio regime. 



Posição 

92.01 

92 .02 

I , 
I , 

Inciso 
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PRODUTOS 

I Planos (inclusive automáticos, com ou sem 
teclado>; cravos e outros instrumentos 
de corda e teclado; harpas (diferentes 

I das harpas eólicas> ... ... . .. . . ........ . 

1 
I AJlquota 
I "ad 
I vaiarem" 
I 

15% 
I I 

15% 

I 
Outros instrumentos musicais de cordas .1, 

Orgãos de tubos; harmõnios e outros ins- I 
trumentos semelhantes de teclado e pa- I 

I lhétas livres metálicas ........ .. ....... 1 

"Acordeões ou concertinas; harmõnicas dei 

92ro I 
15% 

92 .04 

92 .05 

9,LOIi 

92 .07 

92.08 

92 .09 

!J2 . 10 

92.11 

92.12 

92 . 13 

I 
I 

I 
I 
\ 

I' 

" 

I 

I 
i 

\ 

I rôca .......... .. .. . .. . .. ... . ... .. ... \ 

I Outros instrumentos musicais de sõpro . . 1 

/Instrumentos musicais de percussão (tam- I 

\ 
bores. bombos, xilofones, metalofones.' 
pratos, castanholas. etc.) .... . . ....... . 1 

I Instrumentos de música eletromagnéticos, 
eletrostáticos, eletrõnicos e semelhantes 
(pianos, órgãos, acordeões, etc.) ...... ! 

I 
I Instrumentos musica is não compreendidos 

em nenhuma outra posição do presente 

I 
capitulo (realejos. caixas de música, 
pássaros ca ntantes. serras musicais. 
etc . I; chamarizes de todos os ti pus e 
instrumentos de bOca para chamada e 

I sinalização (C01·net.a~ de sinais, apitos, I c:::~: para' 'l~~t~~~~~:~s" ~~;~~;s' . :::: : \ 

I Partes. peças separadas e acessórios dei 
instrumen t.os musicais (diferentes das, 

I cordas para mstrumentos musicais ) In- I 

I clusive cartões e papéiS perfurados parai 
I aparelhOS automáticos, bem como os me- I' 

I I canismos para caixas de música; me-

I 
trõnomos e diapasõ~ de todos os tipos . \ 

I I 
I I Fonógrafos. ditafones e demais aparelhosl 
I \ para o registro e II reprodução de som.1 
I inclusive toca-discos e gravadores de i I fita ou fio, com , ou sem fonocaptor . .. , 

I I Suportes de som para os aparelhos da po- l 
I I sição 92 . 11 ou para gravações seme-I 

11 ihantes : discos, cilindros. céras, fitas, l 

I 
películas, fios . etc .. preparados para a i 

I gravação ou gravados ; matrizes e mOIClesl 

'

I galvânicos para a fabricação de discos .. I 

15% 

15% 

15% 

15% 

150/. 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 
\ 

Outras partes. peças separa.-Ias -e acessórios I 

\ 
dos aparelbos inclufdos na posição 92 . 11\ 

,--C. ______________________ -'-1 __ _ 
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Alinea xxn 

ARMAS E MUNIClIES 

CAPITULO 93 

ARMAS E MUNIÇOES 

Nottl3: 

193-1> O presente capitulo não compreendI!: 
a) os fulminantes e cápswas fulminantes. os detonadores. os foguete" 

de sinalizaç~o ou antlgranizo e outros artigos do capitulo 36: 
/) as partes e acessórios de uso geral, segundo a not.a eXVm-2) da 

AUnea XVIII: 

C) os carros de combate e automóveis blindados, armados (ca
pItulo 87); 

a) as lUnetas telescópicas e outros dispositivos óticos. salvo montados 
sObre as mesmas armas ou sem montar, mas Que se apresentem com 
as armas !l que se destinam (capitulo 90); 

e) as nestas. arcos e flechas para tiro, as armas embotadas para 
esgrima e as armas que tenham a caracterlstlca de brinquedo (capitulo 
97) : 

1> as armas e munições que tenham a caracterlstica de Objeto de 
coleção e de antigUidade. 

(93-2) As Brmas tncompletas ou ná<l Bcabadas se classificam com as 
armas completas ou acabadas, sempre que apresentem as caracterlstlcas 
essenciais destas . 

(93-3) l:5egundo a posição 93 . 07, a expressá<l "partes e peças sepa
radas" Dá<l compreende os aparelhos de rádio ou de radar utilizados 
em Cletermlnados foguetes (da posição 85 .15). 

(93-4) Os estojos ou caixas semelhantes, que se apresentem com os 
artigos dêste capitulo, destinados aos mesmos e com os quais se vendem 

normalmente. classificam-se com os referidos artigos. 
Apresentados isoladamente, seguem seu próprio regime. 

I 
Posição I Inciso 

93 .01 
I 
I 
I 

93.02 II 

93.03 
I 
I 

93.04 
\ 

I 
I 
I 

! \ Al1quota 

I I "00 
I valorem" 
I 

PRODUTOS 

I 

I Armas brancas (sabres, espadas, baionetas., 
etc_) . suas peças separadas e balnhas. \ 20% 

II Revólveres e pistolas .. . . ...... . . .. _ ...... 1 20% 
I I 

endidli.s nas posições 93.01 e 93 .02) .... Não 
I Armas de guerra (diferentes das compre- j 

Armas de fogo ldlterentes dos revOlveres I 
e pistolas da posição 93.02 e das armas I 
de guerra), inclusive artefatos seme-I 
lbantes que utilizem a deflagração da 
pólvora, tais como pistolas-lança-fogue
tões. pistolas e revólveres para tiro ao 
alvo, canhões antigranizo, canhões I 

tributadas 

lança-amarras, etc .. ..... . ............. 1 20% 
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I 
I Alfquota 

Posição Inclso PRODUTOS I "ad 
vaIorem" 

93 .05 

93 .06 

93.07 

I 
I 
I 

Outras armas Ilncluslve espingardas. ca-/ 
~abinas, pistolas de mola, de ar comprI-
mido ou de gás> ...................... . 

I I Partes e peças separadas de armas dÜe-\ 
rentes das da posição 93 .01 (inClusive I 
culatras de fuzis e canos não acabados I 
para armas de fogol . . . .......... .. . . 

Projeteis 
partes 
dendo 
buchas 

e munições. inclusive minas; 
e peçus separadas, compreen
zagalotes, chumbo de caça e 
para cartuchos ................ . 

Alinea XXllJ 

I 

20% 

10% 

20% 

MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS, NAO ESPECIFICADOS 
NEM COMPREENDIDOS EM OUTRA PARTE DA TABELA 

CArrTULO 94 

MÓVEIS; MOBILIARIO l\1E;DICO-CIRlJRGICO; ARTIGOS 
DE COLCHOARJ A E SEMELHANTES 

Notas : 

t94-11 O presente capitulo não compreende: 

a) os Col -;hões. tra,e""CIIc.s e almoladas para encher de ar ou àgua 
(capltulos 39, 40 e 62); 

O) as lãmpada~ e outro~ ~parelhos de lIUminaçao, que seguem o regime 
da maténa constitutiva tpo~jções 44 . 27, 70.14, 83.07, etc . }; 

C) as manubluras de pedra ou de matérIas cerâmicas utlUzadas como 
assentos mesa,., ou colunas. dos f,ltJOS empregados ::m Jardins, vestibulos. 
etc. tcapltulos 68 ou 69); 

d> os espelhe:; granoes que se cOloquem no Chào, tais como os espelhos 
de vestir, etc. (posição 70 .09); 

e) as partes, peças sep:.trlldas e acessOrlos de uso geral. segundo define 
a nota (XVIlI-2) da Atinea XVIIl. nem como os cofres-fortes da pOSi
ção 83.03; 

" os móveIS Que constituam partes especificas de frigortlicos, inclusive 
sem eqUipar, .:la poslçâo 84.15; os mOveis para maquinas de costura, se
gundo a posição 84.-41; 

g) os nOveIs que constituam partes espe!:lflcas de aparelhos da posição 
85.15 faparell1o.<; receptores dE radio de televisao, etc.); 

h) as escatradeiras para consultónos dentarlos lPOS1ÇàQ 90 . 17); 

l) os artig0s do capltultl 91, prinCIpalmente as calJtas e estojos para 
aparel.llos de relojoaria; 

1) os mOveis que constituam partes especlftcas de fonógrafos. dttalones 
e outros aparelhos da poslç{lIl 92 .11 (poslçào !J2 .13) ; 
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I) os mOvelS que tenham caracterlsttcas de or1nquedos (posição 97.03), 
os bilhares de todo tipo e os mOveis para logos da poslçao .97 .04, bem
como as mesas para logos de prestldlgltaçao da pOSição 97.05. 

<94-2) 50 se consideram como mOvelS. DO sentlQo Qas posições 94.01 a 
94 .03, os artigos para serem colocados sóbre o chão. 

Não obstante também se consideram como movelS no senttdo das re-
ferIdas posições. 

a) armários de parede para cozmaa e semelhantes; 

OI assentos e camas suspensos ou de dobrar; 
C) as estal1tes e mOveis semelhantes de elementos complementares. de 

suspender ou OOllSar sobre o chão'. 

<94-3) Os mOveis, Inclusive com chapas. partes ou acessOrios de vidro. 
mármore ou outras matérias. t.;ue se apresentem desmontados ou não reu
nidos, classificam-se da mesma forma que os montados. quando as ruversas 
partes se apresentem conjuntamente. 

(94-4) a) Nao se consideram como partes dos artigos do presente capi
tulo. quando se ·apr~entem isoladamente. as chapas de vidro (1nclllSive.espe
lhos) . nem -as plaéas de má rmore ou de pedra, inclusive cortadas em forma 
determ1nada. mas sem combinar com outros . elementos. 

O) os artigos compreendidos na posição 94 .04. apresentados isolada
mente, classificam-se na referida posição. ainda que constituam partes de 
mOveis da!' posições 94.01 a 94 .03. 

I 
poslçao I 

94.01 

94 .l'2 

94.03 

94.04 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I , 
I 

" I 1 
I 
I 
I , 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Inciso 

1 

2 

PRODUTOS 

I 
I Alíquota 
I "ad I valorem" 

10% 

10-. 

10" 
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CAPtTULO 95 

MATmlAS PARA ENTALHE OU MOLDAGEM, TRABALHADAS 
(INCLUSIVE MANUFATURAS) 

Notas: 

(95-1) O presente capitUlO não compreende: 
a) os artigos do capitUlO 66 (gl.arda-cnuvas, sombrinhas, bengaLaS. chi-

cotes, rebenques e suas parLes); 
OI os leQues n g1C1OS ou nao (pOSlçâo 67.05); 
C) os artIgos du capitUlO 11, prmclpalmente a bijuteria de !antasta; 
cU os artigos do capitulo 82 (ferramentas, artIgos de cutelaria. talhe

res), que se apresentem rnontados e cum cabOS ou partes das matenas 
·do presente capitulo. Apresentados isoladamente, éste!> cabos e partes !lcam 
classificados no presente capitulo; 

e) os artIgos dO capItUlO \10. principalmente as armações para óculos; 
" os artlgos do capitUlO !H (reloJuarla), prmClpalmente as caIXas de 

-relOglos e de aparelhos de relojoaria; 
(71 os artigos do capitulo li:!, pnnClpalmente os instrumentos de mOsica; 
ItI us arL1~us ão capItulO 93, prinCIpalmente as partes de armas; 
ti os artIgos <1u capitUlO !l4 (moveIS e suas oartes); 
fIos artigos do capitulo 96 (escõvas. pincf'is e semelhantes) ; 
LI os artIgos do capltulu !17 Ilo!.(OS. onnQueoo.:1 etc . ); 
m) os artlgm do capltullJ 98 I manufaturas dIversas I ; 
n) os objetos d~ arte. de coleção e de antigüidade. 

Poslçao 

95.01 

95 .02 

95.03 
95.04 
95.05 

115.06 

115 .07 

115 .08 

I 
I A1iquota 

InCISO PRODUTOS I "ad 
I valorem" 

.. ___ ___ . __ .. _. __ _ I_-
I 

Carapaças de tartaruga. trabalhadas <1n-/ 
cluslvE manufaturas) . . .. . . . .. . . ........ 1 15% 

MadrepérOla trabalhada (inclusive manufa- I 
turas I . . . . . . . . . . '" . . ••. . . • . . . . . . . .. • I 15% 

MarfIm trabalhadu , IncluSIve manufaturas I I 15% 
Osso trabalhado (inclUSive manufaturas) . . I 15% 
Chifres. pontas, coral natural ou reconsti-I 

tuldo e outras matérias ammalS para en-I 
talhe, trabalhados (inclusive manuta-I 
turas) . .. . . . ... . . . .. . . . . . . ... . .... . . . ... I 15% 

Matérias vegetais para entalhe <corozo,1 
noz, sementes duras. ptc.), trabalhadas I 

/ (inclusive manufaturas) .. . . . . .... ...... 1 15% 
I Espuma-do-mar e âmbar (súcino), naturais I 
I ou rpconstituldos. azeviche e matérias mI-1 
I neralS semelhantes ao azeviche, trabalha-I 
I dos (inclusive manufaturas) · ... . . . ..... 1 15% 
I r-.1anufaturas moldadas ou entalhadas deI 

I cêra natural (animal ou vegetal), mine
ralou artificial, de parafina, de esteari

I na, de gomas ou resinas naturais (copal. 
I colofônia, etc.), de pastas de modelar e 
I demais manufaturas moldadas ou enta
I Jhadas, não especUicadas nem compre
I endidas em outra posição da Tabela;/ 

I gelatina sem .endurecer, trabalhada, dl-I 
ferente da compreendida na posição 

I 35 .03 e manufaturas desta matéria , ... 1 15% 
I I 
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CAPiTULO 96 

ESCOVAS. PINCI!:IS. VASSOURAS, ESPANADORES, BORLAS 
E PENEIRAS 

Notas: 

<96-1) O presente capitulo não compreende: 
aI os artigos do capitulo 71; 
ól as escovas. pmcéls. etc . • dos tipos empregados em medicina, em 

cirurgia. odontologia e veterinária (posição 90.17); 
CI os artigos Que tenham a caracterlstlca de brinquedos (capitulo 97) . 
(96-2) Consideram-se "cabeças preparadas" . no sentido aa POSIÇao 

96 .03. os tufos de pêlos de fibras vegetais ou de outras matérias, sem 
montar, prontos a serem utilizados. sem ser divididos. na fabricação de 
pincéis (lU artigos análogos. ou que não precisem. para !!stes fins. mais do 
que um complemento de mão-de-obra pouco Importante, tal como a ,~la
gem ou revestimento da base do tufo. ou a uniformização ou acabamento 
das extremidades. 

I 
I Al1quota 
I "ad 
I valorem" 

PosiÇfl.o IncIso PRODUTOS 

____ ~L-----~------------------------~I . ___ __ 
96.01 
96.02 

96.03 

96.04 
96 .05 

96.06 

I 
Vassouras com ou sem cabo .......•..... 1 
Escõvas. broxas. pincéis e semelhantes, In- I 

clusive os que constituam elementos dei 
máquinas; rolos para pintar, raspadoresl 
de borracha ou de outras matérias fle-I 
lÓvels semelhantes .......... . ..... . ..... I 

Cabeças preparadas para ·escõvas. pincéiS I 
e semelhantes . .. ....... .. .............. 1 

Espanadores de todos os tipos ... ........ / 
Arminho boneca para toucador e artigos I 

semelhantes. de qualquer matéria . ... . . / 
Peneiras e crivos. manuais. de qualquer l 

m:! t.éria . . .... ... ............. .. ...... . / 
I 

CAPiTULO 97 

8% 

8% 

8% 
8% 

8% 

8% 

BRIl'QUEDOS. JOGOS. ARTIGOS PARA RECREIO E ESPORTE 

Notas: 

(97-1) O presente capitulo não compreende : 
a) as velas para árvores de Natal (posição 34.061; 
b) os artigos pirotécnicos para divertimento da posição 36 .05; 
CIOS fios. monofllamentos. cordéis e semelhantes. para a pesca, em

bora cortados em comprimentos determinados. mas sem montar em linhas 
<capitulo 39. posição 42 .06 ou Alinea XIV>; 

dI os sacos para artigos de esporte e semelhantes, das posições 42 .02 
ou 42 .0:1 ; 

e) o vestuário para esportes. bem como as fantasias de tecidos de malha 
ou de outros tecidos dos capítulos 60 e 61; 

fI as oandelras e cordas de galhardetes. de tecidos. e as velas de em
barcações e velculos movidos a vela. do capitulo 62; 

flI o calçado cexceto o fixado em patins) e os chapéus especiais para 
a prática de esportes. bem como as perneiras e· caneleiras, etc. , para todo 
tipo de esportes, dos capltulos 64 e 65 ; 



- 208-

11.) os bastões de alpinistas, os chicotes e rebenques (poslçao 66 . 02). 
bem como suas partes (posição 66.03); 

tIos olhos de vidro, não montados, para bonecas e outros brtnquedos, 
da posição 10 , 19; 

1) as partes e acessórios de uso geral, segundo define a nota (X VIll-2} 
da Allnea XVIII; 

l) os artigos da posição 83 ,11; 
1n) os velculos para esportes da Alínea XX, com exclusao dos .. 1:)01»

lelghs", tobogãs e semelhantes; 
n) as bicicletas para crianças, construldas de igual forma que as bici

cletas de modêlo . normai e munidas de rolamentos de esferas \ posiçâ() 
87 .10) ; 

O) as embarcações para esportes, tais como caboas e "skiffs" <capi
tulo 89) . e seus meios de propulsâo (capítulo 44, se de madeira); 

p) os OCulos ' protetores para a prática de esportes e para Jogos ao ar 
livre (posição 90.04); 

Q) os chamarizes sonoros e apitos (posição 92 . 081; 
TJ as armas e outros artigos do capitulo 93; 
5)· as cordas para raquetas, as barracas. os artigos de acampamento 

e as luvas de qualquer matéria (seguem o regime prÓprio). 

197-2) Os artigos do presente capltWo podem levar Silllples acessarlos 
ou guarnições de minima importância, de metais preciosos, de ~olheados 
de metais preciosos, de pérolas finas, de pedras preciosas ou semipreciosas 
ou de pedras sintéticas ou reconstituídas . 

\!l7-;j ) ::;0 se cunslderam "oonecos" e "bonecas" da POSição 97.02 
quando representam sêres humanos. 

197-4) Os artigos Ulcompletos ou não acabados se classificam com 
os artigos completos ou acabados, contanto que apresentem suas caracte
rísticas essenciais. 

(!n-5 1 ~em prejuiZo da nota 197-1> precedente, as partes, peças sepa
radas e a.cessÓrios reconhec!veis como destinados exclusiva ou principal
mente aos artigos dêste capitulo se classificam com os mesmos. 

Posição 

97.01 

97 .02 
97.03 

97.04 

97.05 

Inciso 

1 

2 

I 
I AlIquota 

PRODUTOS I "ad 
I valorem" 
I 
I 

Carros e veiculos de rodas para recreio dei 
crianças, tais corno bicicletas, tricicloS,1 
patUletes, cavalos mecânicos, automóveIs I 
de pedais, carros de bonecas e seme-I 
lhantes . . .. , . .......... ... .... . ... . , . .. 1- 10% 

Bonecos e bonecas de t{)dos os tipos .. , .· 1 10% 
Outros brinquedos; modelos ·reduzidos para i 

recreio . . ... . .. . . . .. ... . .. ··. , . . · . . . . . . . 1 JU% 
Artigos para jogos de saião (inClusive )0- 1 

gos com motor ou mecanismo para luga- I 
res públicos, tênis de mesa. mesas de bl- I 
lhar e meSas especiais de jOgo nos cas-I 
sinos): I 

I 
Baralhos ou cartas de jogar, de qualquer I 

matéria . . ... ... . .. ..... ... , ... , .. .... .. 1 40% 
Outros . . .............................. . .. 1 10% 

I 
artigos para recreio e festas; acessórios I 

para jogos de salão e surprêsas; artigos el 
acessórios para árvores de Natal e artl-I 
gos semelhantes para festas de Natal I 
(árvores de Natal artificlaís. preséplos.1 
figuras para presépiOS. etc.) ..... . ... . . 1 10"1. 



Posiçáo Inciso 

97 006 

97;07 

97.08 

Notas: 

o. 
- 2('~ -

I 

I Allquota 
"ad 

.... 
PRODUTOS 

I valorem" 
I I 

I \ 

I artigos e artefatos para jogos ao ar I1vre.1 
ginástica. atletismo e outros esportes. I 

I Z~~4 ~el~~~ .. ~~~ . . ~1~~S ... ~~ .. . ~~~~~~ i 10% 

\ 
AnzÓis. camaroelros e redes pequenas com I 

arm!l.çées; artigos para pesca a Unha; I 
I chamarizes. espelhos para a caça d.e ca-\ 

! 
lhandras e artigos de caça sem.:1tlan tes\ 10% 

Carrosséis. balanços, instalações de ' tiro ao l 
alvo e outras atrações para parques de i 

I dJversão, inClusive circos, zoológicos e l 
teatros ambulantes . ...... ... . ......... ,I 10% 

I I -------

CAPITULO 98 

MANUFATURAS DIVERSAS 

(98-1) O presente capitulo não compreende: 

a) os lápis para sobrancelhas ou maquilagem (pOSição 33,06) : 
b) os botões e seus esboços, os pentes, travessas, pregadores e artigOs 

6emelhantes, constltUldos total ou parCialmente de metais preCIOSOS, de 
folheados de metais preciosos (sem prejuízo das disposições da nota \71-2) 
a ) do capítulo 7lJ. ou que levem pérolas tinas, pedras preciosas ou pedras 
sintéticas ou reçonstituidas (capltuio 71); 

C) as partes e acessórios de USO geral no sentido da nota (XVIIl-2) 
da Allnea XVffi; 

(1, ) os tira-linhas (poslçào 90.16); 
e) os brinquedos do capitulo 97. 
<98- 2) Sem preJulzo das disposições da nota <98-1) do presente capl

tuio, os artigos constituldos total ou parcialmente de metais preciosos, 
foltleados de metais precIosos. pedras preciosas e semipreciosas, pedras sin
téticas ou reconstttuldas, ou então pérolas finas, ficam compreendidos neste 
capitulo. 

198-3) Os estojos ou caixas semelhantes que se apresentem com 09 
a.rtigos dêste capitulo, destinados aos mesmos e com os quais se vendem 
normalmente. classificam-se com os referidos artigos. Apresentados isola
damente, seguem seu próprio reg1me. 

I 
Poslçã.o I 

-;~ 
98.02 I 

Inciso 

I 
I Aliquota 

PRODUTOS I "ad I valorem" 

I \ 

I 
Botões, botões de pressão, abotoaduras el 

semelhantes (inClusive esboços e marcas I 
para botões e partes de botões) ........ 10% 

Fechos de correr e suas partes (cursores,1 
I etc.) ............................. ·····1 10% 



Posição 

98.03 

98.04 1 
I 

98.05 

98.06 

98.07 

98.08 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
98 . 09 I , 

I 
I 
I 
I 

98.10 I 
I 
I , , , 
I , 

1 

2 

1 

1 
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I Alíquota 
PRODUTOS I "ad 

valorem" 
I 
( 

Canetas, inclusive as de tinta permanente,l 
lapiseiras e semelhantes, suas peças se-I 
paradas e acessOrios (tampas, molas, I 
etc.), com exclusão dos artigos das po- I 
slções 98 .04 e 98 .05: ( 

I 
De ouro. prata, platina e respectivas ligas. I 

ou ornamentados com pérolas, pedras, 
preciosas e semipreciosas, ouro, prata,l 
platina e suas ligas • . · · . ..... . .. . · ..... 1 20% 

I . , 

"doublé") com metais preciosos ..... ... 1 10% 
\ 

Outros, inclusive folheados ("plaqué" oul 

( I Penas para escrever e pontas para penas: I 

I 
De ouro, prata, platina e respectivas lIgas,l 

ou ornamentadas com pérolas, pedra.sl 
preciosas e semipreciosas, ouro, prata,1 
platina e suas ligas ... . .. ... ...... ..... 1 20 % 

I I 
I Outros . .. ......... . ... ... .. .. ...... ...... I 10% 
I _ , 

I 
Lápis (inclusive de carvao, ardOsla e parai 

pintura de pastel>, minas e carvão parai 
desenho; giz para escrever e desenhar; I 
giz de alfaiates e para bilhares .. . .. . .. 1 10% 

, I 
Ardósias e quadros para escrever e dese-I 

nhar, com ou sem caixilho .. ........... I 8% 
I 

Carimbos, numeradores, alfabetos, dataao-I 
Ires, sinêtes e semelhantes, manuais . ... 1 10~. 

Fitas Impregnadas de · tinta ou corantes. I 
montadas ou não sObre carretéis, parai 
máquinas de escrever. de calcular e se- I 
melhantes; almofadas para carimbos, im- I 
pregnadas ou não, com ou sem caixa . .. 1 10~· 

I I 
I Lacre para escritório ou para garrafas. I 

apresentado em pastilhas, bastões ou se-I 
, melhantes; pastas à base de gelatina I 

I para reproduções gráficas. para rolos dei 
imprensa e usos semelhantes, Inclusive ( 

I em suporte de papel ou de matérias I 
, têxteis ... . ................ . .. . ......... ( 
I I 
, Acendedores e isqueiros (mecânlcos, elé-I 
, tricos, de catallsadores, etc.) e suas pe-I 
, ças separadas, exceto as pedras e pavios: I 
I I 
I De ouro, prata, platina. e respectivas ligas I 
I ou ornamentados com pérolas, pedras' 
I preciosas e semipreciosas, ouro, prata" 
, platina e suas ligas .................. . . t 30% 



I 
Posição I Inciso 

I 
I 

I' 2 

I 
98.11 I 

\ 
I 
I 
I 

I 
98.12 I 
98 . 13 

98 .14 

98.15 

98.16 

I 
I 

i
l 

I 
I 
l i' 
I 

I 
) 
I 

\ 

1 

1 

2 
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I 
I Allquot& 

PRODUTOS I "00 
I vaiorem" 

I I 
I I 

I Outros, inclwive folheados ("plaquês oU I 
"doublés") com metais preciosos ..•... 2O'l' 

. I 
Cachimbos (inclusive os não acabados e asl 

cabeças); boquilhas, pontas, tubos e de- I 
mais peças separadas: I 

1 

I C~a!~t~. ~.~ .~~~: .~~~~:. ~.l~~~~ .. ~ .~~~l 20'l' 
I. 

I Outros, lnclwive folheados ("plaquês" oul 
"doublés") com metais preciosos ...... 1 15% 

I P~~t:~ve~,. · .~~~~~~.~. ~.t~~~~. ~~~~I 100/. 
I . I 
I Varetas para espartilhos, vestuários oU I 
II acessórios de vestuários e semelhantes . . \ 10% 

I Pulverizadores para toucador, completos, I 
j armações e cabeças de armações; I 
I I 
I De ouro, prata, platina e suas ligas, ou or-I 
I namentados com pérolas, pedras preCio'-' 
I sas e semipreciosas, ouro, prata, platina 
I e respectivas ligas ... . ................. ; 20% 
I I 

I Outros, inclusive folheados ("plaqués" oU I 
"doublés") com metais preciosos .... . ... 1 10% 

'GarrafaS térmicas e outros recipientes I 
, Isotérmicos, montados~ bem como suasj 

I ~:r~ (c~~ •• ~~~l~.~~ . . ~~ •. ~~~~ .. ~~l 8% 

I Manequins e semelhantes; autômatos ej 
I cenas animadas para expOSição · · ··· ·· . . 1 10 % 



RELAÇAO DQS MODELOS 

1 - GutR de recolhimento do impOsto de consumo para produtos nacionais 
IBidos (l.e estabelcImento ,.rodutor. 

I - Gula de recolhimento do impOsto de consumo para produtos saldos 
de filiais e outros estabelecimentos. 

J - Guta de reco!h1mento do impOsto de consumo para produtos estran
geiros saldos de estabelecimento importador ou arrematante. 

6 - Guia de recolhJmento do impOsto de consumo para o des~mbaraço 
adullCfiro de produtos estrangeiros ImpcrtadoB. 

& - Guia de recolhimento do impôsto de consumo para contribuinte 
considerado devedor rem1nso . 

• - Requerimento-gula para recolhimento do impOsto de consumo fora 
do prazo legaL com acréscimo da multa correspondente. 

7 - Guta de leco!hImento do sinal e da comissão de leilão de merca
dorias leiloadas. 

8 - GUla de recolhlmento do restante do valor da arrematação de 
mercadorias leiloadas. 

8 - Gu1a de recolhimento d.> impOsto de consumo para mercadorl!la 
arrematada; em leilão. 

10 - Nota fiscal para estabelecimento produtor (contribuinte). 
11 - Nota fIscal para comércio por atacado de produtos sujeitos ao 1wpõsto 

de consumo (não contribulnte). 
12 - -Relação Diária" dos produtos saldos de estabelecimentos vaIe-

,18tas. 
13 - Guia d ,~ Trânsito - Remessa . 
l' - GUia de Trânsito - Devolução. 
11 - Guia de Trânsito - para aguardente da posição 22.09, Inciso 2, 

da Tabela. 
16 - Livro de registro de crécllto do impOsto de consumo. 
17 - Livro de regtstro de salda de: produtos tributados. 
18 - Livro de l'eg-..stro das quantidades de produtos tributados sa.1dos de 

eftabelecimento produtor. 
19 - Livro cte registJ'o de salda de produtos tsentos do impOsto de consumo 

e dI} eSLôlDo de crédito da impOsto pago na aquisição de matérlas
primas. produtos intermediários e material de embalagem, fclven
dldos c empregados em produtos Isentos ou não tributados. 

:10 - Livro d~ contrOle do impõsto de consumo para os estebelecimentos 
relcrldos no art. 59, Inciso U: e comerciantes atacadistas de prOdutos 
d8B posições 71.01 a 71.15 da Tabela. 

:li - Llno de registro de €Btoque de produtos sujeitos ao pagamento do 
impOsto de consumo, para os estabelecimentos referidos no art. 59, 
inCiso n. 

22 - Livro de COl!trOle do impOsto de consumo &Obre produtos estran
geiros. 

23 - Livro de registro de estoque de produtos estrangetros. de ImpOl· 
taçào própria ou arrematados em lellão. 
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2. - Livro de registro de estoque de produtos estrangeiros adqu1t1dos no 
mercado Illterno. 

25 - LIvro de regIstro da produção e estoque de produtos recebidos pela 
forma previsl.u no parágrll!o fin1co do art. 72. 

26 - LI\-TO do movimento de matéria-prtrna, produto tntermcdttLtlo e 
material de embalagem recebidos para industrialização. 

27 - Livro de registro das entradas e saldas de produtos das pcsiçOel 
71.0! a 7Lo.! dá Tabela. 

28 - Livro de n:~g1stro unitarlo das entradas e saldas de produt.os 008 
posições 7].05 a 71.1" da Tabela. 

29 - Livro de registro unitâJ10 e por lotes das entradas e saldas de produtat 
das pOsições 71. 05 a 71.15 da Tabela. 

30 - Livro de entrada de caté cru, e produção e salda de ca!é torrado 
e moldo. 

31 ~ Livro de reelftro de entrada e salda de aguardente da poslçáa 2'2.09, 
111C150 2, da Tabela, para estabelecimento grossista. 

32 - LIvro de re~!Stro de entradll e salda de fumo em corda 'lU em rOlo ti 
em rOlhas. pa.<;ta ou molho. para estabelecimento produtor de fumo 
deSfIado, mlglido ou em pO. 

33 - LIvro &uxihar para registro do movimento do impOsto de consumo 
reterente aos produtos saldos por intermédio de ambulantes. 

34 - Livro de registro de mert::adortas arrematadas em leilão . 
35 - Registro do movimento do impOsto de consumo, para devedor 

rerrusso. 
36 - Nota de leWio de mercadorias. 
37 - Requerimento-guia para at:.tenttcaça.o de efeitos fiscais. 
38 - Tén:1t. de DepOsito. 
39 - Auto de Inrração e Apreen~. 
40 - AlIto de lnlração e Apreensào com DepOsito. 
U - Intlml:.Çào. 
42 - Auto de Desacato. 
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Cr$ IL:. =-=====J 
oBSERVAÇC~S ____________________________________________________________________ _ 

________ _ ________ , - do _______________ d< '0 __ _ 

QUITAÇ.A.O PE'-O ORGAO .A.~RECAOA,OOR 

N OTAS 



.... 
lHe<$( 

"'00 
ESPECI FICAÇ)\O dIt .... 'OslÇJoO LOT( DA MERCADORIA. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 



NOTA ~ISCAL 

"1' ______ _ 
Via 

__________ . __ d. __________ d. 19 __ 

eSlabelecldo a _________________ _ 

N.' ___ _ .m Estado ___________ com _______ _ 

(1) : In.eriçAo no Cadastro Ge,.1 ele Co"tribuintes do Minist6rio da Fozonda N.' 
_________ . temete a _____________________ '""labeleódo a __ _ 

_____________ 1-1.' . ______ em _______ Eslado ______ _ 

oa produtos abai.o · ~1 •• ionaJos . 

""" ... reu da oper.õaõ : _________________________________ -"(=2) 

DES::RIÇ~O DOS PRODUTOS PREÇOS (Cr$ J IMPOSTO 
QUAHTI · CNI· 

ESPEC IFICACAO 
CUS$F .tACAO 

F ISCAL llADE ' OADf' 
(ES P'i_c ... q .... 'ód.tIe, ... rcal---.... --i Unitã,to Total 

DATA DA SAlDA 00 PROOUTO ' 
Valor dos produtos ..... Cr$ ____________ _ 

1_1.- 1",,,0310 J. Consumo . ... ~çic.;$t_ ____________ _ 

Total J. nota .... .. .. . Cr$ _____________ _ 

os' P,od;'lo,~ -.ransportados po, _______________ "lab''''',,,do a ________ _ 
___________ N.' _______ em EstadQ _______ _ 

MARCA C)V.ANTI OAOE. ESPECIE 
PESO 

(ij I"di~; :~ iib:k; depó;ito de f"orõea . m;l1. I\t~/"I(',a . ataC:.k'fi ... t .. cf. prod\.ltC4' dt\S OCill,:'e.t 710J -. 71. 15. imPC'f>Udc:r ou attYida 

Jto (o.,...,..;I .A1 cu 4/lchJ.3trhal que obrlg.M' o .n'li r.ort' da nota ril'Cal. reco1hirt'lr' :1 to dO impbno de. coaw.,o. 

IllInú 'eAr • e-toda , do~ I~C\ rr"".~,i'nci1 , i ndu",tri""jLa(~ p:fra tt:rCIfoITO!, ve·,, (ia ~ tStaCel~"-" •• l'\to CQmpt rfllodi· 

de: 1"\0 a"Uso $0 ~tr 

H"OTÃS : l.JÊ'c. Medito ti~ IMta. "K'Cl' .lo,.,."t. »Dó."'; .,,. u,"'de por C"'O"I'\:,.i~u int ,. d7J :",pOste dI CDr\.,,'ft'\.O. 
2. )Aqul'u que cUreM .ai4a n proclutot C"-1O I'09G"""'"to cu nóo do ''''pÕJto .,t,,)a l i"ClrfO Q.O pr~ <1" VI,," "" 
V(1.fVJO da",c...:.o Clbrtr ",ali 1011114 coh,tP\CI. "'O qlt QI e$pllCifical"á.o escc pr~co _ da m....,"'o lorl'\,1 brQud.rdo qwal\dQ 

o ualc,. t""~tci\l" fOr utGbelecido e.m ~rorr'\l6C1cY CDm (> ClMigo 17 ""cl,o n. 
JJ,AU", aOJ .,ures dl,ta 7"lO'dilo. as c.".,t" I)I(..ntu inC"lu .... õo dlJ,tJ"Ol de IU.Cl C'&M.C"Q~clu., po4«-t\do nCI'UC.n

ta.,. uma put. ctHta.Clh ... 1. n p;c C't •. para r,,,,bQ cla.r ""~"'4do"" " 1I o. Jlr ",.in~ pUo c:ompra.à.". , 

MOOE:l,.O '0 



NOTA "'S CAL 

(lO _________ _ 
VI. 

_ ____________ • __ ue __________ de 19 __ 

__________________ 08\.& bel~cido a ____ -, ___________ _ 

_____ r-l.o ______ em __________ E~tado _______ . • coro ne~6 ci o 

eo"."frcio. 1n:rcrição no Ca.da:r\ro Geral de Conbibuinte. do MlnÍ3t6rto da Fa2snda N ,- ____ _ 

remete a ________________ est.&belecido .. _________________ _ 

_____ I'l.O ______ erJl __________ E.tado ___________ • 08 produtor 

~arur",a da opera 91o, __________________________________ (,) 

DESC R lçA O D O S P~ODUTOS PR EÇO 

fouAHT IO .... ~ UN IOAOt lJNITAR IO 
TOTAL 

(Eap4cLe, qU8 I1d .. dt . .,erc,. t ipo, modêlo . número, etc.) ("'., CC"') 

DATA DA &J. IOA DO PRODUTO 

___ 1--- 1--_ To, .. l da Nola. C.$ ___________ _ 

o. produtOS. 'Uan.:!Jportado. por ______________ utabe!ecido .. ___________ _ 

__________ N° ______ 'e .. ________ i:siado _________ _ 

"e~uem. 1\0.1 :IIesu inte.3' volume. : 

Esp~ crE 
ptso 

MAftCA, NU.,eROS Q U ANT IDAO( 

8 ' '''\0 L rq",'dc:. 

(1 ) Ind icar se: venda, boaQ~. doaçlo, transferência, fJ'tO. 

N O TA , 

Além do.s diz.erGl dêS1.e ftlod Ato, 08 Qonuibulnte.s incluirlo ou trO:! de lua OOf\vet\.~ncla. podendo .. eres 

Orent..,. um" 9ar\.0 de.t"o~«,J • .. picote, para rtelha d~ mercadorla_, a. ler L1s inado pelo tOmprl.dor. 

MOO~'-O 11 



RELAclo Dl A RTA 

DOS '~OOiJTOS 5.11100$ Cf rsTABE~eCIMENTOS VAIEJISTAS 

Nome da firma 

Enderb~ : ____________________________________________________________ __ 

ln.IcriQto no ('adulto G(raJ de O;:II"lHlbulnte!l' do ""lolt;t4irIO d, PanAda w .~ _____ _ 

O", T .- P ,,- -- R O D U T O S 

ESPECIFICAÇ",O N ~ DE (LASSI'Ic.AC'-·O fISCAL ~RECOI DE VENDA NO VAI[ JO OBSERV""OES 
Mt 5 DIA QVANI.OAllI VN,O"'Df ORDEM Df 

(~(,., Qu,.1:d&.N. "..,.Li, To,.. ",. ..... elc I HilSTlO 'OllCAo INCISO IJNI'TÁ1IO "OlAt 

NOTAS 

l'a - .I\ cscrlturOc,c'"I O serâ f c Ite cem c ópia A ca rbono , pelo mov~monto d l ádo I!" ~on'lada n'lef\saJMen'tl: a ~ollJl'\~ to ~reto.s de "'l'nda 1)0 vare)o - ' .otal" 

2,1- Amba" 0\' Vias M'r:lo t "naernd$1t no t~lon:\ rlo , pat~ o. primeira .~I de.1t.3cada pf:1a fl.fc.Jlzlilç~o 



G U I A DE TRÀNSITQ 

REMESSA OE _________ _ (I) 

N' ________________ --. 

de,Q __ 

____________________________ estabelecido a _______________________ _ 

_________ N.' __________ .A"'" __________ Eltado _____________ loaoriçAo _ c .. 

clastro Geral de Contribu int.. do M ini.t'rlo de F.und. N , _________ I r.,nett - ____ _ 

___________________ .atabel.oido a 

N , ______________ em ____________________ E.tado ________________ , ""'" _~ ____ __ 

______________________________ (2). par. __________________ 13>, 

os produto. abai~o 

TranlPortador: ______________________ belecldo a ___________ _ 

_______ N." _____ -.J>0m ___________ Eslado _______________ _ 

DESCRIÇJ.o F, ... A QUE VALOR \lAl..OIit 

O\J&N~ UNIOAOIE DOS PRODVToa 
SE DESTINA". U"'IT.Ar.tIO TOTAL. Oe3ILRv.çO€. 

REMETIDOS (Cr' ) (Cri) 

(4) 

OATA DA &.AtOA 00 P~OOVTO : 

------- / ------- / -------

p~so 

... AACA .. 0 ..... 0 • OV"NTlDAO~ ESPEC , E 
8,.u \o L1qvido 

(I) Ind icar •• rnot6r io primo OU Drod vto i f'lterMod l6r1o 

(2 > 1ndito, s.e f6brô co. ti ntlJror,o~ . tc 

O> '"dicor I. pO'Q preporo d. P"o duto. OV •• para b.n.f ido~nto. acabom.flto. etc. 

(4 ) Indlcor ouf'fo. d.tolh~. que compl.""eont..,., a declQraç&o da ",ota 1\. 3. 

HOTA : A denorn lneC'io .. Gu la de . T,.lnefto _ Rem.eaa". o número de orde,., •• indioaQ20 da 
via, ,.rio Impre •• o • . 



GUIA DE T~;'N SITO 

DEVQLUç AQ Dl: ______ -'-___ t 1 ) 

IN' ____ ~'_" __ _ ___ v-

_ _ ______ • __ c:le ________ 6~ 1w __ 

éstt,btltC ido a ________________ -.-

_____ N .• _______ er. _________ Z.tado 

II\.crIQ~o no C&d~tro Caral ~ COl\t,ibuinta do t.4. inist" lo d. Ftsenda N .· _________ _ 

.emlto ,, _________________ o" tabel.eldo • 

____ N° ______ 'em ________ Bnado ______ ________ _ 

•• p.odutos ______________________________________ (~) 

eC>m eu .. &Ul. de .. m .... H·· ___________ o. - ___ /. ____ /19 ___ _ 

Tran.pO't.do, : ___________ ____________ _ estabeleeldo. _______ _ 

___________ N~ ______ .... ________ 1C.t.do _________ _ 

V'\l.OIll 004 .... P"EÇO DA "Ao·1X o.~. OE9C",ÇAO OESCAIÇ.a:O 00 rl"RlAr"IM4 . • tc. I Ct' I) 
Ot.IAN'fDIC)I. UNJ04C' oos P'tODVTO$ "REPA.RO ou 00 E .... Jts:c;AoA OISE ... AOC(,a 

o [vOt..V100S • &.., EP' I01 ..... 'NTO 
1Ar1 ). ,'2., 

...,,,;t ... 'o (e." 'To'.' 

OAl .. O .. s.r.1OA 00 ""Ol>VTO. 

____ I ______ /_- ' __ . __ - ' . 

ESP!!C'E 

e,\#\O 

(1) Indlcar.se produto preparado OU bene fic.iaclo . 
(2.) Ind ica, : • pre-pua dos com "'.tir.a.prtma rec.blda" OJ ",oc.bldea' p .... ben"tcla", .. to~ 

NO'tA: A d •• o",'naçl. 'Gula de 'I.inelto_ D .... luç ... : o nU"'''o d. or<t_ • & Indluqlo li.. ..... 
""0 Impr •• IO •. 

...oot L. O ... 

, 



GUIA "TRANSITO 

D4 POSlçAO 22009 INCISO 2 

N~ ________________ _ _____ '-'I .. 

_ __________ 0 ___________ ... 111 __ 

_________________________ ______ estabelec' '''' a ____________________________ _ 

_______ N~ ________ _ _________ E.'tado ____________ ..cCom _________ _ 

_____________ ( 1) d.. ag vardon'eo I ns cri ~ i o roO . CAdastro Geral de Contrlbuint •• 

do M lnist.rio da Fa&.nda N .- _____________ _ ,.m. ~. a _______________ _ 
e.stabOI. ci do • ----------------------

- ____________________ E. \ado, _____________________ t ,,:. cri O ao n o C. d •• t r o 

G .... l d. Cont,.ibv \n tfl3 do ~ ini., ... io d. Fa.zenda N .. o ___________ • o ".~·J int. : 

r v O ' LU'" E S AGUARDENTE 

Ol$lIy~ "'."CA (X.\,"t' IO'Ol 'T OTAL 

ou l'" (,AbA DE 
ptso 

8 · .. .. \0 . . .. . "Olliol(. YOL.Vtf& ....... 0. 
- _~-.-o-.~--vO--~--~--4_~C~.~i .~ •• ~.~I_+--'-"-"--V~~----__i 

.... 
~.. . 

,.{,).::: 
• ~ .,. ~ \'" r'o 

__ ----~--_- N." ___ --....::..-_ ..... ___ ......:~_~~, o ·E.,\tWH> --,-",. ________ _ . ; 

o ' 
< I) l .. diÔ", :te 'fabrlco ou Comtraid por 11'0; ... . 

NOTAS: , .' 
1) A cnnomina* .... ..~. o 

:z.>.. 

"':-' o' 

00 

:' . 



I.IVRO ÔE REGISTRO DE CREDITO 00 IMPÕSTO 

1.."'" cUo .. cri ta I'-<:al do ."abot.cimento prodvto, d. p'op<l.dade de ___________________ _ s ituado ~ ,ua _________ _ 

_______ N-' ____ 11m _________ lõ$lado _________ I.-içloo .0 CAJo,t", ~NI Je emt. rio "'in leterlo da 1'1Ilende I(" ___ _ 

O,..A 111 ... . . FORNECEDOR PRODUTOS ADQUIRIDOS 

"01"A 'IICAL. :~~~I~ I ~"_C~~ I~~~~ ~~,~~o I _~~'~.~ t-~~ ou OU ..... uPÉ-
NorA. M I""'POR'UÇAO TIO.l· elE 00 .... DIA 0< 'lOME OURtco PltQ)u · 

DATA TO "ACOIf ,,,.POoTO VALOR IMPOSTO 
N .' (l ' 

.. 19 DIA 
.. .. .. CIfS ~ .... CRt CR$ 

(11 ( 21 (4) \S) C6 ) 1:1) <61 

ao ......... .. . . 

'I I No c.aso de Impo',.çJo pr6prlO, indl.... • "oartiç~o 2dv .... ir.. por O~de ocor.tu o d'$IIfI\II.lfa_ 
(2) Inu ,c.ar o loca. cfa ~rtiÇ"io ,",duanoir.a no c.ll1iO de Importaq,lo pt6prla . 
(3) I"d ,e.ar litros , q\JiloJ, mebos, etc .. 
(4 ) Traoscrov.r a descr.ç~ c.ons1a"te I..b h01a Hsc~' do for"ececlo", 
(~ ) ',..dlçar. ~~a,2Id.am.nt • • o'" oolunas . o .",alor ~Q.3 produtos "'. eada posiclo e Inoiso 
(6) Inc::Hc.a,. Q impw~o (..6" c c nsvmo c:.o .. ,.espond.,,\t. " o ... ". po..~~~ •• "eiSO. 

NOTAS: 

~~.:~~ I :~c::o·I~':~~; 
"ALOR IMPOSTO 

C1I$ 001$ 

( 51 «;) 

!o .... Do "" .. - Do o..,.R. ,,,,'Ot'TO 
VAI..OfII 00.$ 

'MiO .. "" •• ÇÕes 
'i>OOV'OS 

A~IIII! . 
,.lItQo",TOI 

DOS 4DQ"""~ 
000 

CR' co. 

171 

"-$e o nÜ"...ro ~ C'.:.I •• ,",.;t.~ .1.35.~I~d.a, pck>$ no- (5) • (6)fÕf ;'su"ciW\t.f pela d1vers;fio'o'o de produto.1. pod.r~o se' INrta, "'.lI t."'tU qu."tl!J tO-
~ neçQS.5â,.llls . 

2'-Encen.d. .. · .Scr'tvN<jc) ~5t. lIvro (pC,."",; , OU ~1"'I2~J, devem a.s \.n'lôtS dn coluna.! (5)~ (6) 30" tar"lf.1ld2~ d ,acr imin·:óllda"".l'Ite por pO$. ~Jo • 
InollO, n3 oely",a " Imp(."o ,,::.go - Cr6dl to " d21 gu la de .... çolhlmento fN)M'o L 

S·- Sempre "{"'" ,e ,u'o~dor 1\ credl 'o tJo Il'T\p~to PCl~ {or"'. .$'~b.'-c ld~ no 14.' do .rt.19 , O v,alor a ser lançado ,,;I OC:kJnJ Sob nlÍmtro (.3) d.'1C'rt. ,., 
o da nota H.scal }.a red\Azido • SO.,. . t.a:r.endro · so ' fTI~O 0.11'. ClrCUl"'Jt'nc' . na (.tl...,na c;l. O~sor ... ,aCi~ 

... &. O t.tal ~a l'~I","", (1) devor:' Cor 1ra"'porta .... o p.ar. O "R'S\,IImo do Ii .. rg mgdtl. 17 . 



LIVRO Dt REGISTRO DE SAIM DE PI'?QDUTOS TRIBUTAOOS 

(PARA FABRICANTE \ 

L iv ro da escrita f iseal do estabelecimento produtor de P"'Oprie-d"de de ___________________ s ituldo á rua ___ --__ 

om d Eata o InsCl"lçao no Cadastro Ger.1 d. ():)f'ItribuintOI do Minisl'rio da Fa10nda N,O 

FIS CAIS 
VALOR DOS PRODUTOS SAlDOS 00 ESTABELECIMENT O SOMA 

OATA " OTAS E RESPECT\VO IMPOSTO DE CONSUMO 
00 

IMPOSTO 
19 -- =:: I ,~coso I ",IOUOl~ po.,c Ao I ,. c ,. o l·dO UOlA PO .. ÇAO I'.C". IA LÔQ UOlA DEVIDO 

DATA E \..ANCAOO OBS~lIv"COES 
SE· NÚME,.O 

-- -- __ 70 
______ 70 

N~S NOTA' 

OI' t 0. _, RIE I MPOITO IMPÔS"TO IMPC»10 FISCAIS 
.. U VA LO R VA\.OR VALOR .. 60. OlVIDO OEV1 DO DEvloO 

"no) I Cr i ' e Cp ) ) ( Cr') ( Cr i ) ( c.ll IC,S) 
-(C •• ) 

(11 (21 li, \ Z I (11 (ZI 

_ .. 

SOMAS .. ... ..... .. ... 

RESUMO 

O( B 11 O . SO"'A do '",p~elo de CO""'IIIO devido • .. . . •• . .• • •.•••• • ...cr$ ________ _ 

ES l6rfl o de credi to (Livro ",od. \91. • • • • ,. . .. ....... , . .. . -'-C~ •• !..========== 
Cr* ______________ -

CRIÔD I TO ImD6.t \o de Consumo 
Saldo af' \ orlor . . .... .... . . Cr$ _ _______ _ 

Nelite per iodo 
11""'0 m odo 16 

IMPOSTO A RE.COLHER t ...... . . . ........ . . , . , . . . . .. .. . .. ..... . t P .. . .. " Cr $ _ _________ _ 

( ou) SALDO CREDOR PAR!\ O PER IODO SEGUINTE . • .. •. •.•. • • . , •• .. , ç.$------------
NO ... . 

1 ) De>v •• , ,er 181'1<1';(1. ~J)fi' l d .. "..en:e. 'm col.., .. " . o .... ,of' ' e l;t !l loIo il cada pO~IÇ " O e U'lc,~n f'\ o rl):;p$Ot 'yo ,,,,~i>.sLO de v.do. 
:2. P a ra cvr..:pu ,.....,. 'o d o q" . e ellICtt1flee li "ota a n t ", r. t'I •. a, Cnlut\M a"'f\olI loida, ~m C • .... , ( ' ) e ('2 ) PDdl!lr~ ;0" dOldobrlktil5 . ", \ a"l ~~ C\v~nl jl~ ~re"" "e(; I):s.t.r i;u 
a J E,.o." .. a.., . a e.C'r ,tv r~Q .lo dN,. " "" 0 , (00' m " nu qv ,,,,r.,,,. ), d e \'OI'" .li. l O"'''' da3 Cch'~II' O,,"'8IAd., Coom 0.1 "'u ..... e' o ' ( I) lO (2) ~ e' ' .nseda., d '3C r l'·,." n'dlolT'en t. pQt. POS\iJ' 

ç ~o e Inl; .• O. na c:olu n õl. " S:a ,da de Produtoa " " O ... lad~ " da 9"",8 do '. C;O I" ,",O'· 'O IT'IotJd lo I. 

4 10. t.br l ClIlf'I \ fS d e p,odv\os da. P.OS IÇOft 94. 01 a 94.03 cto ... . rto taur CON t a r n o Coluna ·ObC. n.QO .. .. O n umorO do arqm <iO~ .. p roçt"'\al .a ·do, 



.", ' 

LtVl .• ·· Da . W! 91$1'RO ClÃS 

UI.DOS · 0.0 
OV"'~TIOAoi, OI 

UTA6ELECIMENTO 

PRODure$ 

f'RODVTOR 
TRIBUTADOS 

U V" I. "9",t. floc.1 oi •• tt ...... el"'~.O d. proorô.d_ • _____ ~ _______ --'-...... 5ituado "ua _______________ _ 

N.' ___ Ci.d .... , ____ ~ E.tado ______ ,eo'" 1" • . C, lçio no C,,, .. ,,O Ge, • • dos ContribUInte. do ",~, ... , ;o d. ç Alo"", II •• ______ _ 

NOTAS FIS 'CAI S QUANTIDADES ~AIDAS 00 ESTAB!L.ECIMENTO PRODV"TOR 
. POR PRODuTO ·DATA 

~QOOU'o . ~ __ ~ _________ ~ PAODUTO : ____________ ___ 

" . '. , 1',~ ~. 

.::\ . . , ........ .' 
.. ~" '. " 

o. 

(I) (31 (11 (lI Cll 

: o 

,~", ", 
.' 

.,~ ',-: 

, ~ "... ', . 
. ~~,.?)':';.: ',,,:' " : ' "~." ,.'. 

.. t,o 
LIQUIDO 

TOTAl. 

"-'S 
..orAS 

F ISCA 1$ 

1· .·D." .. ~·.'*!.~~ • ..." ." .... ....,..,. .... ' lto~' "hi;,. ... .. ".,. ~~IO;; ",." .... ,' '!(lI. ~lt1.ft.,. '/3 · 'wo~, .. ~r •• ",_,. 
,. .'Qt . r4d~"'.; iP";' to.hCJ0.4 •. ela • ~'u,,'!' .. :· <J:J , ~ .. :? ~~(f.... p.oor'.'~ tI!fo14 ~ .~ . .. tol''''#''' ~ 
'!. . 'Qf , fQt.,,-·: 4tk'.H " ". ~,. .. ' ... : ~It.:.o~';"i • .; ; ~~ . to.h~ ,.,. ~aJ''''. ,. ... , ~ cI."""I,,,uuc 1"..1 co/:"nG tU 0Nrr'4,1,. ". .. ., •• .-o •••• 

Â/it( .. y ~·.';.~ ' jI!;I~~~!"" ~ 1/, '~' : ~ : .»f".!""", •. : ..... 
# . 0., fot"~~~~~~j.u ... 'f· e-t. ,C4.u ... ,~fId..~:: f'~'t ~ . ._ .. q .. ClJI~-r- ,#~' ·. PN" .. 4-'.,. fta ' f."'" ~. ".~ .,.t'r.o~, '.""0 t"A~"ortISNI Jt4,.. CJ 1"' • .. '._.,_~ .. 

.... ,ftt~_:.?~· ... ' ".". :-', :~: ~(':!' I, ' . ~--.. ,.. 

: ... ~ . '='", o.'.'' \ ... " 

"~ . 
. " . .. ~ 



. ""<SO NA I .Qu-ISIÇ"'O . oe AMTtltlA$ ' Pl"\IAS, '.OOUTQS "'ATIIIAL OI 
. [MBAlA<õeM, ... ·tÚ .. OIPQS · E tM~t(6ADO$ lM PlOD~TOS ISENTOS ou NAO 1118ulADOS 

Li..". d., "-"I .... flsul do .... b ... (. jl"Wl\to prodv tor ct. plOP,ied.cte d. _________________ .;fWdo • ___ ._--_______ _ 

Cid.6cl. --____________ Ert.ôo ____________ • 1""ui(Jo Ao (""",bo 0.,.1 eM Contrlbuin"', do M;"IsI6f' io d. J:".utnJ .. N'" __ ..... ____ _ 

N O T A S F I S C A I S 
OATA 

E S T Ó R N O DE C R E DI T O 
1 ... 1U" , .... "'ÍU!II-".;...,Iü, ''''m'''' Df , ... , 111M , •• " ,11'" , .. "',ces \$I. rol NIU lt 'IIJIDO! I '''fHO'': 11) ___ DIlI 

llIíCI! 
ISENTOS IdO 11!IMAIOS REVENDA E$PCCIE DO PROOUTO LSP('CIE: 00 PKOOU TQ ESPt CI( [)O PROOUTO 

- - - ~'- - --- - - ...!'! - - - • - - li' 
OllllmDB . , -- - - - ~ -_ ... s O t,4 A 00 sim RI DI 

~~':~ol "":,.: I"~~~. ':'~~Oi '::'~~ t~~.O;~' :~:CA1::::~r::; 1t,4 POSTO $llU 
1I0Dtm I~w I mOl O.IN· UIIK OUI • . WI~ A _/S 011 IPIUI". 0IJ.4'" '1AlOI iIlI"n. ..... ' "li. ,.-0'''' j .".. ..." .. ",~ CSTOIHH I.) nlllD! ~ flUOf tlt TlD'!)( 

C·f (U ~'~11 mt.'.1ICft1f ,., ~ur~~I("rl~'u,~u, ( 4 ) l .:ttU '''' ' (NT ~"U,.Wtl .. ~ . . eu u __ ~ . ti l U __ . tU fi' 
111 fi) I!/ fl) Il) (t) 111 11) 111 li) !I) 111 fll 111 

OI <li (5) (i) IS) lI) 

SO ...... s - L---
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l.°- AI ..cO' ''' ~1 .. uJI'II.I.d~. ,.lo, t'l ti .... 'Ol (lI C (J. "4,.. .. ,..t. pr,c.'.,lo ,., h(t ;h .. ,~.s q",""d_ ~OU'V., .'t.'n. d.t Cf. d . I • . 

l " ' A .u.di vl .. {io dJ..... n.,o .e'~ t' t\ ..... n • . J/I '01 "'., ou q\J.~t.I'\ • . 

4"-}. ~O". do ~t"6~10 e~'o""'''' dr<!. lo' hl.".~ '''. p.'~.o - •• uuno" Jo tilflO m~"lo " . 
SII_ AI U~f'ft., d •• tOh"" .. , 'U ,~"'d., r~lo. "'~.'Of lS) C' (,) .. ~,.ío 1."S.d..& cJ,Ufi",in8ct.tw\_.r-t, ,o, "'!. iÇlo Inci,o . ". (01-1"' " Im",t. f,,_ - EJIO''' • . ' 

... ~:. d. 'lt'e:Mt. • ."..,..o ..offtlo 1 

64 t.,~o ."i" .... do "..1. ,..Jt'lWro (04, .".,.1 .er P".l\Ch1do ~t. ",,"' ;cl..d. "'O $I, :! d"t. (11t' ~ 1 Mttr. f t'l "õ l et , .t, 
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L.IVRO OI eomROL~ 00 IMPOSTO O! eON!UMO 

"ARA OS ~STAeELECIM!N'TOS l'I~FERIOOS NO ARTIGO S. INOISO " 

DE "RODUTOS DAS PoSICO&.S 71.01 A 71.15 

Uyf'O da "00\\1 II.Ul di ti,,,,. __ ~ ___ ~ ______ .. \abeleoda com ___ ~~(~1,-,)~ ___ _ 
1 'u. ____ ~ __ ----~------~----.---__ __ 

N.'_ C .... de ____ s:liado ____ _ 

N O T A S F I S C A I S 
t).t.TA 

RECEBIDAS EMITIDA$ VALOR E IMPÓSTO DE CONSUMO 
111 __ POSlçAO 1 INCttO I ~L'QUOTA ~Slç&O 

I 
INCI$O 

.1 
A\.1QVO'TA 

oeSERVAçOES DATA DA ,. .,. 
N.· ~ H.' E 

SAtDA 
·",ta Df A CREDITo ·(er" OEBITO . (CrJ) CRE DITO ·(Cra) DEBITO (C,$) 

: ub !lIA OtRl1: 1i~~llt 
.. &o ot. v.ro. '"'0/1000 "alor 1",,.6«. Valor ............ Val6> lM,a.la 

(1) (31 (41 (sI (2) (3) 141 151 

-

Som ••... .• e.. 

til Indic&' Ia fUlaI OU out,., UtabeleCilDentO "" lIt..nc> contribuinte. 

NOTAS: 

1.'. gm u"'. ou ",ar. I6lb ... do li""o. d ..... ' ... "r u."" ........ tM colunl l~) . (t>. (4). (5) qu • .,t .. fOf'._ ... clu .. h •• q&" !Ise .... 

:t~. O TTlQ9\,..nto do IlYro devera _ encerr.do PC' tnÚ ou q"ln._ • t'&tWIlO'tado par. a 5"1111 ItIodflQ 2 . por clullllcaçio II'o~ 



LIVRO DE REGIS TRO DO ESTOQUE DE PRODUTOS SUJEITOS AO 

PAGAMENTO DO IMP6STO DE CONSUMO PARA OS Esr.-eELEOIMENTOS RIlFEI?IOOS NO ARTIGO s: INCISO 11 

LI.,O di eso .... fi=.1 do> fô,ma __________ .... tab.lec,d. cx:m ____ --l.(;..I)!.-___ "lO rua _______________ _ 

N· _______ Cldode ________ E..udo _________ com Inoo,lç.Iio no Cldutro c;.r.1 do. Cont . Jo '" da Fa,...da .... _ 

PRODUTO _______ _ MARCA _________ _ OVALIDADE _____ TIPO ___ ESP!fCIE ____ .... OOtLO· ____ _ 

O.-TA ENTRAOA 

19 ____ 
NOTAS FISCAIS NOTAS 

NVMClAO DATA eNOEllçO OuA"" TIO&OI: "''''MI.O 
.. ts o, .. • 00 I Z I 

li 
e.p t f: lD"'·IICs · "'MO I REMETEHTIi --- -_ .. , ""I 

~A# 

C,) I"d,c.' .. 111111 ~ ovtlO •• tábe~i1imIt" do "'eJm~ çel'ltrl"u '~t. 

(2) I"d,ç. t \""d~d'" (rnetrP' , ~"' ,JoS, litros, dlhif$ ~ . . 1. 

NOTAS: 

I' - Do .. ,. _ ,,1,f,uJ:. V/ll-:l ~,.,.. .pna t"l<J4 l'r<ld"\o. 

S A I D A 

FISCAIS eAIoOO OSSE""" QOE9 

DATA 
OVAHTltIA~ 

OA SAIO" 
--.! ! ~-- -(DI. · .. ,. "'0 I 

2'- A .",,,\ .. ,~~ dh'. 11>1'0 .ora .",orr.", PQ< fO I~ a , tr.".portandQ . s. OI 101'" .... ldo 'eQpectlv" PI,a e"''', ,ubSUIU.nl', dq 
",..mo erQShaq, 

... 0 ...... lO 



P~ODUT~ 

Lh"o da """_ ti • .,.1 do .t._cimento do _ ,ed.da dt _________________ 011 ... "". ""' __________________ _ 

N' ___ Odadrl ______ Eoudo _______ .çom Inel;riqAo no Cedae1.ro Geral doa ()grI\,.ibulr-tee do "''''''It'r'o da F.lenda N" __________ _ 

ENT~ADA SAlDA VALOR ~ IMPÓSTO OE CONSUMO 
DA'T.A 1 

GUIA DE UCOlKIMfNTO DO NOTAS FISCAIS POSoçAo I 
INCISO I '-I. IQVOTA '05 1cAo 1 ,"'CI$O 1 

Ar..IOUOTA '0 __ 

IM~ÕSTO PACo NO Dr$PACIIO EMITIDA! 'J. 10 oasu"',4Ç6U 

""'A 
DA1A DA oi DITO CC'S) Dl8 1TO CtI" cttOITO (l ll Dl',TO CC, S) "'AI· N' f SAIQ< ..., O .... 

'IÇ.\() D;a,,,,,toJ_ 't' SUil -Mf. pa ....... _lO 
v~,-, ""060" v .... ....... v .... _.to 

(11 121 (lI '41 \11 \lI \ ). I.) 

5OMA$ . .. . __ •• t,. 

"OTA' 

1~ , .... "ma .... III&Ie 11)11\ .. oIe IIvr. Cl<v<r:lO ... ~_ .. _1&1 <alunas (11,1", ()) r (4) q .... n~ (o,..m as cl ... ,rlC&~S !l3cl'$ 

1", O _"""10 .... I .... ter' trIC1i".. PC< .... o.. qu''IJC'I. • Ir ...... 'Uo ,..,. a lU'" "' •• ~ IO 1, pC' (I.""nçao moa. 



DE IMPORTAÇAO PROPRIA ou ARREMATAOOS 

UVlO da ,se,ha f1tea1 do .st.t>e1ec.....,'" de propriedade de ... ' ________ ~ ______ &auado - a ru.' ___________ N~----", 

c~.de __________ __ Est.do _______ _ 

PROOUTO, __________ __ MARCA ________ __ QuALIOAOE ________ ---=TIPO __ _ E:SP~CiE_____ hIODtLO' _____ _ 

DATA EN T R A D AS SAlDAS 
19 ____ 

NOTA DE 
~EPARTlcA"O 

NOTA FISCAL 
I MPOfrrAÇAO PROCIEDtNCiA (lu.t.NTt- Ou GUIA DE TAAN$ITO (lW.HT~ ~AL.DO OBSERVAçOe;S 

00 (PAIS CE 0.405: DATA DA O.4DE 

... ta OIA N' AUO DtstM8AA.11QO (lII,aEM I (,) 
... ~ SAlDA (I) 

E St:Rlf (DoA -Mil ANI) -----
(a) (5) 141 (S) (6) (1) (8) 

, 
-, 

, .- .. ;.~ ....... - .............. _-..-._ ............ _ .......... 
,SJMAS . 0' 0 .... u __ _ ... - , - • _ r 

(' ) InJiOat U'rudadM (metros. litr06. qui~ •• d~:J\ :u. etc. ).. 
• J \. t 

NOTAI 
,'- Pat. c-u. ...... de produto d ...... r. aer ua.d~ vm' 161"a do liv,o_ " - r,_ '. "'''-',!,' ,! , ••. -

2'-,.. 1.-.:IlooÇtOea das colvna. (4' a (81 poclor~ u' le itAI no cabeç4llho. desde qv~ usada uma fOlha ~~c;(.aJf)Vn~ ... p_. MJa , "p'cle 
de ptOdvto cor,.e.,.and.nt~ a f"I"\e;~:no doCun'lef"'lto de .",t,.ada. 

S'-A .'01'''V,~ d_ I>.ro d...... IM encerrada por 161"., transportar"lo ' " OI totaIS • o .oldo ,esp.o(lvo par. a f6lh •• ubooqü.nt. 

do ""~o prod~'o 



LIVRO DE REGISTRO DE ESTOQUE DE PRODUTOS ESTR.4NQEJRO' 

AOQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO 

Uvro da eto.ltl fISCal ... estabelecim.nto de Pl'OI'rledadt d. ____________ alt~ •• ua ________ N: _ 

Cld.de ________ Est.do _______ , QOm I",c.i~'" no Cad.~t.o Otr.1 ~t Cont.lbulnt., do "ln,,""1o d. F~tncU N."' ______ .. 

PROOUTO __________ __ 
MARCA~· ________ __ QUAL.IOADE ______ T1PO ___ ESptCIE ___ MOOtL.O, ___ _ 

DATA ENTRADAS SA IDAS 

18 ---- NOTAS FISCAIS NOTAS FISCAIS SAL.OO oaSERVAçOES 
.. \lMeIlO DATA VENDEDOR OVAWTI· W~"'EIIO 

DATA DA QVAWTI-
MES DI-' t ou OAOE li: SAlDA OAOI: 

el!lur 10tA- ...tt·"HO REMEíENTE __ (1~. _ S!1t lI: 10 ' .. · ...... ·""0) .. <..!L.. 
cal <31 (4 ) (SI (il (lI 

lSOMAS 

CI' Il\diecr... ..".1I4M c""e~~ Utrot. VIU'''', d .... i.., • • t<:.}. 

NOTAI , 

l~-Aara ed4 .~i. de proch.to d,wrd ,e~ U114d4a .. "'/I 161"/1 do li"'D. 

,~-.... "'41OQ~&.r ... co, .. "" (4) ,. (,) poalt1"40 #r f.ita.. fIO OQhl'Cl'''o. ,".dt <}.u ~ '''''li 1611\/1 UI>t01Cl,,,,,,,t. pAr4 ",lia ... 
..... d' Pl'Oàuto oo,rupond."t" o. 16m mu_ do." ...... to do ... tro40. 

l'-A ....... h' .... p&> dI.t. Uoro 4o......s .er • .,c ... ~ por ~hII t""" .. porto""" . " o. 10111" • o ,cücio "'poctAvo ""r(l 11 f'11UI '".-
1eq~"tI -.o IllUmo ,.-o~to . 
~ .. 



LIVRO DE REGISTRO DA P~Ot>LJ~O E ES,.OQU&: DE PRoDUTOS RI:CE81CX1S PELA 

F'ORMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 72 

LI\nIO oh eecri.... liecaI cio es1abet.cltn ... tO prQdutb. o. ptop.,edade de ________________ .'tu.Jo """'-_________ _ 

N: _____ Orn ________ E.tadO - _______ , 'n$"'~o no 0. ... "' CIe •• , ~ Contri bUln," de> M'''''il'tlo di FAlcm". N. ____ _ 

PI(QOUTO· 

DATA P R O D U Z , D O 
SAlDO DO 

ESTOqUe: 19 _ __ _ ESTA B&:L E.CIMENTO 

N O M E OUANTI· 
GUIA DE T~ANSITO (ItEMESSA) NOTA 

QUANT,. QVANTI. 

MtS DIA 00 OAOE CORRESPONDENTE FISCAL 

"': 11! 
CADE OADI!: 

PREPARADOR. (11 N" DATA OVANT'OADE 
atF!'E <'I _ J !..l __ -- --- 111 --------- ---

(2) (2) (2) 

toMA' 

(lI ,,,,,.- .. uroi4ades (d.l2~" quilos, .... lro., .'c.'.'" ,,~Gniu espie'" 

UI ,'''' ... o, "'0' d. ,~ ... 1 ...... ilo qll. 0< .... ' ...... 11 • ....t" .. prl.... 'tr./ff\1'e «> ,rodvlO .,.,.., .. 

NOTAS. 
p- 0. ... , _ .. +11. uM \/IN fOl"- ~ .... produto 

r- O. "'01 ..... ""'...... _lo ... 100....... _"dI ...... to • ".M'Otl..... •• nl~. PaJ' O .... , "0'11"'. 

"O"LO .. 



\..IV~O DO MOVIMENTO DA MATÊI?IA PRI MA, P~ODUTO 'NTE'frMEDIARIO e 
MATERIAL OE EM8ALAGEM R~CteIDOS PARA INOUST~IALI2AC)lO 

I.\vro d. -.,erlla 11_1 da tlrma _________________ ...... · .. \.be""'id. • _________________ "'. ___ _ 

.... ________ t:.\ado _________ _ 

NoMoo e ""der"'" • R." ... \.",., _____________________________________________ _ 

DATA 
fNrRAOA DA MATtRIA PRIMA Ou SAlDA DOil PRODUTOS IIolOUSTRIALIZAOOS 

DOS PRODU TOS PARA INDUSTRIAL lZACÁO 

,,,--- GU IA DE 1'IIL ... !TO 
QUA .. TI, 

GUIA Oi: T~"N8 I TC 
QUA>/T" "'U!C'O 0119 UVA QOES c:v hOT4 " ISCAL 

DIiSC~IÇAO VA\..OR ()\I NOTA ~'SCIo~ 
OESCIlIÇÃO 0.0 OAOE OAOe: 

olor .. (fI 
OATA DA 

(I) OI'~AÇAO ,..as DIA 101.. 
tD~"" · .1MI 

... - - .. - CR$ N.' SAlDA -- --~ ... a. · ... C)l 

" 

111 Indica' .. unidade. I d".i .. , qul.1os, 1O~\roS, etc.', 



LIVRO DE AECiI$'rlO 

OA$ 

ENH"DAS SArDAS 

POSICÕES 71. 01 A 71 04 

DOS PRGOliT(jIS 

sltuodo a _____________ _ N~ __ _ 

Cldodf ________ Es!Ado ________ _ lnacrição no c.dutro Gorai de Contribuinto. cio 1.1"lnl$~io da Faz.ndll 1'1 ,' ____________ _ 

~pfcA----------
OVloraçto da, podIas $int6tiç .. ___________ _ 

Oulru IridlcaQó" ________________________________ _ 

OATA E N T R A DAS S A í D A S 1~ _ _ __ 
SALDO 

NOT .... I= ICCAL NuMERO DE FIRMA VENDE 00- QVA.NTI . NOTA FIS CAL ''')'''''''0 
AQul:;IÇ~O RA E ENDERÊÇO OE DAOE PREÇO 

DE 
QU""TI, 

Ou 040E EM ~ 
.. e.8 DIA ou NOTA OE OU "EG IST'RO INO ly,OIJ.1,L UNITÁRIO RELA<:AO OlAR IA VALOR: O;<OC" 00 

IMPO~TACAO 
REPARTI ColO DO "EL'" Ou DE 0.0. RECI$l'RO 

e; CESE/;I8ARAÇO DoI. OI!PEM ()[ COH31' ITV I~ N~ E DATA DA DI! SAI DoI. UTOQue 
N' AO UISIC.lO 
o,tRI~ 

DATA 
~e.~DORI'" E:HT"AOA 00 L.01'e sêRle 5AlO.l\ ,".NT~"'OA 

. 

, 

S':>MAS 

NOTA S. 

,. _ A r.etau".ç.io dule I,.,!o cI:vn.i Hr .. ,,,.,,,,J .. f'II'I~ t'lu \ ,....,."u • • :,_nd&."" '" (~V:'U I ~: C\'Ã#r'I \INde' '1"I\,.,d,1oI c ,.io.. , ''"'iA dHtf.I'\ÇI de"." CGtf'lpondrt ta ulckt '"'" .d'O~V L 
1-- O. h., i,," t.. K14" a,l:» ,.,... col ... lU. ref"e"te} 1. r.ot". f i~i , c Óldo. do fO'N,. ": ot : "F.b,.Ic • .,o pr6pti.· 

)-- AJ O\t t~ " r1o 'CO : .ft.~. Cl'f1 0,<1,,,, d. ct.t~ ~ nWmcrQ , c .. \Ao.. u ',Jo vn~.o.. C40M b... 1'\11 rcl"t;lo cl i.ld . O!J notA ti,ul em it ida, por CjI ' ~1"r'I "- •• t, <14 ,,, ... 

ot e_ Oh.ri. ,er UI"~. \,Im. fttka .&o ijvro ~ wm IIIvro pio" "'~ t i, • ..., c.plc~ di.tlntl ,;. lot .. 



llvtO 
Df PaOOUTOS DAS POSICÕES 71.0' A 71 1S 

1.1..., da .mta &0lIl .. tltalleltcl_ .. ___ ...:(~lI:.-___ eIo _,leel .... da ftr ___________ altuael. * _________ M'_ 

("da'" _________ 1:. __________ . I ... c:ri~'" no 0. ...... <ler-' _ ...... "I>'li .. _ do .......... 10 .... P",,_. M,' _______ _ 

E N T R A D A S S A i O A S 

OATA MOlA pIS(AI. 1)0 NOMI to OI,(TOS 
OU "'". N~ Df ' woO'lOM NOTA FISCAL 

,0aNluooa ou lllDlllço VALO. (001.....0 
ft:IINt(l~ OtllTAto OU oasll'll"OIIs 19 __ 

IIOTA DI ''''IOITA(.{o <.ADOaIAS lNTlAOOS oetW 
RllAÇ.(O OIAIIA 

OU A.UMATA~O ou NA "OTIo 
I"A"'ÇAI 

lO DI PISCAI. OU ",., "ali 
_II'A IOUIICIIOl Ql,lAt(1', unClflcAcAc) .IITaA!IA _~alO lOTAl ..... !'o MIo ltalt N' DAllo Oot Ylo~o. I,==: 

' DIA ~. DATA Do 
(I' U, ~~c ~'DA c •• D,':.r> 

(2) 

(lU"dlc.v ... ~. -.1 ......... pOtlac!ot IN ~'''''t •. 
NO'1'A' , 

l~-o. '.!e"toe ......... u ooIuftu ,.,._ '" nota- tll.aIe • eI.do. do for ..... _ : 'T."'ie.cle "'61'1'1. ", 
r-U .t ..... _ia ""'U_. •• 0'_ ele .... , •• 11_. ,oelo...... ..r ÍAnp........ ..~ ..... "'...... .. ..... ro ." o ....... 0 ... tr'. (li oll j".. eu 

...--,.. 1&1'0'" • ca. -... ou .nt/Ut> Ao'" MrIo .. ,,-t...... ... ...... IInbM do .. ,,-no /IN _,..... Q".nol. I. o, • ., ,ilo ' ..... n 
H '"' otII.~ ........ en'ra'. O U"ro ele"" vr u.. <" coI".,.. • ·~.leI ... • par. ~al" •• ,. ..... rl<lo. ... caela '"""."" ..... "" ..... - - u_ 1&1...... • 11.... .... ... "..... .... cada ti"" "lIt\a\o elr 1II'Of .... 

• ~-O., ... Ioe .. cl .... too ••• , ... ,,....ote Y&r.)"... ... ..cri' .... '.. • COI".. (a) · 



lIV~O DE REGI5HO UNITÁRIO E PN lOHS DAS ENTRADAS ~ SAlDAS 

Df PRODu TO S DAS POS'ÇÕES 71 05 A 71 1S 

de propr i~tbd. d. flt~ ____________ t i lvoado :. ____________ _ 

Ii' ___ Côdo~. _____ _ E.t.do _____________ _ 

E N T R A D A S S A I DAS .. ""'fiO 

"OTA 'ISCAL DO I<O .. E 00 08JEros f MIR1"U;fflO IM"'" Dr NOTA FISCAL 
DA o,nA~ 

DATA FOINECEDOR OU FORNECEOOR VALOR tONlU.O OI SAlDA 
fNOE~ (ÇO (,o\00I1A5 ENTRAOOS OlOE,.. DA OU 19 __ NOTA DE IM'OHAÇXO OU IIIt1TIIG .1 

OU AUEMATAV'O lfPA"lçAo 00 OPEUçXO NOf. 'ISCaL RELAÇ,i;O DIARIA E 

SHIEI N' 

ADUANEII ... fORNfClDO. ~ ((NTIADA UNITÀRIO I TOTAL 
~ '1'0 U OU.Nr DA'- DA IMPOsTO Df oUfl\lJlCOn 

.. h [)IA OAM DO QUANT ESP!ClfICAÇ OU IAlDA 1 '''''01''(1' " SltlE N ," "ALO' COtUIJMO 

IOISE .......... Ç( et$ el$ I" Ot:J(fU SIIIDA CR$ o~nto 

(2) 

.-

I j 
(,IInc/ ;... .. • ... d; .... V'"IU''' lI"p."'cIo. tA) t,~rlu"l. 

ItQTAS , 

"- O. "~"I iNliurJo "'" ,etwN' r.'er..",., .. not.t. t i.uh.' dAdo. cio toIM .. ...Jof' · ~ f"btl(.ac.,J,o Pr60, I. -

2,a-A. _h ..... , NtJo t •• i.h.J.. em 0ItU- d. cf"t. • n.: ... ,o, pode,,-'- 0.'",,,,",,01 ~ "'"., """1ft. "",",e/o C/I' tot.. d. ~I ••• ' ídl"ilg. At laW.. ..,ao ' •• li ... 4t •• 

_. ".MIl" ",,,ha, .. reg:.ho cI. ... "h.h. Qw .... _.". ' .. u i"_ de .,.,.. '.vi,h .. .Jot o",, ' Ipt •• , . I .... ;.. f •• ,.",;,.. .*~ .tcti""..... ,.l. ~ !\",,,IJt_ ". , ~. 

3'- ,.~,tI aol "'.~.. . uMa fA''''. do ';.,,0 001 """ }.VI. ,.,~ cacl. tipo di.ttnt. ,. PIOef.l • 

..... 0. ft'.h.lwi",,,,,ta. ..... ch"~i".M.nl. \f.'.i"'" nio .''';'111'''.0 J "f"'~ U) 
.. ~o .. 



LIVRO DE ENHADA Oi (ME (lu. PRODUÇÃO E SAlDA DE (AH TORRADO MOlDO 

Li9ro <la t$e'lla I"cal cio tsubelecim.nto clt proprl.dade da fi./I. __________________ IIltuadO li _____________ _ 

K~ ___ Cldlde ________ E.:stado ___________ . Ic.scnç:\o no Cad-..uo a.ra.lo. C'cot,.,bUl0t._ do ~'a'-,i!l,.,o ~ Vuon6a ~. ____ _ 

DAlA ENTRADA DE CA FE (R U I PRODUÇÃO I SAí D A 
19 ___ 

FISCAL I lOtRADO I MOlDO 08SER· 
N.' DAS QUANTIDADE OIFfRE~ÇA I<O,.A 

VALO. TOHADO MOlDO ~ 1<0 VA~OES 

I 

NOlAS FO~I<ECEDOR 

I D~t. DAI SAlDO IDtVO:VI~ SAlDO IOIVOlVIOO Mh (RS PA~ I 'AIA N° I DIA OU SACOS QUilOS K. "9 S/I.1 ~ A ' O'" 'ATv'A MAIS MrNOS 

" 

I 

SOMAS I I ' I I I I I I ,I I .I 



LI VRO DE REGISTRO O E fNHADA E SAIM Df .... G u ARDE NTE O .... p05 1CAo 1109 INCISO l 

PA ~ .... 

L Ivro do .scrito f isco ) do &stobcit" cuDei"\to de pte.prledode da f1l'ma _________________ .. ituodo à ____________ t.j , __ 

Cidade _______ _ E:) todo ____________ lnsc tl t"'OO no Cadastro Gere i de Ccnl rlb ulntes 00 MlfllSt6tio da roz.enda N..' _______ _ 

DATA E N T R A DA S A I D A 
19 ___ 

R E M E T E N T E N Ao ENGARRA~A DA 
,..-. ... IN 

GARI"'A oVIfNl0 
OBSHVAcOeS 

GUIA DE n ANSI10 o u ..... p I O GU I A DE HANSITO 
DUANTIDADE D UANTIO A DE 

MfS DIA N O ME ENDER(ÇO DATA 
N~ DATA (LlH OII N' DA (lITR O SI (li TROS) 

S AlDA -

. 

SOMAS 

"'ODt\...O " 



LIVW Of lEGIST«> IM ENTRAM ~ $AIIM Oi FVMO EM .."IOA OU EM RÓtO f EM 'ÔlH4, .1.$1:4 Ou MOLHO 

"'.0 ESTAIHfClMENTO nocuTOI CE FUMO DESFIADO, ~ICAOO, MIGADO OU EM ,6 

LNro .. _,1\0 flt.,... cio •• \aIIe ......... ,....... ........ , ...... _________________ ,011"* • _____________ .. ~ __ _ 

Cid A'" ________ 1:.'..,., _____________ ..... 'nIC'l'Iç60 no CadA.tlO 0.,., .. eon .. i .... ..,t ......... ' ........ ~,,_ 10,' _____ _ 

OATA E N TRA DA S A I D A 

19~ __ NOTA PISCA\.. OU 
QUl~OGRA"'AS VENDIDO ""lU. SER "" E ""'fAOO OOC ...... ItNTO DE ENTRADA oeSERVAQOl!S 

IIO"'W 00 .... .... 
MOT" PISCAI.. OV,Lo'OR""'AS li' OA QVllOGR""'AS 

"'U 
N· ! 

COIlOA 
~ ..... 

OIA O"TA l!e .... T .. NT. ~".T ... CIo'fA ... IM rOl"' "'QVI' UI (M rOl"' Stlt'l ou ou N'r DA COliDA "$11 111 $'ÇAO eOIlOA 
rA~~"OCII ov vrNDEDOR 

ROLO $l1li11 ,,~o R 8"..0 MOLHO SAlDA IIOLIIO -

60MAS 

NOTA " .... rltur._ .... w 'N,., ..... _" •• "' .... , ... n •• " .. endo ... t.i.. 'I' ... "' ... de 0 ___ • ·0 d.",OM'r.lI"" do ... toque do """'" 

• MSIU"''' '0'''' 
Entf.cIo .• .•. • . ••• " •.••. . . 
v." .... ...... . _______ _ 
M'n'.ult'" . . I •••• ________ _ 

".D'LO li Saldo Plr. o m'. ."uln .. ...... .. .. . 



LIVRO AUXILIAR PMA PEGISTRO 00 MOVIMENTO 00 IMPOSTO REFERENTE AOS P~ODUTOS SAlDOS POR IWTfRMEDIO 
OE AMBULANTES 

üvto di .",i •• 'ISCII do ..... ~(i........... eM pt'Ot)tl.cMde clt flrm ___________________ ,.4ua60 • ______________ _ N .' __ _ 

I • , I~ Inter < no c .dal '0 Gel.' clt Co ntrl bulnWJ dO Mlnt1térlo eM F.rel'1CM ... 
DATA 

NO TAS FI SCAIS (EMiTiDAS PARA E PELOS AMBULANTES) 

19 __ P R O D U T O S 

:~I_'~O I 1W,~s_o1 ~l~O: Á ~~I~~ I ~~~s~ . J ~l~~'A ~~~(~Ol ~~~I~O 1 A~I~~TA O'$UV.tÇOES 
DATA S'RIE N\)/oIUO 

E!f1UGVES AO ,UO ~'''DIOOS .no EI/TUGUES AO Vll/OIOOI .no tIO Tt lGO!S AO \I'I<OIDOS 

.,U 
A .... ULANTE .-,M'UlANT( AMSUlANTI AMIULANff ... M8Ul" .... 'E AM3ULANTE 

OI" -O- IM'OHO VALO. lM'ÓSTO y.ALOt IM~"'O VAlOl; IMPOll0 ... lQC "",,<!ISTO VAlO' INponO 

,IS ,U (I' ". UI ,l, ClI ,U '"' ,li ClS til 

(I) UI (S) (OI (11 (21 (31 (4' (o) (21 ()) (~ I 

($) SOMAS •••• . . . _ .... . -
(6) A DE81TAI . - - .. .. " .. .. .... ....... . ... _ . .. .. -... .... .. . . . . . _ .. . 

mA CtfDITAI! .. . .. ... . ... 

HOTAS: 

,-- P.,.. ~ a",bv~tc Mctf.l ~, u\acM ",ma f&l'" do livr. , 

1--(m ""ma Ou mau '&Iha. do 1'''''0 0."'.''\0., ",,~do. t.,,1o. con JVf"I'o, de <.0\\11\.11 (1), OI . (]). (.J qV~lI'\t., to'.",.u cliJUltIUçeS., UU.I' 

3'- ApÓ" o reglltro d.u .ntrega, Ou .,.nd., ,..a,. .,.10' IMbulante, _ t .. r · .. -I O en c. orr.lMonto 60 MOVim ento na forme daI hl"lhlS (5). (6) • . C.7)' 

.' _ N. (olvl'\tt d. .. Obur.,a,6e' dev". lo.' f' lta I d llvu'rl fI'Yç'O q"".'" ii,+lv4I dO, p,~dv1o. deY01vidol • • « ~"". numero, de t~í.hO. &e (tu o c..o 

MOOELO S) 
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LIVRO Df REGISnO DE MUCllOOilllS ARHMIIT,I OIIS EM LEllAO 

Nome do arrematante 

Enderêqo do ilrremAt-ante ___________________________ _ 

Numero do 101120 ______________ D.lt.t 

Proc:~ .. o n .- ___________ _ 

o E S CRI CAO DA MERCADOR I A 
VALOR IMPÓSlt> 

NÔ~rRO ESPtCIe. M"~ . TIPO, P'ORMATO. CR$ DO UNIOADE QUANTIDAOf MATIÉRlA DE s.;A CClNSTITUICAO. CR S 
LOTE "'~MEIItO E Ultll' o... rJ.B~ I CA. .~ H()u\IÇ11 

I 



00 

"1' .... : ______________________ ett.~.I.Cld •• ____________________ ...... _____ -

______ E~ado __________________ 1"00'19&0 r\O C.ouvo Çe'I\\ ~ Contrlbul"t •• do M;" .. \.,lo da ~,...nd. N' _______ _ 

----t~O~I'-~-'-,-I~-.-P'-I-~-.-'-\.-.-)------da -------(~N~OM-.-~O-.~R~.-p-~-I~i-9'-~~)------
proo •• ao NI' 

DATA .ICOL.." I ", ... , O Clt~ Dfro OI! 

'8 __ - "'tot TCC'PAOO .."..,,-t.lAa ""'MA&." 1 M P 6 S T O DE CO N S UM O C" 

C R t O , T O ot B' T O 
"U DIA gUIA N,' LIV.~ 'ÔLM S,<IL..DO 

Gul. I.Jvro Total 01"'00 "Li' ~AIDA 
_. 

(I I \ 2 I t)l 

"'OTA. ~ 

1 ) ta. ,.".\to, ~ue dI9.,t. • ., escrituI.ôa PilO d ... " ... r .... ~ .. o IVl'\tvnentl com oa dem.~ \jvro.t • ql,t~ e .. tl"", obrlr.&4o. .ort, feito em 161"'" . ól\U csC!"O'ldQ,Menlt' COleCionada. 

"11 Na coluna U) cH",1 ser r.,l2\f-.do o .tnp!w\o pro.~" ' .nte do rt'colnlmenlO ~nuClpado N~ 00\\.1"" (1) o credito \ru./Ôo da. "9'0. 1'f19dllas lG. 20 Ou 27, o n .. dCIJ 

nVft\ero (1) o ,tftP6ato dWldo ~1 .... ,da d,- produto. CO"'o'~ ,e ,letro. nOl llvr04 1T, 19. 2.0 OU 22 
,) 1...\. tl'ill'tto .. , •• tetuadO pe&O IDOVltnlt\\Q 41*,,0 lioa ~.,ow '.'.rll'o. na "0'. anter Ior, da modO' _ ttef'nol'\.Jtrar. dl*'naroente. Q .alc:to de IMPôttO para ç.... JnOO.'."". .,. ,.It~ol".m.''''o 

.. ool\.o .. 
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NOTA DE lEllAO DE MflCAOORIA~ 

(f) 

N.' ________ _ ______ Vla 

r •• identc au .. tUelec1do 

___________________ N.' ________ Cid ••• __________ _ 

Estacfo ______________ ,In tcd~ "0 C d.nro Gera. de CO"Itrl .. " lftt •• 

NUMr.o 

tO 
LO"'. 

• ".em teu 

tob n· __________ . proeeuo tII ,- ____ _ 

DES CR IÇÃO DA MERCADOR IA 

($'<#(1[, MAteA, , .. "". FOlMATO. "~Ttlll'" 
VAlO. 

UNIDAD( OVAN TIDA Df Df SUA <ONsTIfUIÇ-'O. NIJ..,rro ( SCRlf ca, 
DA rASlleA . SI I<OUVrR 

DAlA _______________________________ ___ 

(1) "tOIne da f'rp.,lIçAg> 

(2) N~ dO .llinema,.t"'I'. 

t3} O .. , . 

IM'OSTO 

C., 

! 
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IEQUftIMfN10' GUIA ' P,(RA AUTEN1ICAcAo DE EFEITOS 'ISCAI5 

H.. "ia 

$ •. (11 ______________________________ _ 

n) ________________________ • inSCrita "* N~ ____ ---

___________ . Cid.". de _____________ . c..... ".90010 

(4) __________ -----_-. ".", .o1icita, • '1.S det.,.",j". a auten' tlCAc.lo 

... (5)' ____________ (6) _____________ _ 

~.b ____________ • "" nO",'OI __ "__ ____ a _____ --

Pata ____________________________ _ 

Annalura. ___________________ _ 

C,) - Cargo do c ... ,. • nome '-'a r.pa., t lç,lo 

(2 ) - Nome cJ. fir",. 

13/-

14/ -

1.5 )-

(6) -

Enderico 

Indic.ar , <, 

Decl .. r~, ~ 

E.sc'~",c.' 

dli". 

qyantldaJ. • ctscJartter 10 k trata cH taI6.'. , ..... ton ••. etc. 

~ .• .,at. det' nota, tl)c.ab . ~ias ôP trlnsJlo o ... ".'.çao 

HtYL4 J~"fo CIQ1ft o prt .. "t. r ..... " ... nto"9lliG eMw" .. ' ",,.'MtQ.aIaO. fMdt40 4/1,,,t.,. 
0\,1 o \6'"'''' cI.c ... ",~"to awt.nhco". da ... .,... .. ,fe'-

IJQCfLO .7 
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TtaMo DE DEPÓSITO 

Aoo •••••••••••••••••••••••• d10e 40 ~tG de ••••••••••••••••••. dQ. ano 

de 19 •• , .... no. CQ.elf). ~ltEl Q :r'\lO. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ....... • • tI .............................. " ....... , tLl1 ............ ,." .............. , dceta 

o1da4e do •••••••••••• " ••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• •• , . ~cl:;LTOU' 

o Sr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

pc:ronte c:1rn e ~ i'oste~ ........ , ................................. , ................ "' ... .. 
• • •••• • tI .................... " • • •• • • • • .. • • • • • ...... • • .. • • .. .. • • • •• (ao hOUV'er) aba,! 

xo aes1r./lC!lB, quo o.ceitavtl o oo...go do depo~itóí-iO dos eog1Ú.OtGeo JIlorcooo-:-

rl~e (ou objctoe) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lI • 

•••• t •••• f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

..•.......•...••.•..•.•••..••• .... ..••.•.•......•. ....... ..•. .•...... •.• ... 

.•..•.••. .• ...... , .. , .. , ...... , •....•.•. •. , •.•••....•.......•.............. ........ ".,., ......••................... ~ ........••.• , ..... , ..••.........• 

. , ....•....... , ......••••..........•........ , ••.•.••...•................•.. 

.. .....................••......•.•....•...........•................•.•....• 
••••• • ••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 

que foram~pre~õ1~ 00 me~ ., •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(~U a ••..•• • ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• , esi~bcleci~ 

do ~a rua •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 

nO ••••••••• ), por 1nfraçno do art ••••••••••••• do Begul~ento do Im~ôsto 

.......•• , •.•••... .... ... de •••••••••• 

•••••••• de •••••••••••••••• • .••••• de 19 .. ..... ..... e que se rceponsnb111-

zavn polo bon gue.rdD. d(lll JIIOlloionMne marcadorlllS, obrigondo-sc. sob Q.S pe ... 

pe.a de. lei, a entregci'~l.aa om bolll cata.do de oonservação, no prazo de vinte 

e quatro Doma, c!opo1s do convenientemento notificado p= ftlz~lo. e /l in

denizar qunlquer dano ou :falto. !<uo eotrom as ditas mercadoriee. O ~cnte 

li,o~ ~e Be~~$ lotemos, .••.••• , ............................... , •••••••••• 
....... .. , ....... ~ ...... , ..... , .............•••..•.•••• .•..•.........•....•• 

o dcposi tÓrio 

As testemmh08 

Modêlo n l }e .. 

.... ~ ... ,~ ... , .......•. , ....•....... , .•....•••......... 

..........•.......•....••...•.•.•.........•............ 
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lAUTO DE DiPRAçl0 E APl!EBIfSXo 
Aos ••••••••••••••••••••••• 41ae 40 mês de ....... , ..•.••........ do 

, 
ano de 1 9 •••••• na ••••••••••••••••••••• horas •••••••••••••• , ver1t1ccn-
do q~ •••.•••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •• , 

estabelecido oom •••••••••••••••••••••••••••••• de ••••••••••••••••••••••• .. 
n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nO •••••••••••••••• , de~l • . ••••• 
...............•..........•...................•......•.................... ...... , ••...•.••••..... , .................................... , ..•••...•..... 
...•••.......•................•...•......•.••.....••.•••..•...••.......... ....... ~ ............•. ......................•.......•.... ~ ..•...•......... 
.••................... .........•..............•..•.....•.............• , ... 
•........ , .... , .•....••...•...•..•.•....•...•••.•....••••.•..•..•...••••.. 
.•....••....••................•....•...............•........•............. 
...••..•..•.••• ~ ...•.......................•......... , •••.•••...••........ 
....................•..................... , ..•.........•......•.......•... 
••••••••• .......... t ....................................................... . 

infrtngindo assim o disposto no •••••••• art •••••••••••• , ~o Rc~ento 

do rmpÔsto de Consumo bcixodo oom o Decreto nO ••••••••••••• de •••••••••• 

"'e _ ••••••••••••••••••••.• de 1 9 •••••••• , llotU!Q.uei o toto ao rElt'Clr1do •• 

................................ , '.......................... o int1mo1-o para 

que, no prazo de trinta dias,"presentasee n SUIl defesa, pare. o quo deixoi 

(llJl aoa poder o reBpeotivn intimação por lIÚlIl oes1.ooda, e fiz o apr!!\lI1SÊio do. 

••••••••••••••••••••••••• ~~codor10 ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
oonduzindo-n ••••••••• _ •••••••••••••••• oomigo para a ••••••••••••••••••• ; 

por mim, pelo autuado • t' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Q sera presaoto ao Sr •••• f ••••••••• • ~, •• P •••••••••••••••••••••••••••••••• 

juntamente com a _ •••••••••••••••••••••••••••••••• apreendida ••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••• " •••••• ~, ~~ 08 4cv1~o, ltGo. O ~to Pi~ 
001 do Rendas lntnrnae ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•.......•...•••...........................•••.•..•......••................ 
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AUTO DE DIPRAÇIO E APREENSXO COM DE.P6slTO 
A 

.1oe •••••••••••• ••••• 4118 40 IDes 4 ••••••••••••••• ,......... do Mo:) 

'.19 ....... . .......... bOre4 ••••••••••••• r •••••••• , • • vo:1:1c~do q~e ...... ~ ...........••.••••..... , .... , •.•....•.......... ..........•...... , 
., ... lteldo com •• t'" t" •••• "". tI' •••••• tI tI •••• t •• '.", •••• ' •• , • •• 4e 
.................................. à ....................... t1~ .......... . 
4"" . •• , ............ , , •• , ••• tI •••• "., , ......... , •• , •••••• , ••• , •••••• " , •••• 

..... , ....... , .•.......•.•..............•.........•.......•............. 

....... , ..........•....... , ... , ...................... , ......... , ....... . 

.... , ... "., ............. , ... ,." ...... , ............... , .......... , .... . 
••••••• t •••••••••••••••••• ~, •••••• ···,,·······.······· •••••••••• ", •• ", 

.... ", ...... , ... , .•....... ,., ... , .•••••................•..•... , ....... . 
••• , ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• • •• 1' •••• 

• , ••••• t"""'" ••• , •• ",., ••••••••••••••••••••• , •••••• , •• , ••• ,. , •• , ••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , •• , ••••••• , ••••••• , ••• # •••••••••••• 

................................ , .. , ... , ....... , ... ,., ................. . 
1.ntr:1ng1ndo assim o diepo3to no •••••••• ·art ••••••••••• , •• . • co lleg1.11e.-

lE8tito 119 Impôsto d~ Consumo, baixado C(Q o Decreto ·n~ ............ , de 

••.. • •• . .. de •• , ••••••••• , •••• , ••••••• .. de 19 •• , ••• , notifiquei o fa-

to &0 referido e int1Loel-o pera 

""8, no prazo d9 trinta <1183, a?res~r..tIl9se li sua defesa, pE:.!:a o q~e d v1. 

%91 em eC\I pwer a Tes;>octinl !tl~$.mação per mim assinada, li fh e \J.~~e.!!. 

são da ••.• , .•••• , ••••••••• f' f"'" merca10ria ••••• , ••• , •••••••••••••••• 

do1::.-sndO-B •• t ••••••• ;..", te f' I '" .c)opotJ!~" •• , ...... , •••••••••••••••• 

em poder de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , como cona-

~ do respectivo têrmo de depósito; do que lavrei o presente auto de 1n

treção e \J.prceaaão . que TC1 ~s1D8do.por . ~, pulo ~tu04o . ••••••••• ,., •• 

•• ........... •••• t •• _ •• ,.f' 'f' ,., ••••••••••••••• ",. •.• " .,." ••••..•.•.•.• 
• aerá presente ao Sr. • ••.••••••••••••••••••••••••• ., ••••• , •••• ~, l\l\l~ 

~te ooa o .enc1~o t;rmo 4. 4cpÓOl~o . ••••••••••••••••••••••••• ,., ••• 
oc. () e8péc1lDe 40., ............. , , • , • •• • • •• mercadoria apreeo:l1d() ••••••• 

••••• • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• " • pC.J"O 04' lSeT1dCis tl.lLO •. .. .. . " . 

. . . . 0 Agen~e . P1eeol 4, ~ to~erooe .•••••• , •••••••••• , •• , ••••••••••• , ........ ~ .........••.....•....•.... " ••.•.•.•......• , ... ,' ..•. ' ••..•.... 
.......•..............•.••.•..•••.......•...••..••. ~ .........•.......... 
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I.TIIUQlo 

~oa pelo ~.an'o· iDttmDdo ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
••••••••• ,., ••••• p, ••• ~ •••••••.•• , •• " •••••••••• (1), •• 1clbolec140 coo ••••• : 
•••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , B 

ruc .••••• " ••• ! ••••• # ...................................................... . 

nO •••••••••••••••••• , 4 80 d~ea49r, daatro 40 praao. ~o triDt4 d14a,.ob po~ 

na. d8 rovol.S-<I, 40 O\1to. q\le ~eet9 4Cl~ ~Yn~ \IQ .w 08tc~elec1tlOUtQ por . ~-

frc9ão 40 •••••••••••••• ~ .,~ •••••••• , ••••••••••••••• art ••••••••••••••••••• 

40 a~to do ~p~uto 4. C~, ~ Qaa o Deo~tQ ~Q ••••••••••••• 

do ••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••••••• 4. 19 ••••••••••• 

.....•.....................•....... ~ ......•......•... -•••.•••.........•.••.• 
(!cente P1.Bca1 do .Rendca Int<U'!l48) 

C1C111te 

.•......... / ............ / ........ .. . 

.•.•.•..••......•..•••.••..••..•.•..•...............•.• , ......•...•. , ..... . 

.•....••••.•.........................•..••.••.•....•.••••.•.....••.•....•.. 

(l.) Quando o propriotá:n.o do oBtnboloc1oaDto 11110 estiver proBCllfo, 

41r-8o-nl .... .. .. .. . 

wP1cn polo pr9scnto int1oD4o •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 

~pOB804 do IOU onp:rcgodo (iCrGDto ·do e,tobolootccnto) ••••••••••••••••••• 
•••••••..••..........•.•.•.••..••.•••........•...•.. 

lfo~ SEIpl'O que rÕr posB1vel.. n 1ntÚlllÇOO Bom 1'oitn cOC cópiA n corbono, 

para. Ber uta jlmte. 40 proCB8BO, sendo cozrrcn1cnto n QUtcntiençno 

da. dita QÓp1n, por DOia dtI Cl8sinnturn do autuado ou 8N repro.ontoa 

1:0. 

Jlodôlo nO 41. 
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AO'l'O DE DESACA1'O . 
Aos ••••••••••••••••••• ~ ~O .. , 4 • ••••••••••••••••• ~ ••••••• ÕO .00 , 

40 ~ novocentos o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• na ••••••••••••• 

ho1'Cl8, ochando-_ 110 nnc{olo do ~ tIroçõoe de t&9~t. puoal 110 llwc1ao 

In~ernaa, Dn CQ8Q 40· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , . 
aito o. rv.e. ., 0-' . •••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

s' •••••••••••• , doetn c1dado de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:tu1' aí d •• acetado pelo d1 to ............................. t •••••••• t ••••••••• 

ou por ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (~pelo ,eu ea -

preg0.4o •••••••••••••••••••••••• , ....................................... , . .?U 

por ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ee\,l JI8Zldcdo) •••• 

....••...........•..•.••..•..•.•.............................. ~ •..•......... 

.•••••.•......•.....••••••••.•••.•••.•••...••.•.••............•............. 

...•......•....•.•............••..•........•.......................•........ 
•..••...........•..•..•.•.....•.•••.•.•.•........••...••.••......•.....••••. 
...•••.......•......•. , .•.•...••..•.•.•.......•.•.......•...••......••...... 

,. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• t •• ••••••••• •••••••••••••••••••••• 

a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , •• , ••• , 

............................................................................ 
polo Que, do acôrdo eam O art •••••••••••• :do Re~oto do ImpOsto do Con-

~, ~o C~ O ~ereto 00 ••••••••••••• de ••••••••• de ••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••• de 19 ••••••••• lovre~ o prosento a~to 40 d~ato,Quc 

vai e8s1Dado por mim pelo autuado 8 pelaato.temunhce ••••••••••••••••••••• 

• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• Q •••••••••••••••••••••••• , 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 'OfQ . pro~eDte ao Sr •••••••••••• 

••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. (chote darcpart1 -
çiio ~iscal. loeal), pora 08 ~sv1dos ~1ns • 

. .. . 0 Agonte l1scol . do .Botuloa ID.tel"Da8 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••..........• , ...•.........•..•.•.••.•••••.•••••.••.•..•...••••....•...•...• 
•..........•......•..•...............•..•....•.......•.........•••........... 

Botas I 

1· O dOBncato ou aÇessõo deve ear dcsorito JÚJluc10s8Z0nto,relatando-s" 
todos,oe fatos e eircunstôncipB Que ~1vorem ilcorr1.do; 

2. Devem ser l.avrodo auto nos termos desto modolo contra 11 lXiBSll!! qUo,. 
por Qualquer fo1'1llll, houver e:IIbarnçado ou imped1do 11 ~1seal1zaçao; 

,. So, em eO)lBeqll.ênc1a do desacato,Bo dor detcnçíio,será ee,ta e1roune~ 
ctn ta:nbeJ1 mcn010nad4 no auto, om quo nesto eaeo se dinl em c1ms.z
Auto de dCBncato o detenção; 

4-' A detenção sor'; foita,na Cap1~ Pooeral,do ordelO do lU.niét1'o da Po.. 
EODem; nos Estados e nos Tu-rl:tonOB, do ordQIII do chofe da roport1 -
ção ~1BOal do local. 

Kodêlo nR 42. 
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ANEXO 

LEGISLAÇÃO POSTERIOR COMPLEMENTAR 
OU PERTINENTE Ã LEGISLAÇÃO DO IMP6STO 

DE CONSUM~ 



LEI N~ 4.595 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sôbre a política e as instituições 
monetárias, bancá1"Út8 e creditícias, cria 
o Conselho Monetário Nacional e dá 
outra,s providências. 

o Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a segui:!1te lei: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••••••••• 

Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo 
em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. 

§ 1 ~ As informações e esclarecimentos ordenados pelo 
Poder Judiciário, prestados pelo Banco Central da República 
do Brasil, ou pelas instituições financeiras, e a exibição de 
livros e documentos em juízo, se revestirãq sempre do mesmo 
caráter sigiloso, só podendo a êles ter acesso as partes legí
timas na causa, que dêles não poderão servir-se para fins es
tranhos à mesma. 

§ 2~ O Banco Central da República do Brasil e as ins
tituições financeiras públicas prestarão informações ao Poder 
Legislativo, podendo, havendo relevantes motivoliI, solicitar 
sej am mantida~ em reserva ou sigilo. 

§ SI? As comissões parlamentares de inquérito, no exer
cicio da competência constitucional e legal de ampla investi-
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gação (art. 53 da Constituição Federal e Lei n9 1. 579, de 18 
de março de 1952), obterão as informações que necessitarem 
das instituições financeiras, inclusive através do Banco Central 
da República do Brasil. 

§ 49 Os pedidos de informações a que se referem 
os §§ 29 e 39 dêste artigo deverão ser aprovados pelo plenário 
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e, quando 
se tratar de comissão parlamentar de inquérito, pela maioria 
absoluta de seus membros. 

§ 5? Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fa
zenda e dos Estados somente poderão proceder a exames de 
documentos, livros e registros de contas de depósitos, quando 
houver processo instaur('ldo e os mesmos forem considerados 
indispensáveis pela autoridade competente. 

§ 6~ O disposto no parágrafo anterior se aplica igual· 
mente à prestação de esclarecimentos e informes pelas insti· 
tuições financeiras às autorida'des fiscais, devendo sempre 
estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo 
ser utilizados senão reservadamente. . 

§ 79 A quebra do sigilo de que trata êste artigo constitui 
crime e sujeita os responsáveis à pena de r eclusão de um 
a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal 
e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis: 



LEI N~ 4.663 - DE 3 DE JUNHO DE 1965 

Cria estímulos ao aumento de p1'od*" 
tividade e à contenção de preços, e dá 
outras providências . 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio
no a seguinte lei: 

•••.. p' .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 6~ É o Ministro da Fazenda autorizado a isentar 
ou reduzir, por período de tempo não superior a 120 (cento 
e vinte) dias, em cada exercício, o impôsto de consumo inci
dente sôbre artigos cujas indústrias produtoras satisfaçam 
às seguintes condições: 

a) seja verificada pelo Conselho Monetário Nacional, re
dução substancial de consumo, de caráter não sazonal, que 
possa resultar em diminuição de produção, com desemprêgo, 
no setor industrial respectivo; 

b) assuma a indústria beneficiada o compromisso de es
tabilizar os demais componentes do seu preço de venda além 
do impôsto de consumo; 

c) seja integralmente transferido ao consumidor o be
nefício da redução ou isenção do impôsto de consumo con
cedido ao fabricante. 
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Parágrafo ún.ico. Ficará sujeita ao pagamento em 
dôbro do valor da isenção ou redução do impôsto, de que se 
tiver beneficiado, a emprêsa que deixar de cumprir o com
promissoa que se refere a alínea b ou de efetuar a transfe
rência do benefício ao consumidor nos têrmos da alínea c . 



LEI N'? 4.728 - DE 14 DE JULHO DE 1965 

Disciplina o mercado de capitais e esta
belece medida.s para o seu destnvorlvi
mento. 

o Presidente da República: 

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

Art. '10. O impôsto de consumo, relativo a produto in
dustrializado saído do estabelecimento produtor diretamente 
para depósito em armazém geral. poderá ser recolhido, me
diante guia especial, na quinzena imediatamente subseqüente 
à sua saída . do armazém geral. 

§ 1 ~ Para o transporte do produto até o armazém geral 
a que se destinar, o estabelecimento produtor remetente emi
tirá guia de trânsito, na forma do art. 54 da Lei n~ 4.502, 
de 30 de novembro de 1964. 

§ 2~ A emprêsa de armazém geral fica obrigada 
a manter escrituração que permita à repartição fiscal com
petente o contrôle da movimentação de produtos feita na forma 
supra, da qual constarão os tipos, quantidades, lotes, valôres, ... 
destinos e notas fiscais respectivas. 

§ 3~ No verso do recibo de depósito, do warrant e da 
guia de trânsito emitidos para êstes fins, constará expressa 
referência ao presente artigo de lei e seus parágrafos. 
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§ 4'1 Não terá aplicação êste artigo de 1t.i nos casos do 
art. 26, incisos I e lI, da Lei n9 4.502, de S) de novembro 
de 1964. 

§ 59 O Departamento de Rendas Internas do Ministério 
da Fazenda expedirá as instruções e promoverá os formulários 
necessários ao cumprimento do presente dispositivo. 



LEI NO? 4.729 - DE 14 DE JULHO DE 1965 

Define o crime de sonega.ção fiscal 
e dá outras providências. 

o Presidente da República: 

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

Art. 1 ~ Constitui crime de sonegação fiscal; 

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcial
mente, informação que deva ser produzida a agentes das 
pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção 

• de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, 
taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos 
ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros 
exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do 
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; 

UI - alterar as faturas e quaisquer documentos rela
tivos a operações mercantis com o propósito de fraudar a Fa
zenda Pública; 

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar 
despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de 
tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuizo das sanções 
administrativas cabiveis. 
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Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de 
duas a cinco vêzes o valor do tributo. 

§ 19 Quando se tratar de criminoso primário, a pena será 
reduzida à multa de 10 (dez) vêzes o valor do tributo. 

§ 29 Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do 
cargo público que exerce, a pena será aumentada da sexta 
parte. 

§ 39 O funcionário público com atribuições de verifica
ção, lançamento ou fiscalização de tributos, que concorrer 
para a prática do crime de sonegação fiscal, será punido com 
a pena dêste artigo, aumentada da têrça parte, com a abertura 
obrigatória do competente processo administrativo. 

Art. 29 Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos 
nesta Lei quando o agente promover o recolhimento do tributo 
devido, antes de ter inicio, na esfera administrativa, a ação 
fiscal própria. 

Parágrafo umco. Não será punida com as penas comi
nadas nos arts. 19 e 69 a soneglação fiscal anterior à vigência 
desta Lei. 

Art. 39 Somente os atos definidos nesta Lei poderão 
constituir crime de sonegação fiscal. 

Art. 49 A multa aplicada nos têrmos desta Lei será 
computada e recolhida, integralmente, como receita pública 
extraordinária. 

Art. 59 No art. 334 do Código Penal, substituam-se os 
§§ 19 e 29 pelos seguintes: 

.. § 19 Incorre na mesma pena quem: 

a) pratica navegação de cabotagem, fora dos casos per
mitidos em lei; 
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b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando 
ou descaminho; 

c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de 
qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exer-

. cicio de atividade comercial ou industrial, mercadorias de pro
cedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País 
ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de 
introdução clandestina no território nacional ou de importação 
fraudulenta por parte de outrem; 

d) adqüire, recebe ou oculta, em proveito pr'óprio 0 1 

alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mer
cadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de 
documentação legal, ou acompanhada de docuIl?-entos que sabe 
serem falsos. 

§ 2~ Equipara-se às atividades comerCIaIS, para Os efei
tos dêste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou 
clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício 
em residências. 

§ 3~ A pena aplica-se em dôbro, se o crime de contra
bando ou descaminho é praticado em tr~nsporte aéreo." 

Art. 6~ Quando se tratar de pessoa jurídica, a respon
sabilidade penal pelas infrações previstas nesta Lei será de 
todos os que, direta ou indiretamente ligados ' à mesma. de 
modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concorri
do para a prática da sonegação fiscal. 

Art . 79 As autoridades administrativas que tiverem co
nhecimento de crime previsto nesta Lei, inclusive em autos · 
e papéis que conhecerem, sob pena de responsabilidade, re
meterão ao Ministério Público os elementos comprobatórios 
da infração, para instrução do procedimento criminal cabível . 

§ 19 Se os elementos comprobatórios forem suficientes, 
o Ministério Público oferecerá, desde logo, denúncia. 
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§ 2'" Sendo necessários esclarecimentos, documentos (lU 

diligências complementares, o Ministério PúblicQ os requisi
tará, na forma estabelecida no Código do Processo Penal. 

Art. 89 Em tudo o mais em que couber e não contr!triar 
os arts. 19 a 7'1 desta Lei, .aplirar-se-ão o Código Penal e o Có-
digo do Processo Penal. • 

A:r:t. 9'" O lançamento ex ofticio relativo às declarações 
de rendimentos, além dos casos já especificados em lei, 
far-se-á arbitrando os rendimentos, com base na renda presu
mida, através da utilização dos sinais exteriores de riqueza 
que evidenciem a renda auferida ou consumida pelo contri
buinte. 

Art. 10 . O Poder Executivo procederá às alterações 
do Regulamento do Impôsto de Renda decorrentes das modi
ficações constantes desta Lei. 

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias 
após sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 14 de julho de 1965; 144'" da Independência 
e 77'1 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Milton Soares Campos 

Octávio Gouveia de Bulh.6es 

(Publicado no UDlárlo Ofic iaI" d. 19 d. Julho ch 1965) 



DECRETO Nç! 56. 967 - DE 1° DE OUTUBRO DE 1965 

Regu,!,a1nenta a Lei n~ 4-.663, de 3 de 
junho de 1965 . 

o Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 187, item IV, da Constituição F ederal, 
e tendo em vist a o disposto na Lei n9 4.663, de 3 de junho 
de 1965, decreta: 

CAPÍTULO 1 

DOS INCENTIVOS À ESTABILIZAÇÃO DE PREÇOS 

Seção I 

DOS REGISTROS DE PREÇOS E QUANTIDADES 

Art. 1 <? As emprêsas industriais e comerciais, contri
buintes do impôsto de consumo ou do impôsto de vendas e con
signações, ficam obrigadas a registrar as quantidades e preços 
das mercadorias e dos produtos vendidos ou consignados. 

§ 19 Considera-se atendido o disposto neste artigo 
quando, no caso das emprêsas industriais, os r egistros forem 
efetuados na forma determinada pelo Regulamento do Im
põsto de Consumo. 

§ 29 Para o r egistro de que trata êste artigo, a emprêsa 
comercial poderá utilizar livros especiais ou qualquer livro 
obrigatório, em virtude de lei comercial ou fiscal, devidamente 
adaptado. 
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§ 3<.> Considera-se atendido o disposto neste artigo, 
quando a emprêsa comercial puder demonstrar pelos registros 
feitos em seus' livros de contabilidade, diário e razão, o valor 
líquido das vendas' de mercadorias realizadas em cada ano 
civil, o custo da aquisição dessas mercadorias e o lucro obtido 
nas mesmas vendas. 

§ 4<.> Quando se tratar de emprêsas cujas vendas ultra
passem os limites mencionados no artigo 10, as demonstrações 
a que se refere o parágrafo anterior deverão ser mensais, 
apuradas mediante contabilidade de custo, sendo facultado 
o uso de livros de fôlhas sôltas ou de fichas para o contrôle 
da movimentação dos produtos ou mercadorias. 

Art. 2° Para os efeitos dêste decreto e com base nos re
gistros de que trata o artigo anterior, as emprêsas industriais 
e comerciais ficam obrigadas a elaborar os quadros demons
trativos das quantidades vendidas e dos preços unitários de 
venda, observados os anexos modelos "A", "B" e "C", que 
deverão ser transcritos em copiador registrado ou em qualquer 
dos livros legais da emprêsa, ou, ainda, constituir fichário 
ou arquivo em livro de fôlhas sôltas, conservadas estas em 
perfeita ordem e desde que cada uma delas seja autenticada 
por pessoa autorizada da administração da emprêsa e pelo 
seu contador ou técnico em contabilidade. 

Parágrafo único. N o caso de emprêsas que negociem 
com grande variedade de produtos, os demonstrativos de que 
trata êste artigo poderão abranger apenas as mercadorias de 
maior representação no total das vendas, até um mínimo de 
50 (cinqüenta), observadas as seguintes condições: 

I - Quando a variedade de mercadorias v·endidas fôr em 
número superior a 50 (cinqüenta) e inferior a 300 (trezentos), 
serão registradas aquelas de maior venda, desde que o levan
tamento abranja, pelo menos, 60 1'0 (sessenta por cento) da 
importância total vendida . 

II - Quando a variedade de mercadorias fór superior 
a 300 (trezentos), a percentagem aludida no item I fica re
duzida a 40 % (quarenta por cento) . 
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Art. 3'1 Os demonstrativos a que se referem os modelos 
"A" e "C" somente serão exigidos das firmas que pleitearem 
os benefícios previstos no artigo 5'1 . 

§ I '? Ficam também dispensadas da elaboração do de
monstrativo previsto no anexo modêlo "A" as .emprêsas que, 
pela ' simples listagem dos preços unitários de venda de seus 
produtos, demonstrarem que nenhum dêles sofreu aumento su
perior a 10 0/0 (dez por cento), entre 28 de fevereiro e 31 de 
dezembro de 1965, ou que declararem haver aumentado 
o preço médio de vendas, durante o ano de 1964, em mais de 
86 7"0 (oitenta e seis por cento) . 

§ 2'1 Ficam dispensadas de fazer os cálculos de ponde
ração do anexo modêlo "B" as emprêsas que, pela simples 
listagem dos preços unitários de venda de seus produtos, de
monstrarem que, entre 28 de fevereiro e 31 de dezembro de 
1965, nenhum dêles sofreu aumento superior a 30 ro (trinta 
por cento), no caso de não fazerem jus aos benefícios de que 
trata o artigo 5° dêste decreto. 

§ 3° As emprêsas que declararem haver aumentado seus 
preços em mais de 30 'lo (trinta por cento), entre 28 de fe
vereiro e 31 de dezembro de 1965, ficam dispensadas da obri
gação de que trata o artigo 2'1 . 

Art .19. É o Ministro da Fazenda autorizado a isentar 
ou reduzir, por período de tempo não superior a 120 (cento 
e vinte) dias, em cada exercício, o impôsto de consumo inci
dente sôbre artigos cujas indústrias produtoras sati façam às 
seguintes condições: 

I - seja verificada pelo Conselho Monetário Nacional 
redução substancial de consumo de caráter não essencial, qu 
possa resultar em diminuição de produção, com desemprêgo, 
no setor industrial respectivo ; 

II - assuma a indústria beneficiada o compromisso de 
estabilizar os demais componentes do seu preço de venda além 
do impôsto de consumo; . 
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IH - seja integralmente transferido ao consumidor 
o benefício da redução ou isenção do impôsto de consumo 
concedido ao fabricante. 

Parágrafo único. Ficará sujeita ao pagamento em dôbro 
do valor da isenção ou redução do impôsto, de que se tiver 
beneficiado, a emprêsa que deixar de cumprir o compromisso 
a que se refere o item 11 ou de efetuar a transferência do 
benefício ao consumidor nos têrmos do item lU. 



MODf:LO ({A» 
(Lei n .o 4.663, de 3 <:ie junho de 1965) 

Nome da f irma: . . . .. . .. . .... . . .. . .. . .. .. . ....... . .... .. ... . ..... . . . . . . . . . ... 

Enderêço: ..... .. . .... . ... . . .. .. Cidade : . . ... .. . . . . .. ... Estado : . . ... . . . . . . 

DETERMINAÇAO DO íNDICE DE PREÇOS, EM 1964 
--------~--------------------~~------.--

Produtos 

Preço unitário 
Vigente em 

Unidades 1/1/ 1964 

(A ) 

Preço unitário 
vQgente em 
31/ 12/1964 

(B ) 

Quantidades 
Vendidas em 

1964 

(C ) 

Ponderação 

A x C 
(D) 

E 

B x C 
(E ) 

Cálculo : índice da variação apurada na média de preços, no ano de 1964: X lOO = 
Notas: D 

Observações 

1 ) A comparação de preços, para os fins dêste demonstrativo, será efetuada tendo em vista a eqUivalência de 
condições de venda, excluído o impôsto de consumo, quando fôr o caso . 

2) As repartições do impõsto de renda, ou a emprêsa, se tiver condições para comprová-lo, poderão calcular a. 
ponderação (E) como base na média dos preços unitários apurada durante o ano . 



M o D f; L O «B» 
(Lei n .O 4 .663, de 3 de junho de 1965 ) 

Nome da firma : 

Enderêço : ...................... Cidade : . . ........ .. ... . Estado : ... . . ..... . 

DETERMINAÇAO DO íNDICE DE PREÇOS, EM 1965 
-

Preço unitário Preço unitário 1 Quantidades Ponderação 

Produtos Unidades 
vlgente em vigente t!1ll I vendidas em 

28/2/ 1965 31/12/1965 1965 Observações 

I 
A x C B x C 

(A) (B ) (C) I ( D) (E) 
I _ 1-- ·--1- -

I 
I 1 

I 
1 
I 
I 

I 
I ----- .. _---

E 
Cálculo: índice da variação apurada na média de preços, no período de 28/2/ 65 a 31/12/65: X 100 = 
Notas: D 

1) A comparação de preços, para os fins dêste demonstrativo, será efetuada tendo em vista a equivalência de 
condições de venda, excluído o impôsto de consumo, quando fôr o caso . 

2) Ai; repartições do lmpôsto de renda, ou a emprêsa , se tiver condições para comprová-lo, poderão calcular a 
ponderação (E) COm base na média dos preços unitários apurada no período de 28/2 a 31/12/65. 

3) Deverá acompanhar êste quadro demonstrativo uma comparação entre as percentagens de lucro bruto sôbre 
o total das vendas anuais, nos exercícios de 1964 e 1965 . 

N 
'I 
00 



1\1 O D ~ L O "C" 
l Lei n .· '1: . 603, de 3 de Junho de 196:i ) 

Nome da firma : . . .. . ......... . . . ...... .. ..... . ...... . ......... . .. . ....... ... 

Enderêço: ........... .. . ........ Cidade: ...... .. .. . . ... . Estado : . . ..... . .. . 

DETERMINAÇAO DO íNDICE DE QUANTIDADE, EM 1965 

Produtos Unidades 

Quantidades 
vendidas em 

1064 

Quantidades 
vendidas em 

1965 

Preços médios 
unitários apu

rados em 
1964 (') 

Ponderação I" 

------:------- Observações 

A xC BxC ,il (A ) (B ) (C) (D l l E ) 

------ --- -------
( ' ) Obtidos pela divisão das vendas pelas quantidades vendidas . 

E 
Cá~culo : índice de variação da quantidade vendida, em 1965, em relação a 1964 : -- X 100 = 

D 

I 
I 

Nota : Fica cUspensado o preenchimento dêste quadro demonstrativo, quando o índice das quantidades vendidas 
em 1965 puder ser apurado pela relação entre as vendas efetuadas em 1965 e 1964, a preços constantes . 
Para êsse fim. o valor das vendas efetuadas em 1965 poderá. ser deflacionado pelo indice de preços apu
rad<>s na forma do anexo modêlo "B", e o das vendas realizadas em 1964 corrigido pela aplicação do mul
tiplicador 1,28 ou por um coeficiente apurado na própria emprêsa, pelo qual se expressem as vendas de 
1964 a preços de 31 de dezembro daquele anO . 



LEI N° 4.862, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965 

Altera Q. legislação do impôsto de renda, 
adota diversas medidas de ordem fiscal 
e fa-aendá1"ia, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 

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

Art. 12. Ficam cancelados quaisquer débitos ou cobran
ças fiscais de valor originário não superior a Cr$ 20.000 
(vinte mil cruzeiros), decorrentes do não recolhimento do tri
buto, adicionais e multas, que deveriam ter sido liqüidados 
até 17 de julho de 1964. 

Art. 13. O contribuinte que, até o dia 31 de janeiro 
de 1966, efetuar de uma só vez o pagamento de débito fiscal 
que deveria ter sido liqüidado antes de 17 de julho de 1964, 
gozará da redução de 50 % (cinqüenta por cento) da impor
tância das multas devidas, bem como ficará dispensado da cor
reção monetária do valor do crédito da União, desde a sua 
constituição até a respectiva liqüidação. 

Art. 14. As dívidas ativas da União, em fase de co
brança judicial na data da publicação desta lei, poderão ser 
liqüidadas em até oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
considerada a situação financeira do devedor. 
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§ 1'" A requerimento do executado, que deverá oferecer 
plena garantia ao juízo, e depois de ouvido o competente órgão 
do Ministério Público, o juiz poderá autorizar o parcelamento 
da divida, corrigida monetàriamente e acrescida de juros, 
multa, custas e demais encargos da cobrança judicial. 

§ 2'" Recebido o requerimento, êste valerá como confissão 
irretratável da dívida, que, no seu pl:lgamento, não admitirá 
atraso de qualquer prestação, sob pena de se considerarem 
automàticamente vencidas as demais, prosseguindo neste caso 
o executivo fiscal. 

Art. 15. No cálculo da correção monetária, a atualiza
ção do valor do crédito da União será feita a partir do venci
mento do trimestre civil em que deveriam ter sido liqüidados 
os débitos fiscais, excluído o período anterior a 17 de julho 
de 1964. 

§ 1'" Quando o débito fiscal resultar de decisão de ins
tância superior que houver modificado decisão de primeira 
instância favorável ao contribuinte, proferida por autoridade 
competente, o cálculo da correção monetária far-se-á, obser
vado o disposto neste artigo, mediante a exclusão do período 
anterior à data em que tiver sido notificada ou comunicada 
ao devedor a última decisão. 

§ 2'" Em se tratando de guias de recolhimento, declara 
ções e outros documentos indispensáveis ao cálculo de tributo, 
adicionais ou penalidades, apresentados dentro do prazo legal 
às repartições arrecadadoras ou lançadoras, a correção mone
tária, observado o disposto neste artigo, começará a partir 
da data em que tais elementos básicos, após o exame procedido 
pela repartição competente, forem colocados à disposição dos 
contribuintes mediante intimação para o pagamento do res
pectivo débito. 

§ 3 '" Quando se tratar de lançamento ex ofticio ou de co
brança suplementar, a correção monetária, observado o dis
poste. neste artigo, será feita a partir de 1'" de janeiro do ano 
seguinte ao exercício financeiro a que correspondet· o tributo 
devido. 
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§ 4~ Para os efeitos de correção monetária, não cons
tituem tributos os empréstimos públicos compulsórios e as 
contribuições obrigatórias p'ara o Plano Nacional de Educação. 

§ 5~ Nos casos de reclamações, recursos e ações, a ga
rantia da instância, nas esferas administrativa ou judicial, 
poderá ser feita a juízo do autor, pelo valor original do dé
bito questionado. 

Art. 16. Não são passíveis de correção monetária do 
respectivo valor, nem poderão ultrapassar, na sua totalidade, 
de 30 % (trinta por cento) da importância inicial da dívida, 
as multas moratórias, inclusive os juros de mora, acrescidos 
aos débitos resultantes da falta de recolhimento dos tributos, 
adicionais e penalidades, dentro dos prazos legais. 

Art. 18. A restituição de qualquer receita da União, des· 
contada ou r ecolhida a maior, será efetuada mediante anulação 
da respectiva receita, pela autoridade incumbida de promover 
a cobrança originária, a qual, em desp'acho expresso, reconhe
cerá o direito creditório contra a Fazenda Nacional e autori · 
zará a entrega da importância considerada indevida. 

§ 1 ~ Quando a importância a ser restituída fôr superior 
a Cr$ 5.000.000 (cinco milhões de cruzeiros ), deverá o res
pectivo processo, depois de efetuada a r estituição, ser enca
minhado à Direção Geral da Fazenda Nacional, para fins de 
revisão do despacho proferido pela autoridade de primeira 
instância. 

§ 2~ Nos casos de que trata o parágrafo anterior, o pa
gamento da restituição de receita será classificado em conta 
de responsáveis, a débito dos beneficiários, até que seja ano
tada a competente decisão do Diretor Geral da Fazenda Na
cional. 

§ 3~ Ficam revogadas as disposições do art. 3~, e seus 
parágrafos, da Lei n~ 4.155, de 28 de novembro de 1962. 

§ 4~ Para os efeitos dêste artigo, o regime contábil fiscal 
da receita será o de gestão, qualquer que seja o ano da res
pectiva cobrança. 
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§ 5'" A restituição de rendas extintas será efetuada com 
os recursos das dotações consignadas no Orçamento da Des
pesa da União, desde que não exista receita a anular. 

§ 6'" As despesas previstas no § 50 terão, no Tribunal 
de Contas, registro posterior. 

§ 79 As disposições dêste artigo aplicam-se, também, aos 
pedidos de restituição apresentados às repartições arrecada
doras até a da ta desta lei. 

Art. 19. A partir do exercício de 1966, inclusive, o Or
çamento Geral da União consignará rubrica própria para 
contabilização das importâncias de correção monetária pre
vista no art. 7° da Lei n'" 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Art. 34. Os favores fiscais enumerados no art. 39 da 
Lei n' 4.663, de 3 de junho de 1965, serão concedidos também 
no exercício financeiro de 1967 às emprêsas industriais e co
merciais, contribuintes do impôsto de consumo ou do impôsto 
de vendas e consignações, que satisfizerem cumulativamente 
as seguintes condições: 

I - demonstrarem que, durante o ano de 1966, tiveram 
um aumento de quantidade das mercadorias vendidas igualou 
superior a 5ro (cinco por cento), em relação ao ano de 1965: 

II - demonstrarem que não aumentaram os preços das 
mercadorias vendidas no mercado interno, durante o ano de 
1966, em mais de 10 5~ (dez por cento) sôbre os preços vi 
gentes em 31 de dezembro de 1965. 

Parágrafo único. O limite de 10 % (dez por· cento), de 
que trata o item II acima, ficará reduzido a 5% (cinco por 
cento) para as emprêsas que, no período de 28 de fevereiro 
a 31 de dezembro de 1965, tiverem aumentado seus preços cm 
nível superior a 15% (quinze por cento) aos preços vigentes 
em 28 de fevereiro de 1965. 
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Art. 35. No exercício financeiro de 1967 o impósto 
de que trata o art. 37 da Lei n 9 4.506, de 30 de novembro 
de 1964, será cobrado à razão de 23 % (vinte e três por cento) 
·das emprêsas industriais e comerciais, contribuintes do im
pôsto de consumo ou do impôsto de vendas e consignações, 
·que durante o ano civil de 1966 satisfizerem o disposto no 
item II do artigo anterior. 

§ 19 As emprêsas m encionadas neste artigo que tenham 
aderido ao programa de contenção de preços expresso na Por
taria Interministerial n9 71 , de 23 de fevereiro de 1965, goza
rão, no eXerCIC!O financeiro de 1966, dos favores fiscais 
enumerados no § 29, desde que observem as seguintes con
·diçóes: 

(L) assumam, perante a Comissão Nacional de Estímulos 
à Estabilização de Preços (CONEP), até 31 de janeiro de 1966, 
nôvo compromisso de estabilização, a ser observado durante 
o ano de 1966; 

b) tenham cumprido integralmente o compromisso assu
mido com relação ao ano civil de 1965; 

c) observem totalmente, até 31 de dezembro de 1966, 
·0 compromisso de estabilização assumido nos têrmos da alí 
nea (L. 

§ 29 Os favores fiscais a que se refere o parágrafo an
terior são, cumulativamente, os seguintes: 

I - cobrança do impôsto de que trata o art. 37 da Lei 
n9 4. 506, de 30 de novembro de 1964, à razão de 18 0/0 (dezoito 
por cento), calculado sôbre os lucros do ano-base de 1965; 

II - cobrança do impôsto devido pela correção mone
tária do ativo imobilizado, realizado durante o ano de 1966, 
à razão de 2 % (dois por cento) ; 

In - dispensa do pagamento do impôsto de 15% (quinze 
por cento), devido pelas reservas excedentes do capital social 
formadas no ano de 1966. 
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§ 3'1 A fiscalização do disposto no § 19 compete aos ser
vidores da Superintendência Nacional . de Abastecimento 
(SUNAB) e da Comissão Nacional de Estímulos à Estabili
zação de Preços (CONEP), aos agentes fiscais do impôsto 
de renda e de rendas internas e, m ediante convênio, aos fiscais 
do impôsto estadual de vendas e consignações. 

§ 4'1 As irregularidades apuradas deverão ser comuni
cadas, obrigatoriamente, à Comissão Nacional de Estímulos 
à E stabilização de Preços (CONEP) e ao Departamento do 
Impôsto de Renda, ou às suas delegacias. 

§ 5'1 As emprêsas que pleitearem os favores fiscais pre
vistos nos §§ I '? e 2'1 deverão juntar, à respectiva declaração 
de rendimentos, guia de r ecolhimento do impôsto ou pedido 
de isenção, conforme o caso, e certificado, expedido pela Co
missão Nacional de Estímulos à Estabilização de Preços 
(CONEP), atestando a observância do disposto nas alíneas 
a e b do § I '? 

§ 69 Se a emprêsa, após a apresentação de sua declara
ção de rendimentos referente ao exercício financeiro de 1966, 
renunciar ao cumprimento do programa que deveria observar 
até 31 de dezembro do mesmo ano, ficará sujeita ao impôsto, 
enumerado nos itens l, II e III do § 2'1, pelas taxas normais, 
com o acréscimo de multa moratória exigível à razão de 3 % 
(três por cento) ao mês, sem prejuízo da correção monetária 
dos débitos. 

§ 7'1 Se a emprêsa deixar de cumprir o programa da Co
missão Nacional de Estímulos à Estabilização de Preços 
(CONEP) sem renunciar expressamente ao compromisso 
assumido, ficará sujeita também às sanções legais aplicáveis 
aos casos de evidente intuito de fraude, além do pagamento 
do impôsto pelas taxas normais . 

Art. 39. Será facultativa a garantia da' instância, na 
esfera administrativa, nos casos de reclamação, recurso e pe-
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dido de reconsideração interpostos contra lançamento, de 
qualquer espécie, ou cobrança de tributo ou penalidade, efe
tuado de conformidade com as disposições do art. 99 da Lei 
n° 4.729, de 14 de julho de 1965. 

Parágrafo único. N a falta da garantia prevista neste 
artigo, se a decisão definitiva fôr contrária ao contribuinte 
ou responsável, os débitos sofrerão o acréscimo de multa com
plementar calculada à razão de 3 % (três por cento) ao mês, 
independentemente da correção monetária a que se r efere o 
art. 15. 

Art. 42 . A reserva de manutenção de capital de giro 
próprio da emprêsa, constituída de acôrdo com o art. 27 da 
Lei n° 4 . 357, de 16 de julho de 1964, e com o art. 39 da Lei 
n° 4.663, de 3 de junho de 1965, poderá ser aplicada na co
bertura de prejuÍzos operacionais ou incorporada a o capital 
das firmas ou sociedades, nos têrmos do art. 83 da Lei 
n° 3.470, de 28 de novembro de 1958. 

Parágrafo único. A isenção de impostos de que trata 
o art. 79 da Lei n° 4.663, de 3 de junho de 1965, vigorará 
até o exercício financeiro de 1967, inclusive. 



LEI N 9 4.863 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965 

Reajusta os vencimentos dos serv'idores 
civis e milita1·es, altem as alíquota.s dos im
postos de r enda, impo7·tação, consumo e sél.o 
e da cota de previdência social, unifioo con
tribuições baseadas nas fôlhas de sl1ilário, 
e dá outra.s providéncúu;. 

o Presidente da República: 

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

Art. 26. No exercício de 1966, as alíquotas do impôsto 
de consumo de que trata a Lei n '? 4.502, de 30 de novembro 
de 1964, vigorarão com as seguintes alterações, sendo o acrés
cimo cobrado a título de adicional: 

a) as de 3 % passarão a 3, 6910 ; 
b) as de 4 % passarão a 4, 8ro ; 
c) as de 6 % passarão a 7,2%; 
d) as de 8 % passarão a 9,6% ; 
e) as de 10 % passarão a 12 ro ; 
/) as de 12 ro passarão a 14, 4% ; 
g) as de 15 % passarão a 18% ; 
h) as de 20 % passarão a 24910 ; 
i ) as de 25 % passarão a 30 % ; 
j) as de 30 % passarão a 36 910 ; 
k) as de 35 ro passarão a 42 % ; 
l) as de 40 % passarão a 48 % ; 
m) as de 50 % passarão a 60 % ; 
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Art. 27 . As alíquotas do impôsto de consumo previstas 
para os pr')dutos da posição 24.02, incisos II e IV, da Tabela 
do Regulamento do Impôsto de Consumo, aprovada pela L ei 
n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, vigorarão no exercício 
de 1966 com um acréscimo de 20 70 (vinte por cento). 

§ 10 Mantida a forma em vigor para cálculo do impôsto, 
o valor resultante do acréscimo de que trata êste artigo será 
incorporado ao atual preço de venda no varejo, devendo ser 
consignado em parcela distinta, em cada unidade tributária, 
apenas para determinação do preço final de venda ao consu
midor. 

§ 20 Na venda ao consumidor é permitido o arredonda
mento para Cr$ 5 (cinco cruzeiros), das frações do preço final 
de venda inferiores a essa importância . 



LEI. N° 4. 8~4 -:- :pE .29 DE NOVEMBRO DE 1965 

. . Orja 1nedidas 4e estimulo à indústria 
. de . construção civil .. 

o ·:pre~idente da República: . .. 

, 
Faço saber que o C;ongress.o Na~ional decreta ~e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 31. F icam isentas do impôsto de consumo as 
casas e edificações pré-fabricadas, inclusive os respectivos 
componentes quando destinados a montagem , constituídos por 
painéis de parede, de p iso e cobertura, estaca~, baldrames, 
pilares e vigas, desde qu e façam parte integrante de unidade 
fornecida diretamente pela indústria de pré-fabricação e desde 
que os materiais empregados na produção dês _t s componentes, 
quando sujeitos ao tr ibuto, tenham sido regularmente tri 
butados. 



DECRETO N9 57.618 .:....- DE 10 DE JANEIRO DE 1966 

Regulamenta os atrtig08 34 e 85 da Lei 
n~ 4 .8G2, de 29 de novembro de 1966 
e complementa dispositivos. do Dec,reta 
n~ 56.967, de 1~ de outubro de 1965. 

O Presidente da· República, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, item l, da Constituição Federal, e te.ndo em 
vista o disposto na Lei n° 4.862, de 29 de novembro de 1965, 
decreta : 

Art. 10 As emprêsas comerCIaIS e indtlstriais, contri
buintes do impôsto de consumo ou de vendias e consignações, 
que, até 31 de dezembro de 1965, tenham aderido ao programa 
de .contenção de preços expresso na Portaria lnterministerial 
n9 71, de 23 de fevereiro de 1965, gozarão cumulativamente, 
no exercício financei ro de 1966, dos seguintes favores fisc~is ~ 

I - cobrança do impôsto de que trata o art. 37 da Lei 
n9 4.506, de 30 de novembro de 1964, à razão de 18 70 (dezoito 
por cento) , calculado sôbre os lucros do ano-base de 1965; 

II - cobrança do impôsto devido peja correção mone
tária do ativo imobilizado, realizada durante o ano de 1966, 
à razão de 2 70 (dois por cento) ; e 

III - dispensa do pagamento do impôsto de 15 cyc (quinze 
por cento) d evido pelas reservas excedentes do capital social, 
formadas no ano de 1966. 
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Al't. 2° Os benefícios previstos no artigo anterior serão 
concedidos às emprêsas aqui referidas quando observarem 
as seguintes condições: 

a) assumam, perante a Comissão Nacional de Estímulos 
à Estabilização de Preços (CONEP), até 31 de janeiro de 1966, 
nôvo compromisso de estabilização, a ser observado durante 
o ano de 1966 ; 

b) tenham cumprido integralmente o compromisso assu
mido em r elação ao ano civil de 1965; e 

c) observem totalmente, até 31 de dezembro de 1966, 
o compromisso de estabilização assumido nos têrmos da 
alínea a. 

Art. 3° O compromisso de estabilizar;ão a que se refere 
a alínea a do artigo anterior ficará sujeito às normas 
constantes do art. 3' do Decreto n° 57.271, de 16 de novembro 
de 1965, não se permitindo, porém, sob pena de perda dos be
nefícios fisca is previstos neste decreto, reajustamentos de 
preços superiores a 67c' (seis por cento) até 30 de junho 
de 1966 ou 1O ;1r (dez por cento) até 31 de d ezembro de 1966, 
salvo a hipótese de emprêsas que, no período de 28 de feverei
ro a 31 de dez embro de 1965, comprovadamente mantiveram 
estabilizados os p'reços de venda de seus produtos no mercado 
interno ou promoveram r eajustes inferiores a 15 %- (quinze 
por cento) , caso em que, mediante exame e aprovação prévia 
da Comissão Nacional de Estímulos à Estabilização de Preços 
(CONEP), poderão acrescer a diferença não utilizada em 1965, 
desde que o aumento global não exceda o limite máximo d e 
25 70 (vinte e cinco por cento) . 

Art. 4° A Comissão Nacional de Estímulos à Estabili
zação de Preços (CONEP) fornecerá, às emprêsas associadas 
que o r equererem, um certificado de i nscrição.. atestando 
a observância do disposto nas alíneas {/ e b do art . 29 dêste 
decreto. 

§ 19 O certificado expedido pela CONEP, na forma es
tabelecida neste artigo, será j untado à r espectiva declaração 
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de renda, guia de r ecolhimento do impôsto ou pedido de isen
ção, conforme o caso, pelas emprêsas que pleitearem os fa
vores fiscais previstos nos incisos, I, II e III do art. l ? 

§ 2? A emprêsa que, após a apresentação de sua decla
ração de rendimentos referente ao exercício financeiro de 1966, 
renunciar ao cumprimento do programa de estabilização que 
deveria observar até 31 de dezembro do mesmo ano, ficará 
sujeita à tributação, pela taxas normais, dos impostos enume
rados nos incisos I, II e lU do art. to, com o acréscimo de 
multa exigível à razão de 3 70 (três por cento) ao mês, sem 
prejuízo da correção monetária dos débitos. 

§ 3° . A emprêsa que deixar de cumprir o programa da 
CONEP, sem renunciar expressamente aos compromissos 
assumídos, ficará sujeita também às sanções legais aplicáveis 
aos casos de evidente intuito de fraude, além do pagamento 
do impôsto pelas taxas normais. 

§ 4° O certificado expedido pela CONEP, na forma 
dêste artigo, não exime a fiscalização a poste1-i01'i dos registros · 
de vendas, notas fiscais e outros documentos da própria em
prêsa ou de seus fornecedores e compradores, que sirvam para 
comprovar o integral cumprimento dos com}ll"omissos pela 
mesma assumidos junto àquele órgão . 

§ 59 A fiscalização do disposto no art. 2ç dêste decreto 
compete aos servidores da Superintendência Nacional do 
Abastecimento (SUNAB) e da Comissão Nacional de Estímu
los à Estabilização de Preços (CONEP), aos agentes fiscais 
do impôsto de renda e de rendas internas e, mediante convê
nio, aos fiscais do impôsto estadual de vendas e consignações .. 

Art. 50? Os agentes fiscais mencionados no artigo ante
rior deverão, no exercício de suas funções, ' istemàticamente 
examinar os livros de registro, notas fiscais e outros documen
tos das emprêsas visitadas, anotando qualquer diferença de 
preço superior a 15 70 (quinze por cento), constatada sôbre 
os preços básicos vigentes em 28 de fevereiro de 1965, para 
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imediata comunicação ao Departamento do Impôsto de Renda 
e à· Comissão Nacional de Estímulos à Estabilização de Preços 
{CONEP) . 

Art. 6e O registro de que trata o art. P do Decreto 
n~ 56.967-65 considera-se atendido quando a emprêsa comer
cial possuir livro de registro de suas vendas ou consignações, 
com discriminação de mercadoria por mercadoria, ou, na hi
pÓtese de possuir registro global de vendas ou consignações 
diárias, se mantiver arquivo de suas notas de vendas ou notas 
fiscais, em perfeita ordem, que permita aos agentes da fisca· 
lização a comprovação dos preços unitários, e das quantidades 
das mercadorias entregues ao consumo, vendidas ou consig
nadas. 

Parágrafo único. As disposições do § 4° do art. l ' do 
Decreto n'? 56.967-65 entrarão em vigor a 19 de janeiro 
de 1966, aplicando-se às emprêsas comerciais que não puderem 
atender às exigências do § 2°, do citado art . 1°, combinadas 
com as disposições do art. 6° dêste decreto. 

Art. 7° Para os fjns previstos no Decreto n '? 56.967-65, 
considera-se venda a transferência de propriedade de merca
dorias ou produtos, na conformidade da legislação sôbre vendas 
e consignações . Em casos especiais de contratos de vendas 
de produtos para fabricação e entrega futura, consideram-se 
também como venda os recebimentos Dor antecipação como 
sinal ou garantia da encomenda. 

Art. 8" A fim de facilitar o preenchimento dos modelos 
.. A ", "B" e "C" anexos ao Decreto n9 56.967-65, as emprêsas 
que 'trabalham com grande variedade de produtos ou mercado
Tias da mesma espécie, ligeiramente diferenciadas entre si, com 
variação de preço até o máximo de 20 9'c (vinte por cento) , 
poderão apresentar como unidade cada um dêsses grupos de 
produtos ou m ercadorias, indicando o preço médio unitário 
de venda de cada grupo . 

Art.9° N a apuração do preço unitário das mercadorias 
~u produtos, vige~te em 28/ 2/ 65 e 31/12/ 65 (colunas "A" 
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e "B" do modêlo B), serão consideradas as operações efeti va
mente realizadas na data anterior mais próxima dos dia 28 
de fevereiro e 31 de dezembro de 1965, respectivamente. Em 
relaç'ão ao modêlo "A"; será adotado o mesmo critério quanto 
à determinação do preço unitário. 

Art". 10. Quando se tratar de mercadoria ou produto 
nôvo, cuja venda tenha ocori'ido depois de 28/ 2/ 65, deverá ser 
registrado na ' coluna "A" do modêlo "B" o preço unitário 
da primeira operação. 

Art. 11. N o mapa mo dê lo "C", anexo ao Decreto 
n° 56.967-65, as quantidades básicas são as relativas aos pro
dutos ou mercadorias vendidos no ano de 1965 (coluna" B") . 
Quando não houver igual mercadoria ou produto vendido em 
1964, para fins de comparação, poderão ser inscritos nas co
lunas "A" e "C", respectivamente, as quantidades e valôres 
correspondentes aos produtos ou merc·adorias mais próximas 
ou de maior equivalência de preço e qualidade. 

Art. 12. No preenchimento do mapa modêlo "C", anexo 
ao ' Decreto n° 56.967-65, consideram-se não só as quantidade ' 
vendidas no mercado interno, como as qu~mtidades vendidas 
para o exterior. Nos modelos "A" e "B", somente são 
computadas as vendas para o mercado interno . 

Art. 13. Para fins de comparação das quantidades ven
didas em 1965 com as vet;ldidas em 1964, pelo método indicado 
na nota apresentada no modêlo "C", anexo ao Decreto 
n° 56.967-65, será computada a totalidade de vendas r ealizadas 
em cada um dos referidos anos . 

Art. 14, Os critérios adotados nos ca os especia is de 
que tratam o's arts. 8°, 99 e 10 deverão ser mencionados no 
rodapé ou em nota anexa ao modêlo respectivo, assim como 
outros esclarecimentos que a emprêsa julgar necessários. 

Art. 15 . Nos casos de exportação de produtos manu
faturados, ou de operações semelhantes, referidos nos arts. 15 
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e 16 do Decreto n° 56.967, de 1965, somente a parte dos lucros 
atribuível a operações de venda no mercado interno, na con
formidade do § 19 do citado art. 15, poderá ser beneficiada 
com os favores fiscais enumerados nos incisos I e II do art. 5° 
do mesmo decreto, cabendo determinar a reserva correspon
dente à manutenção do capital de giro próprio da emprêsa 
pelo mesmo critério de proporcionalidade estabelecido no men
cionado no § l o do art. 15. 

Art. 16 . As emprêsas cuja receita bruta provenha em 
mais d~ &0 7" (sessenta por cento) da exportação de merca
dorias ou produtos vendidos no mercado externo, serão tri
butadas de acôrdo com o art. 8° do Decreto n '? 56.967-65, com 
r essalva do benefício estabelecido no art. 15 do mesmo decreto. 

Art. 17. Os favores fiscais enumerados no art. 5~ do 
Decreto n° 56.967, de I '? de outubro de 1965, serão concedidos 
também no exercício financeiro de 1967 às emprêsas que sa
tisfizerem, cumulativamente, as seguintes condições: 

I - demonstrarem que, durante o ano de 1966, tiveram 
um aumento de quantidade das mercadorias vendidas igual 
ou superior a 5 % (cinco por cento), em relação ao ano de 1965; 

II - demonstrarem que não aumentaram os preços das 
mercadorias vendidas no mercado interno, durante o ano de 
1966, em mais de 10 1'0 (dez por cento) sôbre os preços vi
gentes em 31 de dezembro de 1965. 

§ 1e O limite de 10 % (dez por cento), de que trata 
o item II acima, ficará reduzido a 5 )'0 (cinco por cento) para 
as emprêsas que, no período de 28 de fevereiro a 31 de dezem
bro de 1965, tivel"em aumentado seus preços em nível superior 
a 15 % (quinze por cento) sôbre os preços vigentes em 28 de 
fevereiro de 1965. 

§ 2° As emp·rêsas que cumprirem apenas o disposto no 
inciso II dêste artigo gozarão, no exercício financeiro de 1967, 
somente o benefício da redução, para 23 7'0 (vinte e três por 
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cento), do impôsto de que trata o art. 37 da Lei no 4.506, 
de 30 de novembro de 1964. 

Art. 18. O disposto neste decreto complementa a regu
lamentação baixada pelo Decreto n9 56.967, de 1° de outubro 
de 1965, cujas normas vigorarão também para o ano finan
ceiro de 1967, no que couber, com as adaptações relativas à 
mudança do exercício. 

Art. 19. O presente decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, r evogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de janeiro de 1966; 145? da Independência 
e 789 da República. 

H . CASTELLO BRANCO 

Octávio Gouveia de Bulhões 

(Publicado DO . Diário Oficial. de 13 .1 .1966: retilicado no de 25 .1.1966). 



ANEXO 11 

ESCRITA E DOCUMENTARIO FISCAIS 

a) Relação das categorias de contribuintes sujeitos à escrita fiscal , de 
acôrdo com o Decreto N- S6 . 791, de 26/8/ 65 (Regulamento do Impôsto 
d e Consumo) . 

b) Relação dos livros obrigatórios, notas fiscais e guias de recolhimento 
por categoria d e contribuintes do lmpôsto de Consumo. 



ESCRITA FISCAL 

Relação das catego1'ias de contribuintes snjeitos à escrita 
fiscal, de acôrdo com o Dec1'eto N~ 56.791, de 26/ 8/ 65 

(Regulamento do hnpôsto de Consumo) 

INDICAÇAO REFERf;NCIA 

l'RODUTORES ou EQUIPARADOS (EM GERAL) 
2 FILIAIS DE PRODUTORES OU EQUIPARADOS 

(ATACADISTAS) 
FILIAIS DE PRODUTORES (VAREJISTAS), IN

CLUSIVE SEÇAO DE V AREJO NA PRóPRIA 
FABRICA 

4 AMBULANTES DE PRODUTOR OU EQUIPARADOS 
5 DEPOSITO FECHADO DE PRODUTOR QUE N AO 

REALIZA VENDAS 
DEPOSITAl\'TES EM ARMAZÉNS GERAIS OL" E1\1 

DEPOSITOS FECHADOS ~IA~TIDOS POR TER
CEIROS 

PRODUTOR OU CONFECClONISTA QUE RECEBE 
MATÉRIA-PRIMA DE COMERCIANTES, COi\>l 
GUIA l\IOD. 13, PARA INDUSTRIALIZAÇAO 

8 COMERCIANTE QUE :t\fANDA PREPARAR PRODU-
TOS ~I F ABRIeA DE TERCEIROS, FORJlíE
CENDO l\lAnRIAS-PRThIAS 

PRODUTOR DE FUI\'10 DESFIADO. PIC ADO. i\>llGA
DO OU EM PO 

10 TORREFADORES E MOEDORES DE CAFÉ 
11 COIUERCIANTE ATACADISTA DE JOIAS E OBRAS 

DE OURIVES 
H COi)IERCIA1",j"TE VAREJISTA, REVENDEDOR DE 

JOIAS E OBRAS DE OURIVES 
U !\>lERCADORIA ESTRANGEIRA ARREl\'IATAN-

TES EM LEILÃO 
14 MERCADORIA ESTRANGEIRA IJ~PORTADOR 

DIRETO 
]5 MERCADORIA ESTRANGEIRA ADQUIRENTE 

NO !\IERCADO INTERNO 
16 COMERCIANTE ATACADISTA, ENGARRAFADOR 

DE AGUARDENTE 
17 PRODUTOR QUE RECEBE MA'fÉRIA-PRIMA DE 

PARTICULAR 
] 8 CASAS RE IDENCIAlS COl\1 ARTEZANATO 
19 DEVEDOR REMISSO 
~o PRODUTOR DE PRODUTO ISENTO QUE L\IAXTf::\'l 

VENDA AMBULANTE 
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ESCRITA E DOCUMENTÁRIO FISCAIS 
Relação dos livros obrigat6rios, notas fiscais e guias de recolhimento 

pOI' categorias de contribuintes do impôsto de consumo 

REFERil::roiCIA 

1 - PRODUTORES OU EQUI
PARADOS (El\l GERAL) 

- Fabricantes, transformado
res, beneficiadores, monta
dores, acondici:onadores, rea
condicionadores, renovado
res, recondicionadores, en
garrafadores de aguarden
te até 549, atacadistas de 1 
jóias e obras de ourives. fi- ' 
liais dêsses produtores que 
efetuem vendas por grosso. 
Excluido o CONS:E::RTO de 
objetos. de terceiros e o I 
acondicionamento dest:nado I 
apenas ao transporte do 
produto. 

:! - FILIAIS DE PRODt:TO- 1 
RES OL" EQUIPARADOS 
(AT_<\CADISTAS) 

MODÉLO ADOTADO 

Mod. 16 - crédito 
17 - débito (N .F. ) 
18 - quantidade " saída (dis· 

pensãvef niE!díã.nte alte· 
ração do modo 17) 

19 -. estôrno de crédito e re
gistro de produtos isen
tos ou não tributados 

25 - produção mandada pre
parar em casas resi· 
denciais 

26 - fabricação para tercei
ros, recebida matéria
·prima ~om ".GUIA DE 
TRANSITO modêlo 13 

33 - movimento de ambu
lantes 

10 - nota fiscal 
1 - guia de recolhimento. 

OBSERV AÇAO: 

a) - os produtores de JóIAS e 
OBRAS DE OURIVES usa · 
rão, ainda, os livros modo 27, 
28 ou 29 

b ) , - os produtores, de CALÇADOS 
continuarão a escriturar o 
modo 27 do Deer. '45422/59. 
dispensado o modêlo 18. atual 

c) os produtores de MóVEIS 
que mantiverem estoque pa
ra venda a varejo escritura· 
rão o modo 38 do Decr. 45"22; 
/59. dispensa do o modêlo 18. 
atual 

d ) - produtores de mel'cadorias 
isentas: mod o 19 e N.F. 11 
Guia modo 14 - art. 39 -
II - «a~ e «b» ; caso de de· 
volução sem matéria-prima 
empregada pelo produtor. 

Mod. 20 - contrõle do impõsto 
21 _ .. registro de estoque 
10 - nota fiscal 

2 -- guia de recolhimento 
OBSERVAÇAO: Móveis; livro modo 

38 do Dec.T. 45422/59; 
substitui o modo 21 
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3 - FILIAIS DE PRODUTO': I Mod. 12 - «relação diária» 
RES (VAREJISTAS), IN- OBSERVAÇÃO : recebe do produtor 
CLUSIVE SEÇÃO DE VA- , com N.F. - modo 10, 
REJO NA PRóPRIA FÃ- calculado o impôsto na 
BRICA base de 70 % da venda 

no varejo ou com o pre· 
ço do atacado. 

4 - AMBULANTE 
DUTOR 

DE PRO- Mod. 10 -- N .F. série especial 
nome, n Q e domicilio 

OBSERV AÇÃO: deve exibir à fisca
lização a N.F. emitida 
pelo produtor. Cada N.F. 
obriga a prestação de 
contas total, perante () 
produtor (escrituraçã() 
no modo 33) . 

5 - DEPóSITO FECHADO DE Mod. 20 - crédito e débito 
PRODUTOR QUE ~ AO 21 - estoque 
REALIZA VENDAS OBSERVAÇÃO: recebe os produto.> 

6 - DEPOSITAl~TES E!\( AR
MAZI:NS GERAIS OU El\'l 
DEPóSITOS FECHADOS 
l\lANTlDOS POR TERCEI
ROS 

7 - PRODUTOR OU CONFEC
CIONISTA QUE RECEBE 
MAT:f:RIA-PR.DIA DE CO
MERCIANTE, C01\>1 G VIA 
l'IOD:f:LO 13 PARA IN
DUSTRIALIZAÇAO 

com N.F. inod. 10, cuja 
emissão, se obedecer ao 
disposto no art. 231. 
dispensará a escritura
ção dêstes livros (mod. 
20 e 21 ). 

·Mod. 10 N.F. extraída pelo pro
dutor, depositante 

17 registro do débito 
16 registro do crédito, 

quando devolvido o pro
duto com a própria 
Nota Fiscal original ; 
quando a devolução fcír 
parcial, mediante me
morando, nota ou ou
tro documento do depo
sitário 

OBSERVAÇÃO : CIRCULAR D .Rl. 
83/ 65 : opção pela guia 
de trânsito, criado mo
dêlo de livro para o de
sitário. 

Mod . 16 - crédito (para as maté
rias-primas do indm 
trializador) 

17 - débito 
26 - entrada de matéria-pri

ma recebida de tercei
l'OS e saída do produ:o 
industrializado 

14 - devolução, quando hOIl -
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8 - C Oi\IERCIA2'I"TE 
QUE IUANDA PREPARAR 
PRODUTOS EM FABRICA 
DE TERCEffiOS, FORNE
NECENDO lUATf:RIAS
PRThlAS, ETC. 

lUOD~O ADOTADO 

ver somente emprêgo 
de mão-de-obra 

Mod. 10 - quando houver forn eci 
mento de matéria-pri
ma complementar, ad
quirida pelo industriali
zador 

1 - guia de recolhimento. 

Mod. 13 - guia de trânsito 
16 - crédito das matérias

-primas adquiridas e 
N .F. r~cebidas do indus
trializador 

17 - débito 
18 - saída quantitativa I dis

pen sável mediante al
teração do modo 17) 

" 10 - nota fiscal 
1 - guia de recolhimen lo 

OBSERV AÇAO : em relação aos 
produtos das poslçoes 
64 .01 a 64 . 04 (CALÇA
DOS) con tinuarão es
criturando o modo 27 do 
Decreto 454.22/59, em 
lugar do modêlo 18. 

------------------------,----------- ---

9 - PRODUTOR DE FUMO M od. 32 - entrada e saída 
DESFIADO, PICADO, JUI- 16. 17, lO, 1 
GADO OU EM PÓ 

OBSERVAÇAO : usarão, ainda . os 
modelos 19. 33. 25 e 26. 
nas hipóteses indicadas 
para os produtores em 
geral. 

1.0 - TORREFADORES E MOE- Mod. 30 - entrada de café cru. 
DORES DE CAFr.: produção e saída. 

16, 17, 10, 1 
19, 26 e 33 (nas hipóteses in

dicadas) 

OBSERVAÇAO : o moedor de café 
torrado, adquirido dr 
terceiros, deve extrair 
uma única N .F. modo 
10 no fim do dia e es
criturar, apenas. os li
vros mod_ 16. 17, 18 e 
apresentar a guia de 
recolhimento modo 1. 
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11 - COl\lERCIAKTE ATACA- Mod. 27 -
DISTA DE J () I A S E 

(no, entrada, saída, sal
do. Pérolas etc. - po, 
sição 71.01 a 71.04) OBRAS DE OURIVES 

12 - COMERCIA~TE VAREJIS
TA, REVE~DEDOR DE 
JOIAS E OBRAS DE OU
RIVES 

28 ou 29 (idem - poslçao 
71.05 a 71.15) 

20 - contrôle do impôs to 
10 - nota fiscal 
2 - guia de recolhimento. 

Mod. 27 - (n Q, entrada, saída, sal·· 
do. Pérolas etc. - po
sição 71.01 a 71.04) 

28 ou 29 - (idem - posição 
71. 05 a 71.15) 

12 - «relação diárin 
OBSERVAÇÃO : não estão obriga

dos a e missão de nota 
fiscal. 

13 - MERCADORIA ESTRAN- Mod. 22 - débito e crédito 
23 - entrada e saída 
10 - nota fiscal 

GEmA, ARREl\IATADA 
El\'I LEILÃO 

14 - l\IERCADORIA ESTRAN
GEmA: IMPORTADOR 
DIRETO 

1ó - l\IERCADORIA ESTRAN
GEmA: REVENDEDOR, 
ADQUIRENTE NO l\IER
CADO LVTERNO 

16 - COl\'IERCUNTE ATACA
DISTA, ENGARRAFADO R 
E REVENDEDOR DE 
AGUARDENTE ATE: 54~ 

3 - guia de recolhimento 

Mod. 22 - débito e crédito 
23 - entrada e saída 
10 - nota fiscal 

3 - guia de recolhímento 

OBSERVAÇÃO: 
a) - móveis: modêlo 38 do Dec . 

45422/59. em substituição do 
mod.23 

b) - os produtores, no caso de im
portarem, adquirirem, de im
portadores, ou arrematarem, 
matérias-primas estrangeiras. 
de sua industrialização, re
gistrarão suas entradas no li
vro modo 16, dispensados do 
mod.22. 

Mod. 24 - contrôle quantitativo 
das entradas e saldas 

11 - nota fiscal. 

Mod. 16 - crédito 
17 - débito 
31 - entrada e saída 
10 - nota fiscal 

1 - guia de recolhimento 
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OBSERVAÇÃO: recebem o produ
duto em recipientes de ca
pacidade superior a 1 litro, 
com a guia de trânsito mo
dêlo 13. 

17 - PRODUTOR QUE REOE
BE ~L\.TÉRIA-PRThIA, (DE 
PARTICULAR» PARA IN
DUSTRIALIZAÇAO 

18 - «CASAS RESIDE:\TCIAIS» 
CO~I ARTEZANATO POR' 
ENCOl\IENDA DE PRODU
TORES QUE R,El\IETEl\1 
A l\IATIlRIA-PRIl\IA COM 
GlJL'\. DE TRANSITO MOD. 
13 

19 DEVEDOR RE:\HSSO 

l\IODf.:LO ADOTADO 

OBSERVAÇÃO: usarão, ainda, os 
modelos 33 e 19, nas hi
póteses indicadas. 

Mod. talão especial para recebi
mento de matéria-pri
ma, entregando cópia 
(via) ao cliente. 

10 - caso entregue maté
ria-prima complementar 
que exceda de 20% do 
valor da mão-de-obra 
empregada 

1 - guia de recolhimento 
14 - guia de trânsito (para 

devolução, caso a in
dustrialização f i que 
isenta pela falta de em
prêgo de matéria-prima 
complementar, ou abai
xo dos 20 % citados, do 
valor da mão-de-obra. 
com discriminação n a 

I própria guia, modêlo 14) . 
OBSERVAÇÃO: alfaiate e modista, 

I com atividade direta ~a 

I
' confecção para usuáno 

ou consumidor: «Não se 

I 
considera industrializa
ção» - (art. 4", § 3·). 

Devolução com a própria guia re
cebida, com anotação no verso. 

OBSERVAÇÃO: dispensados de es
crita fiscal. 

Deverá escriturar o livro modo 35, 
além dos demais livros obriga
tórios, na qualidade de produ
tor. Guia de recolhimento modo 
5 (antecipado). 

20 - PRODUTOR DE PRODU: N.F. modêlo 11 
TO ISENTO QUE ~IAN- Livro Fiscal modêlo 19 
T~ VENDA Al\mULAN - Livro Fiscal modêlo 33 
TE Ambulante: N.F. modêlo 11 

OBSERVAÇÃO: deve exibir a N.F. 
11 da fábrica. 



ANEXO 111 

POSiÇõES DA NOMENCLATURA DE BRUXELAS NÃO INCLUiDAS 
NA TABELA 

(Produtos não tributados. de acôrdo com o § 3· do artigo 12 
d o Regulamento) 



POS IÇOES DA NOMENCLATURA DE BRUXELAS, 
NAO INCLUIDAS NA TABELA 

(Produtos não tributados, de acôrdo com o 
§ 3~ do a?'tigo 12 do Regulamento) 

CAPiTULO 1 

ANIl\IAIS VIVOS 

01.01 Cavalos, asnos e mulos. 
01.02 Animais vivos da espécie bovina, inclusive os de gênero búfalo . 
01.03 Animais vivos da espécie suína. 
01 .04 - Animais vivos das espécies ovina e caprina. 
01.05 - Aves de capoeira, vivas 
01 .06 - Outros animais vivos. 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

CAPíTULO 2 

CARNES E I\lIúDOS CO~IESTIVEIS 

Carnes e miúdos comestíveis dos animais classificados nas po
sições 01.01 a 01. 04, frescos, refrigerados ou congelados. 
Aves de capoeira mortas e seus miúdos comestiveis (exceto o 
fígados), frescos, refrigerados ou congelados. 
F[gados de aves de capoeira frescos, refrigerados, congelados, 
salgados ou em salmoura. 
Outras carnes e miúdos comesUveis, frescos, refrigerados ou 
congelados. 
Toucinho, gordura de porco e de aves de capoeira, sem prensar 
nem fundir, exceto ° toucinho com carne (entremeado), fres
cos, refrigerados, congelados, salgados, ou em salmoura. secos 
ou defumados. 

CAPiTULO 3 

PEIXES, CRUSTACEOS E MOLU~COS 

03.01 - Peixes frescos (vivos ou mortos), refrigerados ou congelados. 
03 .03 - Crustáceos, moluscos e outros mariscos (separados ou não de 

sua concha ou casca), frescos (vivos ou mortos), refrigerados, 
congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com 
casca, simplesmente cozidos em água. 
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CAPíTULO 5 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIl\1AL, N AO ESPECIFICADOS NEM 
COMPREENDIDOS E}[ OUTRA PARTE DA N OMENCLATURA 

05. 01 - Cabelo humano em bruto, inclusive lavado ou desengordurado; 
resíduos do ca belo humano. 

05.02 - Cerdas de javali e de porco; pêlo de texugo e outros pêlos 
para pincéis; resíduos das referidas cerdas e pêlos. 

05 . 03 - Crinas e seus resíduos, inclusive em mantas . com ou sem 
suporte de outras matérias. 

05.04 - Tripas, bexigas e buchos (exceto os de peixes ). inteiros ou 
em pedaços. 

05.05 - Resíduos de peixes . 
05 . 06 - Tendões e nervos ; raspas e outros resíduos semelhantes de 

peles e couros sem curtü'. 
05 . 07 - Peles e outras partes de aves, providas de suas penas ou 

penugem, penas e partes de penas (inclusive recortadas) e 
penugem, em bruto ou simplesmente limphs, desinfetadas ou 
preparadas para sua conservação; pós e resíduos de penas 
ou de partes de penas. 

05 . 08 - Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou sim
plesmente preparados (mas sem recortar em forma determi
nada ), tratados com ácido ou desgela tinados; pós e resíduos. 

05 . 09 Chifres, pontas, cascos, unhas, garras e bicos, em bruto ou 
simplesmente preparados (mas sem recortar em forma deter
minada ) inclusive seus resíduos e pó ; barbatanas de baleia 
e de animais semelhantes. em bruto ou simplesmente prepa
radas (mas sem recortar em forma determinada), compreen
didos suas rebarbas e seus resíduos . 

05 . 10 Marfim em bruto ou simplesmente preparado, mas não cortado 
em forma determinada ; pó e resíduos de marfim. 

05.11 - Carapaça de tartaruga e suas placas (lâminas ), em bruto ou 
simplesmente preparadas, mas não cortadas em forma deter
minada; unhas, aparas e resíduos. 

05 . 12 Coral e semelhantes, em bruto ou simplesmente preparados. 
mas não trabalhados; conchas em, bruto ou simplesmente 
preparadas, mas não cortadas em forma determinada; pó e 
residuos de conchas. 

05 .13 - Esponjas naturais . 
05.14 - Ambar-cinzento (<<âmbar-gris» l, castóreo, algália (civeta ) e 

almiscar ; cantáridas e bile, inclusive dessecadas; substâncias 
animais utilizadas para a preparação de pro dutos farmacêu
ticos. frescas, refrigeradas, congeladas ou conservadas tran
sitoriamente de outro modo . 

05.15 - Produtos de origem animal não especificados nem compreen
didos em outra parte ; animais mortos dos capítulos 1 ou 3. 
impróprios para. o consumo humano. 

CAPíTULO fi 

PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DA FLORICULTURA 

06 . '01 - Bulbos, tubérculos, raizes tuberosas, rebentos e rizomas, em 
repouso vegetativo, em vegetação ou em flor, 

'06.02 - Outras plantas e raízes vivas, incluídas a s estacas e os en
xertos. 
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06 .03 - Flôres e botôes de flôres cortados, para ramos ou para orna
mentação, frescos, secos, branqueados, tintos. impregnado~ ou 
preparados de outro m9do. 

06.04 - Folhagem, fôlhas, ramos e outras partes de plantas. ervas, 
musgos e líquens para ramos ou ornamentação, frescos, secos. 
branqueados, tintos, impregnados ou preparados de outro mo
do, exceto as flôres ou botões da posição 06.03. 

CAPITULO 7 

LEGrJUES. HORTALICAS. PLANT.-\S. RAiZES E 
TUBÉRCULOS ALI~IENTICIOS 

07 .01 - Legumes e hortaliças. frescos Ou refrigerados. 
07.02 - Legumes e hortaliças, cozidos ou sem coze I ' . congelados. 
07.03 Legumes e hortaliças em sal moura. em água sulfurada ou 

adicionada de outras substâncias destinadas a aRsegurar tran
si tõri amente sua conservação, mas não e!'pe('Íalmente prepa
rados para consumo imediato. 

07.05 Grãos de leguminosas secos. inclusive descorti cados ou pat-
tidos. 

07.06 Raizes de mandioca. araruta. salepn. t.upinambo, batata-doce 
e demais raízes e tubérculos semelhantes . com elevado teor 
de amido ou de inulina. inclusive secos ou ('o rtados em pe
daços; medula de sagu. 

CA P1TL'I J) 8 

FRUTO COMESTlVEIS. CASCAS DE CITRICOS 
E DE MELõES 

08.05 - Nozes, a mêndoas e semelhantes (com exclusâo das compreen
didas na posição 08.01). frescas ou sêcas. inclusive sem casca 
ou sem película. 

08.06 Maçãs, peras e marmelos. frescos. 
08.07 Frutas de caroço (pêssegos, damascos . ameixas . cerejas. etc.) 

frescas. 
08 .08 
08.09 
08.10 
08 .11 

08 .13 

Bagas frescas (morangos. amoras, etc .). 
Outras frutas frescas. 

- Frutas (cozidas ou não ) congeladas. sem ad:ção de açúcar. 
Frutas em salmoura, em gás sulfuroso ou água sulfurosa. ou 
adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar tran
sitõriamente sua conservação, mas não especialmente prepa
radas para consumo imediato. 
Cascas de çitricos e de melões, frescas. congeladas. desseca
das, em salmoura, em água sulfurosa ou adicionada de outras 
substâncias destinadas a assegurar transitõriamente sua con
servação. 
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CAPtTt:LO ~l 

CAF1i;, CHA. l\lATE E ESPECIARIAS 

09 . 05 - Baunilha . 

CAPITULO 10 

CEREAIS 

10 . 01 - Trigo e mistura de trigo com centeio. 
10.02 - Centeio. 
10 .03 - Cevada. 
10.04 - Aveia. 
10.05 - Milho. 
10.06 Arroz. 
10 07 - Trigo mourisco, milho painço, aI pista, sorgo e dari; outros 

cereais. 

CAPíTULO 11 

PRODUTOS DE IND"ÚSTRIA DE l\IOAGEM; l\IALTE; 
Al\IIDOS E F1i;CULAS; GL"ÚTEN; INULINA 

11 . 01 - Farinhas de cereais. 
11 .02 - Sêmolas e semelhantes; grãos descorticados, em pérolas, par· 

tidos, esmagados (inclusive em flocos), exceto o arroz sem 
casca, abrilhantado, polido ou partido; germes de cereais, in· 
clusive as suas farinhas. 

11.06 - Farinhas e sêmolas, de sagu, mandioca, araruta, salepo e 
demais raízes e tubérculos compreendidos na posição 07.06 . 

CAPíTULO 12 

SEl\'IENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS; GRAOS, 
SEMENTES E FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS 

INDUSTR·IAIS E lUEDICINAIS; PALHA E 
FORRAGENS 

12.01 - Sementes e frutos oleaginosos, inclusive partidos. 
12.02 - Farinhas de sementes e de frutos oleaginosos, sem prévia 

extração de óleo, com exclusão da farinha de mostarda. 
12 .03 - Sementes, esporos e frutos, para semeadura. 
1~.04 - Beterraba de açúcar (inclusive cortada), fresca, sêca ou em 

pó, cana-de-açúcar. 
12 .05 - Raízes de cbicória, frescas ou sêcas, inclusive cortadas, sem 

torrar. 
12 .06 - Lúpulo (cones e lupulina). 
12.09 - Palha e casca de cereais, em broto, inclusive cortadas. 
12.10' --.:. Beterrabas, nabos e raízes forrageiras; feno, alfafa, luzerna, 

trevo, couves forrageiras, tremõço, ervilhaça e outros produtos 
forrageiros semelhantes. 
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CAPIT Ul.O 1:1 

~lAT1mIAS-PRIl\'IAS VEGETAIS PARA TINTURARIA 
OU CURTUME; GOMAS, RESINAS E OUTROS SUCOS 

E EXTRATOS VEGETAIS 

13.01 - Matérias-primas vegetais para tinturaria ou curtume. -

CAPITLLO 14 

lUATi!:RIAS PARA TRANÇARIA E ENTALHE E 
OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM "EGETAL NAO 

ESPECIFICADDS 1'10'1:1\:1 COMPREENDIDOS EM 
OUTRA PARTE 

14 .01 - Matér'ias vegetais empregadas principalmente em cestaria ou 
espartaria (vime, cana, bambu, junco, ráfia, palha de cereais 
limpa, branqueada ou tinta, cascas de tília e semelhantes) . 

14 . 02 - Matérias vegetais empregadas principalmente como enchimen
tos (capoque, crina vegetal, crina marinha e semelhantes), 
inclusive em mantas, com ou sem suporte de outras matérias. 

14 . 03 - Matérias vegetais empregadas principalmente no fabrico de 
vassouras e escôvas (sorgo, piaçava, raízes de grama, tam
pico e semelhantes), inclusive em feixes, com ou sem torção. 

14.04 - S ementes duras, caroços, cascas e nozes (de «corozo», marfim
-vegetal, palmeira-dum e semelhantes), para entalhe. 

14.05 - Produtos de origem vegetal não especificados nem compreen
didos em outra parte. 

CAPiTULO I ;:; 

GORDURAS E ÓLEDS, ANIMAIS E VEGETAIS; 
PRODUTDS DA SUA DISSOCIAÇAO; GORDURAS 

ALlJ.)lENT.lCIAS ELABORADAS; Ci!:RAS DE 
DRIGEM ANIMAL DU VEGETAL 

15.02 - Sebos (das espécies bovina, ovina e caprina) em bruto ou 
fundidos, inclusive o sebo chamado «premieI' jus». 

15.09 - «Degras». 
15 . 17 Resíduos provenientes do tratamento das matérias gordurosas 

ou das cêras animais ou vegetais. 

CAPiTULO 17 

AÇúCAR E PRODUTOS DE CONFEITARIA 

17.03 - Melaços , inclusive descorados. 

CAPiTULO 18 

CACAU E SUAS PREPARAÇõES 

18.01 - Cacau em grão, inteiro ou partido, cru ou torrado. 
18 . 02 - Cascas, peliculas e residuos de cacau. 
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í.APtTL LO :1:1 

RE IDUOS E DESPERDICIOS DA INDilSTRIA 
ALIl\'IENTICIA; ALIMENTOS PRt~PARADOS PARA 

ANUlAI 

23 . 01 - Farinhas e pós de carne e de miúdos , de peixes , de c rustáceos 
ou moluscos, impróprios para a aJimer:otação humana ; tor-

23 .02 -

23.03 -

23.04 -

23 . 05 
23 .06 

resmos. 
Farelos, sêmeas e outros resíduos de peneiração. da moagem 
ou de outros tratamentos dos grãos de cereai s e de legu
m inosas. 
Polpa de beterraba, bagaço de cana-de-açúcar e outros resíduos 
da indústria do açúcar ; fezes de cervejaria e de destilaria ; re
síduos da indúst ria do amido e resíduos semelhantes . 
T ortas, bagaço de azeitonas e demais r esíduos da extração 
de óleos veg,etais , com exclusão das bônas. 
Fezes de vinho; tár taro bruto. 
Produtos vegetais, próprios para a alimentação de animais. 
não especificados nem compreendidos em outra parte. 

CA PJTCJ.O 24 

FUMO 

24.01 - Fumo em bruto ou sem elaborar; "esíduos de fum o. 

CAPiTU_O 25 

SAL, ENXóFRE, TERRAS }t~ PEDRAS, GESSOS, 
CAL E CIJ.'\fENTOS 

25.02 - Piritas de ferro, não ustuladas. 
25 . 04 - Grafita natural (plombag ina). 
25.05 - A reias naturais de qualquer espécie. inclusive color idas , com 

exclusão das areias m etalíferas compreendidas na posição 26.01. 
25 . 06 - Quartzo (exceto as areias naturais); qua rtzo em bruto. des

bastado ou simplesmente serrado. 
25 07 Argilas (caulirn, bentonita , e tc. ) . com exclusão das argilas ex-

p andidas da posição 68.07 , andaJuzita, c ianita, s ilimanita. in
clusive calcinadas; mulita ; t erras de chamote e de dinas. 

25 . 08 - Giz. 
25 09 - Terras corantes, inclusive calcinadas ou misturadas entre si, 

óxidos de ferro micáceos, naturais. 
25 . 10 Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais . 

apatita e giz fostatado. 
25.11 Sulfato de bário, natural (Baritina ); carbonato de bário, na 

tur3.J (Withezita ), inclusive calcinado, com exclusão do óxido 
de bário. 

25 .12 - Terras de infusórios, farinhas siliciosas fósseis e outras terras 
siliciosas semelhantes (<<kieselgun, tripolita, diatomita, etc. I , 
de densidade aparente igualou inferior a 1 (um ) inclusive 
calcinadas, 

25 .13 - Pedra-pomes, esmer il, córindon natural, granada natural e ou
tros abrasivos naturais, inclusÍ\'e tratados termicamente. 

25 . 14 - Ardósia, em bruto, esfoliada, desbastada ou simplesmente 'ser
rada. 
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25.15 - Mármores, pedra de Tívoli, granito belga e demais pedras 
calcáreas de cantaria ou de construção, de densidade aparente 
igualou superior a 2,5 (dois e meio) e alabastro em bruto. 
desbastados ou simplesmente serrados. 

25.16 - Granito, pórfiro, basalto, grés e outras pedras de cantaria 
ou de construção, em bruto, desbastados ou simplesmente' 
serrados. 

25.17 

25 .18 

25.19 

25.20 

25.21 

25.22 

25 .24 
25.25 

':'5.26 

25.28 
25.29 
25.30 

25.31 
25.32 

26.01 

26 .02 
26 .03 

26 .04 

Sílex; pedras britadas, macadame e macadame alcatroado, cas
calho e seixos arredondados dos tipos comumente utilizados 
para empedramento de rodovias e vias férreas , para lastro e 
par'a concreto ; pedregulhos, grânulos, fragmentos e pós das 
pedras , das posições 25.15 e 25 . 16 . 
Dolomita em bruto, desbastada ou simplesmente serrada; do
lomita calcinada; aglomerado de dolomita. 
Carbonato n atural de magnésio Cmagnesital, inclusive calc i
nado, com exclusão do óxido de magnésio. 
Gêsso cru; anidrita; gessos calcinados, inclusive coloridos ou 
com adição de pequenas quantidades de aceleradores ou re
tardadores, com exclusão dos gessos especialmente preparados 
para uso dentário . 
Castinas e pedras calcáreas utilizadas na fabricação de cal 
ou cimento. 
Cal ordinária (viva ou extinta); cal hidráulica, com exclusão 
do óxido e do hidróxido de cálci o. 
Amianto (asbesto). 
Espuma-do-mar, natural (mesmo em pedaços polidos ) e ãmbar 
natural (súcino); espuma-do-mar e âmbar reconstituídos em 
chapas, varetas, barras e formas semelhantes, simplesmente 
moldados; azeviche. 
Mica, inclusive em lâminas irregulares obtidas por c livagem 
(;csplittings» ) e desperdícios de mica. 
Criolita e chiolita naturais. 
Sulfetos de arsênio, naturais. 
Boratos naturais em bruto e seus concentrados (calcinados ou 
sem calcinar), com exclusão dos boratos extraídos das sal
mouras naturais; ácido bórico natural com teor máximo de 
85 por cento (85'lc) de H:{BO:1 em produto sêco. 
Foldspat; leucita; nefelina e nefelina sienita; espatoflúor. 
Matérias minerais não especificadas nem compreendidas em 
outra parte; resíduos e fragmentos de cerâmica. 

CAPfTL' 1.0 26 

~H~f:RIOS METAL'CRGICOS, ESCORIA E CINZA 

Minérios metalúrgicos, inclusive concentrados; piritas de ferro 
llstuladas (cinzas de piritas). 
Escórias, resíduos da fabricação do ferro e do aço. 
Cinzas e resíduos (düerentes dos da posição 26.02) que con
tenham metal ou compostos metálicos . 

- Outras escórias e cinzas, incluídas as cinzas de algas (fucos) . 



27.01 -

27.02 
27.03 

27.04 
27. 05 
27 .05 -

27 .06 -

27 .09 -
27 .11 -
27 .15 -

27 . 17 -
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CAPITULO 2i 

COl\:lBUSTtVEIS lUINERAIS, OLEOS MINERAIS E 
PRODU'fOS DE SUA DESTILAÇÃO; l\IAT1:RIAS 

BETm:II~OSAS; Of!;RAS MINERAIS 

Hulhas; briquêtes, ovóides e combustíveis sólidos semelhantes 
obtidos a partir da hulha. 
Linhitos e seus aglomerados. 
Turfa (inclusive a turfa para camas de animais) e seus aglo
merados. 
Coques e semicoques de hulha, de linhita e de turfa. 
Carvão de retorta. 
(bis) Gás de iluminação. gás pobre e gás de água (posição 
facultativa) . 
Alcatrões de hulha, de linhito ou de turfa e out ros alcatrões 
minerais, inclusive os alcatrões minerais parcia lmente desti
lados e os alcatrões minerais reconstituídos. 
Petróleo ou óleo de xistos, em bru to. 
Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. 
Betumes natura is e asfaltos naturais; xistos e areias betu
minosas; rochas asfálticas. 
Energia elétrica (posição facultativa ) . 

CAPiTCLO :n 

ADUBOS E FERTILIZANTES 

31.01 - Guano e outros fertilizantes naturais de origem animal ou 
vegetal, inclusive m is turados entre si, mas não elaborados qui
micamente. 

CAPiTULO 38 

PRODUTOS DIVERSOS DAS INDúSTRIAS QUll\:IICAS 

38 .16 - Meios de cultura preparados para o desenvolvimento de mi
crorganismos. 

40 . 01 

40 . 04 

41 . 01 

41.09 

CAPíTt:LO 40 

BORRACHA NATURAL OU SINT1:TICA, BORRACHA 
ART~C~ E ~~UFATURAS DE BORRACHA 

Borracha natural, balata, guta-percha e gomas naturais se
melhantes, em bruto (inclusive o látex, estabilizado ou não). 
Residuos, aparas e pó de borracha não endurecida ; resíduos de 
manufaturas de borracha não endurecida, exclusivamente uti
lizáveis para a recuperação da borracha. 

CAPiTULO 41 

PELES E COUROS 

Peles em bruto (frescas, salgadas, sêcas, tratadas com cal, 
picladas ) inclusive peles de ovino com lã. 
Aparas e outros resíduos de couro natural, artificial ou re
generado, e de peles, curtidas ou apergaminhadas, não utili
záveis para a fabricação de artigos de couro; serradura, pó 
e farinha de couro . 
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CAPtTCLO 43 

PELETERIA E SUAS lUANUFATURAS, 
PELETERIA ARTIFICIAL 

43.01 - Peles de peleteria, em bruto. 

CAPiTULO 44 

MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E l\-lANUFATURAS 
DE l\1ADEIRA 

44 .01 - Lenha em qualquer forma; resíduos de madeira, inclusive ser
ragem. 

44.02 - Carvão vegetal (inclusive carvão de cascas e caroços de fru
tos), aglomerados ou não. 

44 .03 Madeira em bruto, inclusive descascada ou simplesmente des-
bastada. 

44 .04 Madeira simplesmente esquadriada. 
44.05 - Madeira simplesmente serrada longitudinalmente, cortada ou 

44 .07 
44 .09 

desenrolada, de espessura superior a cinco milímetros. 
Dormentes de madeira para vias férreas. 
Arcos de madeira; estacas fendidas , estacas e cavilhas agu
çadas, não serradas longitudinalmente; madeira em lãminas 
ou fitas; lascas utilizadas na preparação de vinagre ou para 
clarificação de líquidos. 

44.10 - Madeira simplesmente desbastada ou arredondada, não tornea
da nem recurvada ou trabalhada por qualquer outro modo 
para bengalas, guarda-chuvas, chicotes. cabos de ferramentas 
e semelhantes. 

H .12 - Palha (lã) de madeira; farinha de madeira. 

47 . 02 

CAPiTULO (7 

MAT~RIAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO 
PAPEL 

Resíduos de papel, cartolina e cartão; papel, cartolina e cartão. 
usados, exclusivamente utilizáveis na fabricação de papel. 

CAPíTULO 49 

ARTIGOS DE LIVR.ARL<\ E PRODUTOS DAS 
ARTES GRAFICAS 

49 .06 - Planos de arquitetura, de engenharia e outros planos e de
senhos industriais, comerciais e semelhantes, obtidos à mão 
ou através de reprodução; textos manuscritos ou datilogra
fados. 

CAPITULO 50 

SIlDA, BóRRA DE SIlDA (SCHAPPE) E RESmUOS 
DE BORRA DE S~DA 

50 .01 - Casulos de bicho-da-sêda, próprios para dobar. 
50.02 - Sêda crua (não torcida). 
50.03 - Resíduos de sêda (compreendendo os casulos impróprios para 

dobar e os fiapos); bOrra, res1duos de bôrra e ebleusses:t. 
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CAPtTL'LO 5:1 

LAS, Pf;LOS E CRINAS 

53.01 - Lãs sem cardar nem pentear. 
53.02 - Pêlos finos ou grosseiros, sem cardar nem pentear. 
53.03 - Resíduos de lã e de pêlos (finos ou grosseiros), exceto os 

fiapos. 
53.04 - Fiapos de lã e de pêlos tfinos ou grosseiros). 

CAPITULO ij!; 

ALGODÃO 

55 .01 - Algodão sem cal'dar nem pentear. 
55.02 - «Linters» de algodão 
55 .03 - Resíduos de a lgodão (inclusiv e algodão de trapo ) sem pentear 

nem cardar. 

L \ PITCLO ,,(i 

Tf;XTEIS S Il\""TÊTICOS E ARTIFICIAIS DESCONTL,"U OS 

56.03 - Resíduos de fibras têxteis sintéticas e artificiais (contin uas 
ou descontínuas) sem cardar nem pentear ou sem ter sofrido 
outra operação preparatória da fiação, inclusive desperdícios 
de fios e fibras de trapo. 

63.01 

63.02 

67.03 

C-\PITL· I.O (;3 

ROUPA USADAS E TRAPOS 

Vestuário e acessórios, mantas. roupa de uso doméstico e 
artigos para guarn ição de interiores (diferentes dos ccmpreen
didos nas posições 58.01, 58.02 e 58.03), de matérias têxteis, 
calçado, chapéus, barretes e toucados de qualquer matéria, 
com evidentes sinais de uso e apresentados a granel ou em 
fardos, sacos ou embalagens semelhantes. 
Trapos (novos ou usadOS), cordéis. cordas e cabos, em resí
duos ou em artigos inutilizados. 

CAPITULO ti, 
PEN AS E PENUGEl\-[ PREPARADAS E ARTIGOS 
DE PENAS E PENUGE1U; FLóRES ARTIFICIAIS ; 

j\'lANUFATURAS DE CABELOS; LEQUES 

Cabelo penteado, tinto, frisado ou de outra forma preparado ; 
lã e pêlos de animais preparados para a confecção ce posti
ços e semelhantes. 
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CAptTULO 72 

MOEDAS 

72.01 - Moedas. 

CAPITULO 73 

FERRO FUNDIDO, FERRO l\IACIO E AÇO 

73 .03 - Sucata e desperdícios de ferro ou de aço. 

CAptTULO 89 

NAVEGAÇAO l\:lARlTIl\:lA E FLl.íVIAL 

89.04 - Embarcações condenadas por inavegáveis. 

CAPíTULO 99 

OBJETOS DE ARTE, D E COLEÇõ ES E DE 
ANTIGUIDADES 

99 .01 - Quadros, pinturas e desenhos, executados inteiramente à mão, 
com exclusão dos desenhos industriais da posição 49 .06 e dos 
artigos manufaturados decorados à mão. 

99.02 - Gravuras, estampas e litografias originais. 
99.03 - Obras originais da arte estatuária e de escultura, de qual 

quer matéria. 
99.04 - Selos postais e semelhantes (cartões postais e envelopes pos

tais com franquia impressa, marcas postais, etc.), estampilhas 
fiscais e semelhantes, usados ou não, mas que não tenham 
curso legal, nem estejam destinados a tê-lo no pais de destino. 

99.05 - Coleções e espécimes para coleções de zoologia, botânica, mi
neralogia e anatomia; objetos para coleções de valor histó
rico, arqueológico, paleontológico, etnográfico e numismático. 

99 .06 - Objetos de antiguidade de mais de um século. 



ANEXO IV 

CIRCULARES E ORDEM DE SERViÇO EXPEDIDAS 



CIRCULAR N .o 3, DE 14 DE JANEIRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições, 

RESOL VE baixar as seguintes instruções, em aditamen
to à Circular N.o 224, de 31 de dezembro de 1964 dêste De
partamento. 

-I-

A filia l ou qualquer estabelecimento que vender por 
.-\.TACADO ou, simultânea mente, por ATACADO e a VARE
J 0, produtos industrializados por outra filial ou estabeleci
mento, todos pertencentes à mesma firma contribuinte, é con
siderado estabelecimento produtor, para os efeitos da legis
lação do impôsto de consumo, consoante o inciso II do art. 4.° 
da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, e, assim, está 
sujeito a pagamento do tributo, de acôrdo com a letra a do 
inciso I, do art. 35, na forma dos arts. 13, 14 (inciso lI), 15, 
19 (letra a do inciso lI), 20, 24 e 26 (inciso IIl), calculando o 
impôsto a pagar sôbre o seu preço de venda e dêle deduzindo 
o impôsto pago pelo estabelecimento fabricante, por ocasião 
da remessa do prod'Uto, conforme o a rt. 27 (letra b do inciso 
In, e parágrafos), da lei citada. 

-Il-

Os contribuintes de produtos anteriormente sujeitos ao 
r egime de selagem direta, que vinham pagando o impôsto 
em regime misto (parte por estampilhas, parte por guia) e se 
creditando no total das estampilhas adquiridas, deverão r e-
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lacionar entregar à repartição arrecadadora local, o estoque 
de estampilhas não aplicadas existentes em 31 de dezembro 
de 1964 e transpor para os recolhimentos de 1965, o saldo 
credor do impôsto naquela data, Em conseqüência, êsses con
tribuintes não poderão requerer a restituição do valor das 
estampilhas devolvidas à Fazenda N ncional. 

, ' 

Júlio Ba'rbier i 
Diretor 

IRCULAR N- 6, DE 29 DE JANEIRO DE 1965 

,I O DIRETOR DO DEPARTAME TO DE RE:.lDAS IN 
TERN AS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta no. processo n° 23 . 544/ 65, e considerando a dificul 
dade manifestada na concretização das providências manda
das adotar na segunda parte do item III da Circular dêste 
Depa:rtamento, de número 224, de 31 de dezembro de 1964 
(D.O. d'e 11/ 1/ 65) , declara aos Chefes das repartições su
bordinadas, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas 
e demais interessados, para seu conhecimento e devidos fins. 
que resolveu prorrogar por dez (10) dias os prazos cons
tantes do mencionado item IH da supramencionada Circular. 

Júlio BCL1'biCl'i 
Diretor 

CIRCULAR N.o 13, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO as modificações introduzidas na legjs
laÇa0' do impôsto de consumo pela Lei n'? 4.502, de 30 de no
vembro de 1964 e a necessidade de se estabelecer o conceito 
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de isenção dos produtos referidos na alínea n, do inciso III, 
A.pexo I da mesma lei, em face da tributação da Posição 19.03 
da Alínea IV, 

DECLARA aos Senhores Chefes das repartições subor
dinadas, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas 
e demais interessados que: 

a) - o macarrão, talharim e espaguete são produtos 
isentos do impõsto de consumo, qualquer que seja a forma 
de embalagem ou acondicionamento em que sejam apresen
tadas ao consumidor; 

b) - que por "massas similares", para os fins da isen
ção do Anexo I, item IlI, letra n da Lei 4.502, de 30/ 11/ 64, 
se entendem as que sejam da mesma composição <tos produtos 
acima referidos, ou resultem da combinação de farinha de 
trigo, água, ovos, com ou sem vitaminas, tais como "massi
nhas", "estrelinhas", "goela de pato", "alfabeto", "conchi
nhas" e outras semelhantes, excluídas as que contenham re
cheios ou sejam elaboradas com outros produtos, que não os 
citados. 

Júlio Ba1"b ie?'; 
Diretor 

CIRCULAR N~ 15, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
consta do Processo n'? 137.296/ 64, declara aos Senhores Dire
tores de Recebedoria, Delegados Fiscais nos Estados, Inspetores 
de Alfândegas, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas 
que o produto "MANZATE-D", fabricado pela E.I. DU PONT 
de Nemours & Co. Inc., Wilmington, Delaware, Estados Uni
dos da Amériea, distribuído sob a responsabilidade de DU 
PONT DO BRASIL S. A. - Indústrias Químicas, estabe
lecida em São Paulo à Rua da Consolação n.o 57 e com filial 
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à Avenida Graça Aranha, 333, 8.° andar nesta cidade, tem 
isenção do impôsto de consumo, como fungicida à base 80% 
(oitenta por cento) no mínimo de Etileno bis-ditiocarbamato 
de manganês (MANEB), de conformidade com o item XVII 
do Artigo 7'? da Lei 4.502, de 20 de novembro de 1964 o 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N.O 25, DE 6 DE ABRIL DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições e considerando que per
sistem as razões que levaram êste Departamento a expedir 
a Circular n.o 6, de 29 de janeiro de 1965, 

DECLARA aos Chefes das repartições subordinadas, Ins
petores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e demais inte
ressados, para seu conhecimento e devidos fins , que resolveu 
prorrogar até 30 de abril próximo, o prazo constante da se
gunda parte do ítem III da Circular DRI n.o 224, de 31 d e 
dezembro de 19640 

Júlio Ba?Obieri 
Diretor 

CIRCULAR N.o 36, DE 10 DE MAIO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 18, 
ítem lI, do Regimento aprovado com o Decreto n" 55.853, 
de 22 de março de 1965, 

DECLARA aos Delegados Fiscais, Inspetores de Alfân
degas, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas, para 
seu conhecimento e devidos fins que, a competência para jul
gamento dos processos fiscais, a que se refere o artigo 111, 
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item V, da Lei nC 4.502, de 30 de novembro de 1964, con
tinuará com as Alfândegas e Delegacias Fiscais, enquanto não 
forem instalados os órgãos regionais dêste Departamento 
com jurisdição correspondente. 

Júlio Barbie'ri 
Diretor 

CIRCULAR N.o 38, DE 13 DE MAIO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atri
buições, 

CONSIDERANDO que o Regulamento do Impôsto Único 
sôbre os Minerais do País, baixado com o Decreto n 9 55.928, 
de 14 de abril de 1965, publicado no D. O. de 30 subseqüente, 
introduziu sensíveis alterações na legislação anterior; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientar as reparti
ções e os agentes arrecadadores, a fiscalização de rendas in
ternas e os contribuintes, no cumprimento da lei, para fins 
de adaptação às novas normas r egulamentares, 

RESOLVE permitir que a adoção integral dos novos mo
delos e documentos fiscais se realize no prazo improrrogável 
de noventa (90) dias, durante o qual poderão ser utilizados 
os modelos anteriores. 

Declara, outrossim, que, durante o prazo citado no ítem 
anterior, os Inspetores, Agentes Fiscais de Rendas Internas 
e Fiscais Auxiliares de Impostos Internos deverão evitar a 
insta uração de processos fiscais em virtude de interpretação 
errônea dos contribuintes sôbre os novos dispositivos legais, 
procurando antes instruí -lo~ e orientá-los sôbre a matéria. 

JúLio Barbie1"i 
Diretor 
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CIRCULAR N.o 41, DE 27 DE MAIO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
as determinações do Senhor Ministro da Fazenda, declara às 
repartições fiscais e arrecadadoras competentes, aos Inspeto
res e Agentes Fiscais de Rendas Internas, para seu conheci 
mento e devidos fins que os favores constantes da Circular 
Ministerial n.o 7, de 14 de maio findo, publicada no Diário 
Oficial de 17, são extensivos à indústria de fiação, que passa
rá a recolher o impôsto de consumo até o dia 15 do mês se
guinte, abrangendo as duas quinzenas do mês anterior. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N.o 42, DE 3 DE JUNHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN 
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atri 
buições legais, tendo em vista o que consta no processo 
n° 103.999;'65, e o pronunciamento do Diretor do Serviço de 
Defesa Sanitária Vegetal, através do oficio n.o 395, desta data, 
declara às r epartições arrecadadoras, Inspetores e Agentes 
Fiscais de Rendas Internas c demais interessados, para seu 
conhecimento e devidos fins, que os produtos "TRICLORO
METIL TIOTETRAIDO FTALIMIDA" e "N-TRICLORO
METIL MERCATO-4 - CICLOHEXENE - 1,2 - DICARBO
XIMIDA ", sob a denominação "Captan ", estão isentos do im
pôsto de consumo "ex-vi" do disposto no ítem XVII do artigo 
7ç da Lei n° 4 . 502, de 1964, por serem fungicidas empregados 
na lavoura, conforme registrado naquele Serviço. 

Júlio Barbieri 
Diretor 
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CIRCULAR N° 47 , DE 21 DE JUNHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS DO TESOURO N ACION AL, tendo em vista a Por
taria. Ministerial GB-197, de 7 de junho de 1965, baixada em 
face da Lei n° 4.663, de 3 de junho de 1965, 

DECLARA, para conhecimento dos interessados, assim 
como das Delegacias Regionais, Inspetores e Agentes Fiscais 
de Rendas Internas, e devido cumprimento que: 

I - o impôsto de consumo devido sôbre veículos auto
móveis e respectivos chassis e carroçarias, constantes do Ca
pítulo 87 da Tabela anexa à Lei n° 4.502, de 30/ 11/64, será 
cobrado nos meses d e junho, julho, agôsto e setembro do ano 
corrente, a partir da publicação da citada Portaria Ministerial 
197, e desde que o fabricante tenha assinado o compromisso 
de estabilização de preços a que se refere a Portari~ Intermi
nisterial n.O 71 , de 23 de fevereiro de 1965 (D. O . de 24/ 2/ 65) 
- nas seguintes bases: 

a ) durante o mês de junho: 

87.02.1 1, 5<Jf 
87 .02.2 2 o/r 
87.02. 3 3 ~ 
87.02.4 1, 5 o/r 
87.02.5 % 
87.02.6 0, 6% 
87.02.7 0, 6% 
87.02.8 0, 6 70 
87.03 O, 6% 
87.04 O, 670 
87.05 0, 6% 
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b) durante o mês de julho: 

87.02.1 3,75 70 
87.02.2 5 0/0 
87.02 .3 7,5% 
87.02.4 3,75% 
87.02.5 2, 5% 
87 .02.6 1, 5%· 
87.02.7 1,5% 
87.02.8 1,5% 
87.03 1,5% 
87.04 1,5% 
87.05 1, 5% 

c) durante o mês de agôsto: 

87.02.1 7, 5 9ó 
87.02.2 10 % 
87.02.3 15 % 
87.02.4 7,5% 
87 .02.5 5 5~ 

87.02 .6 3 % 
87.02 .7 3 «?f-

87 .02 .8 3 <}.(. 

87.03 3 71é, 
87.04 3 OI .. 

7C 

87.05 3 c;.~ 

d) durante o mês de setembro: 

87.02.1 11 ,25 5~· 

87.02.2 15 % 
87.02 .3 22, 5% 
87.02.4 11,259(-
87.02.5 7,5% 
87.02.6 4, 59( 
87.02.7 4,5% 
87.02.8 4,5% 
87.03 4,5% 
87.04 4,5% 
87.05 4, 5% 
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II - O favor concedido recai apenas sôbre os produtos 
que saírem das fábricas a p·artir de j unho de 1965, data da 
publicação da Portaria Ministerial 197. 

III - As emprêsas a que se refere esta Circular ficam 
autorizadas a' recolher' mensalmente o impôsto de consumo 
correspondente às vendas dos automóveis classificados na po
sição 87.02.2, além daquêle já autorizado na forma da Por
taria Interministerial n.o 71, de 23 de fevereiro de 1965. 

IV - A concessão do benefício de redução do impôsto 
de consumo está condicionada a uma redução, de igual valor, 
no preço do produto, de forma que a dispensa do tributo re
sulte inteiramente em benefício do consumidor, e ainda a que 
<l emprêsa assuma, nos têrmos da Portaria Interministerial 
n.o 71, de 23/ 2/ 65, o compromisso de estabilizar os demais 
componentes do seu preço de venda, além do impôsto de 
consumo. 

v - A emprêsa que deixar de cumprir a condição do 
ítem anterior ficará sujeita ao pagamento em dôbro do valor 
da redução do impôsto de consumo de que se tiver benefi
ciado. 

VI - Êstc Departamento recomenda às suas Delegacias 
Regionais, aos Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Inter
nas que exerçam rigorosa e constante vigilância não apenas 
sôbre os fabricantes, mas principalmente sôbre os distribui
dores e r evendedores de produtos da indústria automobilística, 
para o fiel cumprimento da primeira parte do ítem IV acima, 
instaurando o competente procedimento fiscal sempre que 
constatarem irregularidade. 

Júlio Barbieri 
Diretor 
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CIRCULAR N.o 51, DE 21 DE JUNHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, tendo em vista 
a Portaria Ministerial N.o GB-200, de 8 de junho de 1965, que 
permitiu o parcelamento em até 24 prestações, a partir de se
tembro próximo, do impôsto d e consumo incidente sôbre os 
produtos da indústria de fiação e de tecelagem durante os 
meses de j unho e julho do corrente ano, e considerando ainda 
que, segundo consta do processo n° 120.937/ 65, o Sr. Mi
nistro fixou o entendimento de que o impôsto de consumo 
correspondente ao mês de maio, devido em junho, está 
também compreendido no diferimento facultado por aquela 
Portaria, 

DECLARA, para conhecimento dos interessados, assim 
como das Delegacias Regionais, Inspetores e Agentes Fiscais 
de Rendas Internas, e dev:ido cumprimento, que: 

I - O impôsto de consumo devido pelos industriais de 
fiação e de tecidos sôbre as mercadorias saídas das fábricas 
nos meses de maio, j unho e julho do ano corrente, será re
colhido em regime de pagamento parcelado, em até vinte e 
quatro prestações mensais e sucessivas, a partir da primeira 
quinzena de setembro do ano corrente. 

II - Durante as quinzenas em que deveria ser recolhido 
o tributo a que se refere o ítem anterior, as emprêsas preen
cherão normalmente as guias modêlo 5 do Regulamento do 
Impôsto de Consumo, nas quais consignarão o impôsto de 
consumo cobrado pela saída dos seus produtos das fábricas 
e o correspondente crédito do impôsto relativo às matérias
primas adqüiridas no mesmo período. 

lU - As guias organizadas, que se destinam a simples 
lançamento nas repartições arrecadadoras, deverão fazer 
menção da Portaria Ministerial n.o GB-200, e desta Circular, 
e conter a prova de que foram apr esentadas às repartições 
arrecadadoras nos prazos regulamentares. 

IV -:- O débito apurado na escrita fiscal, re]ativ()I às 
mercadorias saídas nos meses de maio, junho e julho, será 
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parcelado em até vinte e quatro prestações, que deverão ser 
pagas mediante guia especial a partir da primeira quinzena 
de setembro do ano corrente. 

v - A falta de pagamento de uma presatção até à data 
do seu vencimento tornará exigíveis juros de mora e corre
ção monetária, e o inadimplemento de d'uas ou mais presta
ções consecutivas acarretará o cancelamento do benefício, tor
nando exigível o r estante do débito no prazo de 48 horas 
após a intimação para recolhimento, acrescido de juros de 
mora e correção monetária, sob pena de cobrança executiva. 

VI - A concessão do benefício a que se refere esta 
Circular está condicionada a que a emprêsa interessada assu
ma o compromisso de estabilizar os demais componentes do 
seu preço de venda, além do impôsto de consumo, segundo os 
têrmos da Portaria Interministerial n.o 71, de 23/ 2/ 965. 

Júlio Barbie1· j 
Diretor 

CIRCULAR N.o 52, DE 21 DE JUNHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a Portaria Ministerial GB-206, 
de 11 de junho de 1965, publicada no Diário Oficial de 14 do 
mesmo mês, e baixada em face da Lei n? 4.663, de 3 de 
.iunho de 1965, 

DECLARA" p'ara conhecimento dos interessados, assim 
como das Delegacias Regionais, Inspetores e Agentes Fiscai~ 

de Rendas Internas, e devido cumprimento, que: 

I - O impôsto de consumo devido sôbre os aparelhos 
de uso doméstico abaixo relacionados será cobrado, nos meses 
de junho, julho, agôsto e setembro de 1965, a partir da pu
blicação da Portaria Ministerial GB-206, e desde que o fabri
cante tenha aderido ao compromisso a que se refere a Portaria 
Interministerial D.o 71, de 23/ 2/ 965, nas seguintes bases: 
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a) Aparelhos de ar condicionado; r efrigeradores do
mésticos; máquinas de lavar roupa, domésticas; má
quinas de secar roupa, domésticas; enceradeiras; as
piradores de pó ; liquidificadores; ventiladores do
mésticos; exaustores domésticos; batedeiras de bôlo; 
ferros de engomar; tostadores; "grills"; secadores de 
cabelo; chuyeiros elétricos; televisores; fonógrafos e 
rádio-fonógrafos; rádios de válvulas; rádios transis
torizados; rádios para automóveis; fogões de cozinha, 
das posições 84.12, 84.15.1, 84.40.1, 85.06, 85. 12, 
85.15 da Lei 4.502, de 1964 - 1.5 % no mês de junho, 
3,75 0/0 em julho, 7,5% em agôsto e 11,25 % em se
tembro. 

b) Máquinas de costura, poslçao 84.41 da Lei 4.502, 
0,4 % no mês de junho, 1 % no mês de julho, 2 % no 
mês de agôsto e 3% no mês de setembro. 

II - O favor concedido recai apenas sôbre os produtos 
que saírem das fábricas a partir de 14 de junho de 1965, data 
da publicação da Portaria Ministerial n.o GB-206. 

IH - A concessão do benefício de redução do impôsto 
de consumo está condicionada a uma redução, de igual valor, 
no preço do produto, de forma que a dispensa do tributo re
sulte inteiramente em benefício do consumidor, e ainda a que 
a emprêsa assuma, nos têrmos da Portaria Interministerial 
TI.O 71, de 23 de fevereiro de 1965, publicada no Diário Oficial 
de 24 do mesmo mês, o compromisso de estabilizar os demais 
componentes do seu preço de venda, além do impôsto de con
sumo, valendo como prova dês se compromisso o comproyante 
de ingresso do mesmo na SUN AB . 

IV - A emprêsa que deixar de cumprir a condição do 
ítem anterior ficará sujeita ao pagamento em dôbro do valor 
da redução do impôsto de consumo de que se tiver beneficiado. 

v - Êste Departamento recomenda às suas Delegacias 
Regionais, aos Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Inter-
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nas, que exerçam rigorosa e constante vigilância não apenaIS 
sôbre os fabricantes, como também sôbre os revendedores dos 
produtos de que trata esta Circular, para o fiel cumprimento 
da primeira parte do ítem III acima, instaurando o compe
tente procedimento fiscal sempre que constatarem irregula 
ridades. 

VI - Os fabricantes d'os produtos a que se refere esta 
Circular remeterão, ao fim de cada mês em que vigorar o be 
nefício de redução do impôsto de consumo, uma relação dos 
compradores de seus produtos naquele mês, com discrimina
ção de notas fiscais e datas das compras, à Inspetoria Fisca l 
de sua jurisdição, para fins de fiscalização. 

VII - As mercadorias vendidas nas condições desta 
Circular deverão ainda conter uma etiquêta da, qual conste 
o preço normal de tabela do produto para o consumidor, a di 
ferença do impôsto de consumo dispensado por fôrça da Lei 
4.663 e o líquido a ser cobrado do consumidor, devendo ainda 
mencionar o número e a data da nota fiscal. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N.o 63, DE 13 DE JULHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o qU(' 
consta do processo fichado neste Ministério sob n9 145.301/ 64, 
autoriza a Companhia Cervejaria Brahma - Filial Nordeste. 
estabelecida no Distrito Industrial de Pernambuco, no Muni 
cípio de Cabo. a instalar contador automático para registro 
cte sua produção de r efrigerantes. 

Walte1' Norberto Klein 
Diretor Substituto 



- 338 

CIRCULAR N.o 78, DE 18 DE AGôSTO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS I~ 

TERN AS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições legais, recomenda aos Senhores Delegados Regio 
nais, Inspetores e Agentes Fisca is de Rendas Internas a fie I 
observância da Circular Ministerial GB n.o 11. de 4 de agôsto 
corrente, do seguinte teor: 

"CIRCULAR GB N.O 11, de 4 de agôsto de 1965 

o MINISTRO DE ESTADO DOS NEGóCIOS DA FA 
ZENDA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o dis 
posto no § 29 do artigo 59 da Lei n 9 4.663, de 30 de junhe, 
de 1965, 

RESOLVE baixar, para conhecimento das repartiçõeti 
subordinadas e demais interess.ados, as seguintes ins 
truções: 

1. Estão .isentas do impôsto de consumo as vendas dt' 
produtos industrializados, realizadas no mercado interno. 
pelo fabricante, quando comprovadamente o seu pag<t 
mento se fizer em cruzeiros provenientes d8 conversã(, 
de divisas resultantes de financiamento a longo praz" 
de instituições financeiras internacionais ou entidade!" 
governamentais estrangeiras. 

2 . Aos fabricantes, no caso da!; vendas mencionadas no 
ítem anterior, é assegurado, nos têrmos do art. 79, § 1' . 
da Lei n9 4.502, de 30/ 11/ 1964, o r essarcimento, por com· 
pensação, do impôsto relativo às matérias-primas e pro
dutos intermediários efetivamente utilizados na respectivR 
industrialização, ou por' via de restituição, quando não 
fôr possível a recuperação pelo sistema de crédito. 

3. Para obter essa isenção, os interessados requererão. 
em cada caso, à Delegacia Regiona l de Rendas InternR ~ 
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de , sua jurisdição, que encaminhará o processo devida
mente informado ao Diretor do Departamento de Rendas 
Internas, que o despachará em face das provas apre,
sentadas. 

4. O Diretor do Departamento de Rendas Internas e o~ 
Delegados Regionais, no exame dos pedidos de isenção .. 
poderão determinar, se julgar necessário, a prestação de 
informações complementares pela fiscalização de rendal" 
internas. 

5. Despachado favoràvelmente o requerimento, o Delega
do Regional de Rendas Internas baixará portaria declara
tória da isenção para cada caso. 

6. O Departamento de Rendas Internas baixará as ins
truções complementares que se fizerem necessárias para 
o cumprimento desta circular e resguardo d:os interêsses 
da Fazenda Nacional. 

(a) Octavio Gouvêa de Bulhões» 

Recomenda, outrossim, que na instrução das petições de 
que trata o ítem 3 da Circular acima transcrita seja devida
mente apurado pelo Agente Fiscal de Rendas Internas da 
seção r espectiva qual a instituição financiadora, a modalidade 
e montante do financiamento e a sua finalidade. Somente após 
essa providência deverá o processo ser enviado a êste Depar
tamento para autorização da isenção, que será reconhecida 
por portaria do Delegado Regional de Rendas Internas. 

De posse da })ortaria declaratória da isenção, expedida 
pela Delegacia Regional, o f.abricante poderá dar saída à mer
cadoria, emitind:o nota fiscal com a seguinte declaração: 
"Mercadoria isenta do impôsto de consumo, de acôrdo com 
o artigo 5 9 da Lei n° 4.663, de 3/ 6/ 65 (Circular DRI n 9 . , .• . , , 

de ....•... ... ... . . )". 

Dentro do prazo estabelecido no art. 58 da Lei n° 4.502, 
:!e 30/11/ 64, o fabricante fará registro na coluna própria 
.. lo livro modêlo 20 das mercadorias assim vendidas, promo-
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vendo no livro modêlo 21-A o crédito do impôsto de consumo 
'referente às matérias-primas ou produtos intermediários em 
pregados na sua industrialização, caso haja possibilidadt' d< 
compensação. 

Na hipótese de ser inviável a compensação o fabricante 
poderá requerer a restituição dêsse impôsto. 

Júlio Barbie1"i 
Diretor 

CIRCULAR N° 80, DE 19 DE AGôSTO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN · 
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atri · 
buições e tendo em vista o que consta do processo S, C . / M . F . 
n° 163.122/ 65, 

DECLARA aos Senhores Delegados Regionais, Inspetore!' 
f:' Agentes Fiscais de Rendas Internas, Inspetores Auxiliares 
e Fiscais Auxiliares de Impostos Internos, bem como às re· 
partições interessadas que fica prorrogado até 31 de dezem · 
bro de 1965, o prazo de que trata a Circular-DRI-n9 38, dI:' 
'13/ 5/ 65, publicado no D. O, de 25 subseqüente. 

Outrossim, tendo em vista a dúvida suscitada por alguns 
contribuintes do Impôsto único sôbre Minerais do País, rela
tivamente à cobranç,a do referido tributo, esclarece que o seu 
recolhimento é devido a partir de 13 de outubro de 1964, 
data da publicação no Diário Oficial da Lei n° 4.425/ 64 . 

Jú lio Barbie1'l 
Diretor 
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CIRCULAR N" 81, DE 24 DE AGôSTO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN 
TERNAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o que consta do proceSSG fi 
chado sob n~ 178.659/ 65, declara, para conhecimento das di 
versas repartições da Fazenda, dos Senhores Delegados Regio
nais de Rendas Internas, Inspetores Regionais e Agentes Fis 
cais de Rendas Internas e demais interessados, que o sulfato 
cúprico é considerado um defensivo agrícola e goza de isenção 
do impôsto de consumo, com base no artigo 7°, item XXII dL1 
Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964 . 

Júlio Barbie-ri 
Diretor 

CIRCULAR N° 82, DE 10 DE SETEMBRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
dispõem os artigos 131 e 133, do Regulamento do Impôst~ 

do ' Sêlo, 3provndo pelo Decreto n" 55.852, de 22 de março 
de 1965, e 

CONSIDERANDO que a execução das Circulan~ n'-' 50 
e 64, respectivamente, de 21 de junho e 15 de julho do CO l" 

rente ano, dêste Departamento, revelou a necessidade de mo
dificar o processamento das comunicações sôbre cheques 
recusados por fa lta ou insuficiência de cobertura (cheQuf'~ 

sem fundos), 

RESOLVE baixar as seguintes instruções, a serem obser- . 
yadas pelos Chefes de Repartição, Inspetor es e Agentes 
~iscais de Rendas Internas, estabelecimentos bancários e 
fiem:. is intrressados: 
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19 - As comunicações de que tratam os artigos 1;)1 

c 133, do Regulamento citado, .deverão ser encaminhadas pelos 
comunicantes : 

a) às Delegacias Regionais de Rendas Internas no E ::; 
tado da Guanabara e nas capitais dos Estados de Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, devendo 
ditas Delegacias distribuir as comunicações recebidas às Ins
petorias Fiscais em cujas jurisdições se encontrem os emi· 
ff'ntes dos cheques, mesmo que subordinadas a outra Delegacia. 

b) Diretamente às Inspetorias Fiscais a que estejam ju· 
risdicionadas, nas dema,is localidades, cabendo a essas Inspe
torias encaminhar as comunicações às congêneres a que forem 
subordinados os emitente.~. se êstes não estiverem compreen 
didos na sua jurisdição. 

2° - As Inspetorias Fiscais imediatamente distribuirão 
a os agentes fiscais de rendas internas das seções ou circuns· 
cnçoes respectivas. as comunicações referentes aos emitentes 
de sua jurisdição. 

3~ - A instauração do processo administrativo será de 
competência privativa dos agentes fiscais de rendas internas, 
preferentemente o da seção ou circunscrição a que estiver ju
risdicionado o emitente. No caso de impedimento do agente 
f iscal da seção ou circunscrição caberá ao Inspetor Fiscal 
designar o que deverá instaurar o processo. 

4~ - O julgamento dos processos administrativos de que 
t rata o item anterior, competirá à Delegacia Regional de 
Rendas Internas a que esteja jurisdicionado o emitente. 

5 9 - Ficam revogadas as Circulares n9S 50 e 64, .. de 
1965, dêste Departamento, sem prejuízo do prosseguimento 
dos processos instaurados em conformidade com as instruções 
nelas contidas. 

Júlw Barbie1"i 
Diretor 
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CIRCULAR N° 83, DE 10 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista a modificação do art. 26 
da Lei 4.502, de 30/ 11/ 64, estabelecida pelo art. 70 da Lei 
n° 4.728, de 14 de julho de 1965, publicada no Diário Oficial 
de 16 do mesmo mês, 

DECLARA aos Senhores Chefes das Repartições subor
dinad·as, Inspetores, Agentes Fiscais de Rendas Internas, 
t demais interessados, que o impôsto de consumo devido pelos 
produtos remetidos diretamente da fábrica para depósito em 
armazéns gerais poderá ser recolhido após a sua saída do re
fe rido armazém, devendo ser observad.as as seguintes ins
truções : 

I · -;- A mercadoria deverá sair do estabelecimento pro
dutor para o armazém geral acompanhada da guia de trânsito 
de que trata o art. 54 da Lei n 9 4.502, de 30/ 11/ 64. 

II - O armazém geral ficará obrigado a declarar a ca
r imbo no ver so da guia de trânsito, no conhecimento de depó
... ito e no " warrant": "mercadoria saída da fáb1"ioo de acôrdo 
tom o a1-t. 70 da L ei n~ 1' . 728, de· 111/ 7/.965, para pagamento 
Ilo impôsto' d e consumo até /.'S dias depois da saída do arma
: P1n geral" . 

III - Ao ser vendida a mercadoria em depósito o fabri 
cante expedirá nota fiscal com o destaque do impôsto de con
sumo, cujo recolhimento será feito mediante guia esp€cial mo
dêlo 1, a que s e refere o Decreto 56.791, de 26/ 8/ 65 (Regula
mento do Impôsto de Consumo), na quinzena subseqüente à da 
"a ída da mercadoria do armazém geral. 

IV - A dedução do impôsto de consumo pago sôbre a. 
matérias-primas. produtos intermediários e embalagens adqui
ridos. na forma do art. 27~ ítem lII, letra a da Lei 4.502. 
d 30 11 /64. d verá ser feitn tôda. na guia de recolhimento 
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relativa à do~ demais produtos, não depositados em armazém, 
gerais. Somente se êsse crédito, apurado no livro modêlo 16. 
exceder o impôsto devido sôbre as vendas das mercadoriaf-l 
não depositadas, a, parte excedente poderá ser deduzida da 
guüi especial a que se refere o ítem anterior. 

v - Fica criado o livro cujo modêlo vai anexo a esta 
Circular, no qual os armazéns gerais deverão escriturar. 
dentro de 3 dias, e de a,côrdo com as notas constantes do 
mesmo modêlo, tôda a movimentação de produtos recebidos. 
na forma do referido art. 70 da Lei 4.728, e que será exibido 
à fisca lização sempre que solicitado. 

VI - Somente o próprio fabricante, obrigado ao r eco
lhimento do impôsto de consumo, pode valer-se do benefíciu 
de que trata o art. 70 da Lei 4.728, de 14/7/ 965. 

DECLARA, outrossim, que não estão incluídos no bene
fício do citado artigo 70 os produtos importados e os fabrica 
dos por emprêsas devedoras à Fazenda Nacional. 

Jú lio Barbieri 
Diretor 



Estabelecimento Produtor 

LIVRO DE REGISTRO DE ARMAZll:NS GERAIS 
(Art . 70 da Lci 4 .728, de 14/7/65) 

Tipo de Fabricação 

ENTRADA 

Guia de Trânsito I 19 .. . 
Mercadoria 

RECIBO 

WARRANT Nota Fiscal 

Enderêço 

SAlDA 

Mercadoria OBS . 

~-----------~-----,-------

N,o II M~S \ DIA \ Descrição da I Quan-
Mercadoria tidade 

I I 

MiS DIA Descrição da I Qu~n-----
Mercadoria tidade 

N.O MES DIA 

--- _._------'-

NOTA 1 - Devera ser ellcriturada uma fôlha para cada estabelecimento produtor 
2 - A escrituração deve ser feIta dIàl'lan"lcnte ou dentro ue 3 uia::; du lllovimento d a m ercadoria 
3 - ~ste livro deverá ser autenticado pela Repartição Arrecadadora local 
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. CIRCULAR N' 85, DE 10 DE SETEMBRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS I:r-i 
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições, e 

CONSIDERANDO que o Regulamento do Impôsto de 
Consumo, aprovado pelo Decreto n° 56 .791, de 26 de agôsto 
J e 1965, publicado no Diário Oficial do mesmo mês, intro
duziu disposições novas quanto ao reconhecimento das isen
ções tributárias asseguradas às entidades de caráter assi~ 

tencial; 

. CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o proces
.... amento do pedido de isenção em cada caso, 

. RESOLVE baixar as seguintes instruções, cujo cumpri
mento recomenda aos senhores Delegados Regionais, Inspe
tores e . Agentes Fiscais de Rendas Internas, bem como enti
dades interessadas: 

I - A condição de sociedade educacional ou hospi
talar de finalidade filantrópica, para efeito de isenção do im
I>ôsto de consumo, será declarada mediante circular do Diretor 
do Departamento de Rendas Internas, para todo o território 
nacional, ou portaria dos Delegados Regionais de Rendas In
ternas, nos casos restritos às suas respectivas juridições (art. 
~ " . § 3 '? ) . 

11 - O reconhecimento da isenção dependerá de re· 
querimento da entidade interessada, instruído desde logo 
('Offi as provas seguintes: 

a) personalidade jurídica da entidade requeren
te, com a apresentação de cópia · integral de 
seus estatutos; 

b) registro na repa,rtição pública competente, 
federal ou estadual ; 
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c) aplicação integral de suas rendas no Pai , 
na manutenção e desenvolvimento de seul' 
objetivos sociais, com a apresentação de seu 
último balanço e demonstração da conta de 
receita e despesa, por onde se comprove, 
também, que a instituição não distribui lucro. 
sob qualquer título, a seus sócios ou dirigentef\; 

cl) exercício de suas atividades e cumprimento 
de suas finalidades educacionais ou hospitala
res, mediante atestado de órgão competente ; 

e) serviços educacionais ou médico-hospitalares. 
inteiramente gratuitos e correspondentes a 
cinqüenta por cento de seu total, a pessoas 
de restrita capacidade econômica, oferecendo, 

no primeiro caso, relação nominal de estudan
tes mantidos, com a denominação e Iocaliz:-l ' 
ção de estabelecimentos e grau de ensino; 

f) manutenção de estabelecimento, postos, agên
cias, ambulatórios ou outras dependências. 
declarando denominação e localização. 

IH - O requerimento de isenção será apresentado 
à Delegacia Regional de Rendas Internas - quando a reque
rente estiver situada em localidade que fôr sede da Delega
cia - e à Inspetoria Fiscal de Rendas Internas da respectiva 
circunscrição, nos demais casos. 

IV - O requerimento de isenção deverá ser informado 
pelo Agente Fiscal de Renda.s Internas da seção ou circun, 
crição, que conferirá a exatidão das informações prestadas 
pela entidade requerente e, em todos os casos, será apreciado 
pelo Delegado Regional de Rendas Internas. 

V - Todos os requerimentos serão submetidos à 
aprovação do Diretor do Departamento de Rendas Internas. 
porém o reconhecimento da isenção será válido a partir da 
portaria concessiva do Delegado Regional, nos casos de sua 
competência. 
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VI - A isenção do impôsto de, consumo restringe-s(' 
aos produtos adquiridos pelas entidades educacionais e hospi 
talares de finalidade filantrópica, para seu uso próprio 
(art. 7 0

, n? XXIII, Lei 4.502/ 64), observada, quanto ao im 
põsto do sêlo, a norma de que havendo outros co-obrigados 
q ue não gozem de isenção, sôbre êles recairá o ônus do impôsto 
em sua totalidade (art. 9° do Decreto 55.852/ 65). 

VII - As entidades que se acharem nas condições do 
item II desta Circular, bem como quaisquer outras de assis 
tência social a que se refere o art. 31, inciso V, letra b, da 
Constituição Federa l, gozarão também de isenção do paga 
mento do Impôsto único sôbre Energia Elétrica (s 5°, letra c 
do art . 40 da Lei 2.308, de 31/ 6/ 65) . 

VIII - As entidades que se acharem no gôzo da isenção 
a que se refere esta Circular deverão comprovar, perante 
a respectiva Delegacia Regional de Rendas Internas, no mês 
de janeiro de cada ano, a continuidade d·as condições previstas 
nas letras c a f do item lI. 

IX - As Delegacias Regionais de R endas Internas 01" 

ganizarão fichários das entidades assistenciajs sob sua juris 
dição, a quem fô r concedida isenção tributária, no qual serãn 
anotados todos os fatos e alterações ocorridas. 

X - As isenções de impôsto de consumo concedida ~ 
até 30 de novembro de 1964 a emprêsas ou instituições pú 
blicas ou privadas, restringem-se, a partir de 10 de janeiro 
de 1965, aos produtos por elas diretamente produzidos ou im
portados, para uso próprio (art. 276 do Decreto n° 56 . 79l. 
de 26 / 8 / 65) . 

XI - Tôdas as isenções concedida s até 26 de agôshl 
de 1965, a entidades educacionais ou hospita lares serão re
vistas pelo Departamento de Rendas Internas, devendo os 
interessados, no prazo de cento e oitenta (180) dias de pu
blicação desta Circular oferecer provas atualizadas de que 
preenchem as xigências constantes do item lI, sob pena 
de terem cas adas as isençõel> em cujo gôzo se encontrem. 



- 350-

XII - Os Delegados Regionais nas sedes das regiões. 
e os Inspetores Fiscais nas demais localidades, deverão dar 
ampla divulgação às presentes normas, inclusive distribuin
do-as à imprensa local . 

Jú lio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 89, DE 20 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN 
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso da atri 
buição que lhe é conferida pelo artigo 288 do Regulamente 
do Impôsto de Consumo, aprovado pelo Decreto n9' 56. 79l. 
de 26 de agôsto de 1965, e 

CONSIDERANDO que, pelo citado regulamento,' foram 
criados 37 modelos de documentos e livros fiscais, em substi 
tuição aos que vinham sendo exigidos; 

CONSIDERANDO a impossibilidade material da con 
fecção imediata de tais modelos pelos estabelecimentos espe
cializados ; 

CONSIDERANDO, ainda, a existência, em poder doI" 
contribuintes, de grande estoque, dos modelos antigos, cujo 
desperdício se deve, tanto quanto possível, evitar; 

CONSIDERANDO, por outro lado, que o uso dos novo~ 

modelos é fator básico para a coleta de dados estatísticos e 
respectiva análise,. não devendo, por isso, ser postergado, 

RESOLVE baixar as seguintes instruções: 

I - Poderão ser utilizados, até 30 de novembro de 1965. 
os seguintes documentos e livros fiscais, previstos no Decreto 
n" 45.422, de 12/ 2/ 1959: 

. a) Notas Fiscais modelos 16 e 16-A, em substitui 
ção aos atuais modelos 10 e 11, respectivamente; 

b) Livros Fiscais modelos 21, 20, 29, 22, 23, 53, 54. 
55, 24, 30, 31, 32, 35, 47, 42 e 19-A, em substituição, respecti-
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vamente, aos atuais modelos 16, 17. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. 

II - Guias de trânsito modelos 14 e 14-A, em SUbRti 

tuição aos atuais modelos 13 e 14, respectivamente. 

III - Os demais documentos e livros exigidos pelo Re
gulamento do Impôsto de Consumo (Dec. 56.791/ 65) sem 
modelos correspondentes no regulamento anterior poderão, até 
o dia 30/ 11/ 1965, ser escriturados, respectivamente, em fôlhas 
~ôltas e livros em branco, inserindo-sc-Ihes colunas e diz('r~ ' 

em concordância com os modelos respectivos. 

IV - Em todos os casos deverão ser observadas as 
normas estabelecidas nos capítulos II e lII, do Título lII, do 
vigente regulamento e bem assim as notas constantes de cada 
um dos modelos, às quais devem ser adaptados os modelos 
cujo uso se permite, provisoriamente, neste ato. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR DRI-90, DE 27 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições, e 

CONSIDERANDO que é da competência da. repartição 
preparadora do processo fiscal a realização do leilão de mer
cadoriasabandonadas ou a cujo propl'ietário tenha sido apli 
cada a pena de perda das mesmas; 

CONSIDERANDO que como repartição preparadora, para 
efeito do exercicio dessa competência, deve ser entendida a 
que de fato haj a promovido a preparação do processo, em seus 
diversos trâmites regulamentares; 

CONSIDERANDO que a 6 de setembro do corrente ano, 
data da publicação do Dec. 56.791, que aprova o atual Re
gulamento do Impôsto de Consumo, muitos processos de 
apreensão de mercadorias se encontravam julgados aguardan
do oportunidade para o respectivo leilão, e outros já prepa
rados para julgamento; 
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CONSIDERANDO que o preparo dêsses processos fôra 
integralmente realizado pelas extintas Recebedorias Federais 
na Guanabara, Belo Horizonte e São Paulo, impondo-se a ne
cessidade de, em tais casos, fixar a competência para a reali 
zação dos leilõ e!;> decorrentes daquelas apreensões: 

CONSIDERANDO que, em r e lação a êsses processos, de
ve-se ter em vista, para aplicação do disposto no artigo 218 
do citado regulamento, que as atribuições daquelas reparti 
ções prep'aradoras f oram absorvidas pelas atuais Delegacias 
Regionais dêste Departamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de r egulaI- a matéria , 
ante a situação de fato emergente, dando-lhe o tratamento 
transitório adequado, 

RESOLVE determinar que os leilões de mercadorias re
sultantes de processos que já se achavam julgados ou prepa
rados para julgamento a 6 de setembro de 1965, pelas extin
tas Recebedorias F ederais, sejam realizados pelas Delegacias 
Regionais de Rendas Internas que as sucederem. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 91 , DE 29 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o disposto no art. 8°, item XVII do Decreto n 9 56.791, 
de 26 de agôsto de 1965 e, tendo em vista o pronunciamento 
do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da Agri
cu ltura no processo n° 192.911/ 65, declara aos Senhores 
Chefes das repartições subordinadas, Inspetores de Alfândegas. 
Inspetores e Agentes Fiscais de R endas Internas, que está 
isento do impôsto de consumo, por se tratar de típico inseti
cida, o produto "ORCHEX N-790", de fabricação de Comércio 
e Indústria Iretema S . A . . sediada no Estado da Guanabara . 

Júlio Barbieri 
Diret.or 
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CIRCULAR N9 92, DE 5 DE OUTUBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições, e 

CONSIDERANDO que as consultas sôbre a aplicação do 
Regulamento do Impôsto de Consumo aprovado pelo Decre
to n° 56.791, de 26 de agôsto de 1965, no interêsse da Fazenda 
Nacional e do próprio contribuinte, deverão ser solucionadas 
no menor lápso de tempo possível; 

CONSIDERANDO que êsse desiderato não será atingido, 
quando não forem rigorosamente observadas pelos contribuin
tes, e autoridades fazendárias as recomendações contidas no 
art. 202 e parágrafos do aludido regulamento, eis que. segun
do o art. 210 do mesmo r egulamento, não produzirão qualquer 
efeito as consultas formuladas com inobservância das normas 
contidas naquele artigo e seus parágrafos, 

RECOMENDA aos senhores chefes das repartições su
burdinadas o fiel cumprimento das seguintes determinações: 

I - A consulta será encaminhada pela repartição pre
paradora do domicíclio do contribuinte, no prazo de quinze 
dias, à autoridade competente para solucioná-la, já informada 
pelo agente fiscal da r espectiva seção ou circunscrição fiscal 
(art. 202). 

II - O domicílio fiscal do contribuinte, quando se tratar 
de dúvida a respeito de incidência tributária sôbre produto 
nacional, será determinado pelo lugar onde se achar locali
zado o estabelecimento produtor que deva recolher o impos
to (art. 202, § 1 o) . 

-III - A consulta deverá indicar, com clareza, se versa 
hipótese em relação à qual já se verificou a ocorrência do fato 
gerador da obrigação tributária, ou não, e será acompanhada 
do respe,ctivo espécime, quando impossível a descrição minu
ciosa do produto (art. 202, § 29 ) , j untando-se, também, do 
mesmo, sempre que necessário à sua exata classificação fiscal, 
catálogo, prospecto, desenho, croqui ou fotografia. 
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Declara, outrossim. que, face ao disposto no invocado ar
tigo 210, deverão ser, logo, arquivadas as consultas que não 
satisfaçam os requisitos aqui previstos, cientificado o contri
buinte do respectivo despacho. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N9 98, DE 27 DE OUTUBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o art. 9?, item XVII, do Decreto n '? 56.791, de 26 de agôs
to de 1965 e, t endo em vista os pareceres dos Serviços de Defe
sa Sanitária Vegetal e de Defesa Sanitária Animal do Minis
tério da Agricultura no processo n '? 202.012/ 65, declara aos 
Senhores Delegados Regionais, Inspetores e Agentes Fiscais 
de Rendas Internas e demais interessados, que estão isentos 
do impôsto de consumo, por se tratarem de preparações típicas 
inseticidas, carrapaticidas ou semelhantes, os produtos: 

Antracol PÓ Molhável 70 7'0 - Aretan Forte - Amn
tol 50 BHC PÓ 1 7'0 Bayer - BHC PÓ 1,5 7'0 Bayer -
BHC PÓ 2 % Bayer - BHC PÓ 3 7'0 Bayer - BHC 12-14% 
- Baygon PÓ Molhável 50 % - Baygon Emulsão 20% 
- Bi-Hedonal - Cupravit Azul - Cupravit Verd~ -
Cupravit para Polvilhamento 7,5 % - Cupravit 7,5% -
Folidol 1,5 '10 - Dipterex PÓ Solúvel 80 % - Dipterex 
PÓ 2,5 % - Dipterex; Técnico 99 '10-100% - Disyston PÓ 
50 % - Disyston Granulado 2,5 % - Folidol PÓ 1 %.
Folidol PÓ 1 '10 + DDT 5 % - Folidol PÓ 1 % + DDT 
10 % - Folidol PÓ 1,5% - Folidol PÓ 1,5% + DDT 
10 7'0 - Folidol PÓ 2% - Folidol 7,57'0 + DDT 30 ~; -
Folidol Óleo 10 ro - Folidol Emulsão 60% - Folithion 

. Emulsão 50 % - Gusathion A Emulsão 40% - Lebaycid 
Emulsão 50% - Metasystox (i) - Neantina Sêco -
Neantina Solúvel - Neguvon - Neguvon + Assuntol -
Pomarsol Forte 80 - Pomarsol Z Forte - Solabar -
Tributon D - Triouton 60, todos de fabricação ou irnpor-



- 355 -

tação de Aliança Comercial de Anilinas S. A ., sediada 
no Estado da Guanabara e com fábrica localizada em 
São Paulo. 

Júlio Barbieri 
Direto!: 

CIRCULAR N° 101, DE 29 DE OUTUBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN"
TERN AS, no uso de suas atribuições, dando cumprimento à 
determinação do Sr. MinIstro da Fazenda no processo n9 S. C . 
77 .528/ 65, declara aos Chefes de, repartições subordinadas, 
Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e demais in
teressados, que toma sem efeito a Circular DRI n° 34, de 25 
de março de 1960, devendo ser arquivados os processos ins
taurados com base na mesma; após o exame de cada caso 
ooncreto. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N? 112, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, tendo em vista 
o que consta do processo fichado neste Ministério sob n° 
246.767/ 65 e de acôrdo com a faculdade que lhe é deferida 
pelo Artigo 102 do Regulamento aprovado pelo Decl'eto 
n° 56.791, de 26 de agôsto último, e 

CONSIDERANDO que" não obstante a prorrogação de 
prazo prevista na Circular n° 89/ 65, avolumam-se as ponde
rações dos interessados especificamente no que diz r espeito 
à existência de grandes estoques de talões de Notas Fiscais 
de modelos antigos, ainda por usar; " 

CONSIDERANDO que, a coleta de elementos . estatísti
cos em consonância com as novas exigências regulamentares 
diz mais respeito aos livros da escrita fiscal; 

CONSIDERANDO que, a título precário, podem ser adap
tad~& . às exigências mínimas do Artigo 67,1 do R. I. C., ,!l~ 

Notas Fiscais de modêlo antigo; ,::. ": ' 
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CONSIDERANDO que, o fisco estadual, ao adotar a Nota 
Fiscal como documento hábil para o contrôle do Impôsto de 
Vendas e Consignações, decerto a aceitará com as modifica
ções introduzidas no modêlo respectivo, pela autoridade com
petente. 

DECLARA aos Chefes das repartições subordinadas, Ins
petores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e contribuintes 
em geral que: 

I - os contribuintes que possuírem em estoque talões 
de Notas Fiscais dos antigos modelos 16 e 16-A, po
derão continuar usando ditos modelos, em substitui
ção, respectivamente, aos atuais modelos 10 e 11, 
desde que façam constar dos mesmos, a carimbo, as 
indicações min imas previstas no artigo 67 do R. I. C . 
(Decreto n° 56 .791/ 65) ; 

II - os que passarem a adotar os atuais modelos 10 e 11 
deverão iniciar nova numeração, a partir de 001: 

111 - em relação a.os demais livro~ e documentos fiscais 
a que se refere a Circular n° 89, de 20/ 9/ 1965, fica 
prorrogado, até 31 de dezembro do corrente ano, com 
as condições indicadas, o prazo de utilização alí 
previsto. 

Júlio Barbien' 
Dire tor 

CIRCULAR N~ 113, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
'TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
.atribuições 

DECLARA aos Senhores Chefes das repartições subor
·dinadas, Inspetores, Agentes Fiscais de Rendas Internas 
e demais interessados, o seguinte: 

I - que, para fins da letra d do inciso 11 do artigo 16 
do Regulamento do Impôsto de Consumo, quando o' contri
buinte utilizar indistintamente transporte seu e de terceiros 
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poderá, para efeito de estabelecer o total a ser confrontado 
com a soma das parcelas lançadas nas notas fiscais, adicionar 
ao total pago a terceiros o valor das despesas que efetuar com 
o transporte próprio; 

II - que, para justificar a permanência do produto no 
estabelecimento produtor, além do prazo previsto no' pará
grafo primeiro do art. 71 do Regulamento do Impôsto de Con
sumo, a declaração referida no inciso I, do parágrafo 2'?, do 
mesmo artigo, deverá ser feita pelo menos nas primeira € úl
tima vias da nota fiscal, ou então na primeira via da nota 
fiscal e na coluna de "observações" do livro a que se refere 
o parágrafo 30 do mesmo artigo; 

III - que, na escrituração dos livros fiscais previstos 
no Regulamento do Impôsto de Consumo, poderá o ~ontribuin
te optar pela data de emissão da nota fiscal e da guia de 
trânsitq, vedada, em conseqüência, a escrituração pela data 
da saída do produto do estabelecimento. 

Publique-se e cumpra-se. 
Júlio Barbiel'i 

Diretor 

CIRCULAR Nc 115, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, tendo em vista o que ficou decidido no processo fi 
chado n este Ministério sob n° 239 .411 / 65, c 

CONSIDERANDO que nas normas especiais relativas aos 
produtos da posição 24.02 (Fumo), constantes do Título VII, 
Capítulo VI. do R . I.C. (Decreto n° 56.791. de 26/ 8/ 65), dis
põe, excepcionalmente, a l ei, que o valor tributável é o preço 
de venda a varejo; 

CONSIDERANDO que, nas transferências dêsses produ
tos do estabelecimento fabril para os seus depósitos de vendas. 
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o impôsto é, desde logo, calculado e pago sôbre o preço pelo 
qua l vai ser vendido, afinal, ao consumidor; 

CONSIDERANDO, assim, que, em relação a êsses depó
sitos, dispensáveis são as cautelas no que diz respeito à ve
rificação do valor dos produtos para efeitos de cálculo do im
pôsto; 

CONSIDERANDO que a lei atribui a êstc Departamento 
a faculdade de estabelecer novos modelos de livros e documen
tos fiscais, modificar os já existentes, visando disciplinar as 
peculiaridades de cada caso em relação à natureza do produto, 
de sua indústria ou comércio (arts. 102 e 288, § 39 , do 
R.I.e.), 

DECLARA às r epartições subordinadas, Inspetores e 
Agentes Fiscais de Rendas Internas e demais interessadol'l 
que os depósitos dos fabricantes pos produtos da posição 
24 . 02, que efetuam vendas por atacado ou a varejo, deverão 
emitir notas fiscais modêlo 11, em substituição às de modêlo 
10, nas vendas de balcão ou nas que efetuarem aos varejista!'! 
por intermédio de seus veículos - cumpridas as demais exi
gências legais e regulamentares. 

Júlio Ba1'bieri 
Diretor 

CIRCULAR N9 121, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de sua~ 
atribuições, transcreve para conhecimento dos Senhores Dele
gados ' Regionais, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas In
t ernas, bem como contribuintes interessados, o teor da Por
taria Ministerial n~ 402, de 17 do mês corrente, que prorro
gou até 31 de dezembro de 1965 o prazo para regularização, 
sem multas, de infrações decorrentes de dificuldades na in
terpretação do nôvo Regulamento do Impôsto' de Consumo, 
nos seguintes têrmos: 
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"GB-402, dp. 17 de novembro de 1965 - O MINISTRO DE 
ESTADO DOS NEGóCIOS DA FAZENDA, no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Decreto n° 24.036, de 
26 de março de 1934, resolve prorrogar até 31 de dezem
bro do corrente ano o prazo referido no parágrafo 19 , do 
artigo 282 do Regulamento do Impôsto de Consumo, apro
vado pelo Decreto n° 56.791, de 26 de agôsto de 1965. 

ai Octavio Gouvêa de Bulhões» 

Júlio Ba'rbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 125, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso dB suas a tribuições e, 

CONSIDERANDO as pondera·ções dos interessados no 
que diz r espeito ao reinício da numeração de Notas Fiscais 
a partir de 001, pelos que passarem a adotar os novos mo
dBlos 10 e 11 do Regulamento n9 56 .791, de 26 de agôsto 
de 1965; 

CONSIDERANDO que o Regulamento citado exigB o 
r einício da numeração, somente quando atingido o n~ 999.999; 

CONSIDERANDO, afinal, não haver inconveniente na 
continuidade da numeração, até atingir o número 999 _ 999 no 
caso de serem adotados os modêlos novos, 

DECLARA, aos Chefes das Repartições Subordinadas, 
Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e contri
buintes em gera], que resolve modificar o item II da Circular 
n9 112, de 9 de novembro de 1965, dêste Departamento, para 
tornar facultativo o reinício da numeração dos modelos 10 e 11, 
do vigente Regulamento do Impôsto de Consumo. 

Júlio Barbieri 
D ire tor 
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CIRCULAR N~ 134, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de !'luas atribuições e t endo em vista as 
normas fiscais estabelecidas pelas Leis n'?S 4.862, !. 863 e 
4.864, d e 29 de novembro de 1965, publica.das no Suplemento 
do Diário Oficial de 30, resolve baixar as seguintes instruções 
para conhecimento dos Delegados Regionais, Inspetores, Ag.Em
tcs Fiscais de Rendas Internas, Fiscais Auxiliares de Impostos 
Internos, contribuintes e demais interessados : 

I 

(I) Durante o ano de 1966. o impôsto de consumo será 
cobrado com o adicional de 20% (vinte por cento) sôbre as 
atuais alíquotas e será exigido de todos os produtos saidos 
após 31 de dezembro de 1965, dos estabelecimentos produtores 
definidos nos artigos 4° e 5~ do Regulamento do Impôsto de 
Consumo, excluídos os produtos em estoque, naquela data, 
existentes em suas filiai s e respectivos depósitos. 

b) O adicional poderá ser lançado em parcelas destacadas 
nas notas fiscais, por ocasião de sua emissão. Nos livros f iscais, 
entretanto, o impôsto deverá ser registrado na coluna própria 
e o adicional correspondente deverá ser lançado em coluna 
especiaL que poderá ser a de Observações, de modo a que haja 
perfeita distinção entre ambos. 

c) As guias de recolhimento deverão mencionar, separa
damente, o valor do impôsto e o do acréscimo cobrado a t ítulo 
de adicional, de modo a distingüir as duas parcelas. 

d) No exercicio de 1966, as a líquotas de impôsto de con
sumo de que trata a Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
vigorarão com as seguintes alterações : 
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(O as de 3 o/r passarão a 3, 6 % ; 
b) as de 4 o/c passarão a 4,8 % ; 
c) as de 6% passarão a 7,2% ; 
d) as de 8% passarão a 9,6 7"0 ; 
-e) as de 10 % passarão a 12%: 
f) as de 12% passarão a 14,4% ; 
g) as de 15 o/c passarão a 18 % ; 
h) as de 20 % passa rão a 24 %-; 
i ) as de 25 <;'0 pa ssarão a 30 %, ; 
j) as de 30 7( passarão a 36 % ; 

k) as de 35 o/r- passarão a 42 0/<- ; 
I) as de 40 /,é passarão a 48 % ; 

1'n) as de 50 ?{- passarão a 60 7<- ; 

e ) O adicional sôbre cigarros e fumo desfiado, picado, 
migado ou em pó, a que se refere a posição 24.02, incisos 2 e 4 
do Decreto 56.791, de 26/ 8/ 65, deverá ser consignado em par
cela distinta, em cada unidade, em cujos maços ou carteiras 
será declarado por impressão ou por meio de etiquetas coladas, 
o preço base e o adicional, calculado à razão de 20 7(' (vinte por 
cento) SÔbl'C o impôsto devido, podendo ser indicada facul 
tativament€, a fração a arrecadar, na forma do ítem seguinte. 

f) Nas vendas a consumidor é permitido aos varejistas 
procederem ao arredondamento das frações de Cr$ 5 (cinco 
cruzeiros), quando houver frações dessa importância no preço 
de venda final. 

g) Os fabricantes de cigarros, e de fumo desfiado, picado, 
migado ou €m pó, durante o primeiro tr imestre do ano de 1966, 
poderão utilizar os atuais maços (' carteiras, desde que adapta
dos por meio de impressão ou com novas etiquetas, indicando 
os valôres € p-reços exigidos pela lei , como se exemplifica: 

PREÇO NO VAREJO 
Preço base ... .. ... . .. . ...... .. . ..... .. Cr 200,00 
Adicional (20 70 Lei 4.863) .. Cr$ 23,40 
Arredondamento ..... . .... Cr$ 1,60 Cr$ 25,00 

PREÇO FINAL Cr$ 225,00 
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h) Ressalvada a tolerância de três (3) dias entre a emis
são da nota fiscal e a saída do produto da fábrica, a que 
se refere o artigo 71, § I ? do Regulamento do Impôsto de Con
sumo, nenhum produto sujeito ao impôsto de consumo poderá 
sair dos estabelecimentos fabris, a partir de 1, de janeiro 
de 1966, sem o pagamento do adicional criado pela Lei 4.863, 
a que se r efere esta Circular. 

i) Ficam isentas do impôsto de consumo as casas e edi
ficações pré-fabricadas, inclusive os respectivos componentes 
quando destinados à montagem, constituídos por painéis de 
parede, de piso e cobertura, estacas, baldrames, pilares e vigas, 
desde que façam parte integrante de unidade fornecida direta
mente pela indústria de pré-fabricação e desde que os ma
teriais empregados na produção dêsses componentes, quando 
sujeitos ao tributo, tenham sido regularmente trioutados (art. 
:31, da Lei 4.864/ 65) . 

II 

a) Durante o ano de 1966 o Impôsto do Sêlo será cobrado 
com o adicional de 10 ro sôbre o valor do tributo incidente 
sôbre o ato (art. 28 da Lei 4.863/ 65). 

b) Os contribuintes sujeitos ao uso do livro Registro do 
Impôsto do Sêlo, a que se refere o art. 28 do R. I . S ., poderão 
abrir mais uma coluna no referido livro, inclusive aprovei
tando a de "Observações", para escriturar o adicional em 
cada parcela do impôsto pago, ou escriturá-lo normalmente 
e acrecsentar o adicional de 10 % à soma' quinzenal a que 
se refere o art. 51 do mesmo R. I. S . 

c) Os contribuintes não obrigados ao livro Registro do 
Impôsto do Sêlo, destacarão separadamente o valor do im · 
pôsto devido e o do adicional na guia de recolhimento mo
dêlo 5. 

d) São isentas do Impôsto do Sêlo, a partir de 30 de no
vembro de 1965, as seguintes operações (art. 34, Lei 4.864/ 65) : 
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1 - contratos de promessa de financiamento em que 
uma das partes seja instituição financeira; 

2 cartas de intenção de financiamento em que uma 
das partes seja instituição financ eira; 

3 - cessão de direitos que constitua cumprimento de 
promessa de cessão de direitos já tributada; 

4 - opção de compra ou venda de bens imóveü;; 

5 - adiantamentos ou reembolsos efetuados pelo pro
prietário ao construtor para pagamento de débito 
de sua responsabilidade. 

e) O Sêlo devido pelos contratos de construções de imó
veis, a que se refere o inciso 6.1, da Alínea VI do Regulamen
to do Impôsto do Sêlo, passa a ser recolhido no mês subse 
qüente ao término de cada semestre civil da vigência do con
trato, calculado sôbre o montante recebido pelo construtor 
durante o semestre civil encerrado, a título de pagamento do 
preço da obra ou de r emuneração pelos serviços ajustados 
(art. 18, Lei 4.864/ 65) . 

f) Os contratos de construção por administração ficam 
equiparados aos de empreitada de mão-de-obra, na forma da 
Nota 2" da Alínea VI do Regulamento do Impôsto do Sêlo, 
aplicando-se-Ihes -a norma precedente desta Circular (art. 18, 
§ 1°, da Lei 4.864/ 65). 

g) Considera-se destinada a fins mercantis, para gozar 
isenção de que trata aNota 12", ítem VIII, do Regulamento 
do Impôsto do Sêlo, quando financiada, a compra e venda 
de bens móveis destinados à con'ltrução de imóvel em que o 
adquirente fôr o condômino a que se refere o inciso I do art. 
58, da Lei 4 .591, de 16 / 12/ 64 (art. 18, § 2?, Lei 4.864/ 65). 

h) O Impôsto do Sêlo não incide nas contribuições dos 
condôminos para qualquer fim relacionado com a construção 
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civil pelo regime de admmjstração, depositadas em conta 
aberta em nome do condomínio nos estabelecimentos bancá
rios na forma do art. 58, ítem lI, d& L t i 4 .591, de 16/ 12/ 64 
(art. 18, § 39 , da Lei 4.864/ 65) . 

i) Igualmente não incide o Impôsto do Sêlo nas multas 
aplicadas na forma dos §§ 8° e 9° do art. 63 da Lei n" 4.591, 
de 16/ 12/ 64 e na utilização dêsses recursos e pagamentos dos 
débitos de responsabilidade do condomínio, quer feitos dire
tamente pela Comissão de Representantes, quer não (art. 18, 
§ 3" da Lei 4.864/ 65) . 

.i) As sub-rogações, cessões ou transferências de contra
tos de construção serão tributadas sôbre o montante recebido 
pelo construtor desde o término do semestre civil anterior até 
à data da sub-rogação, cessão ou transferência (art. 18, § 4°, 
da Lei 4.864). 

k) Nos contratos de venda, promessa de venda, cessão 
ou promessa de cessão de imóveis para pagamento em prazo 
superior a 2 (dois) anos será responsável pelo pagamento do 
Impôsto do Sêlo o vendedor, cedente, promitente vendedor ou 
cedente, sempre que fôr pessoa jurídica (art. 19, Lei . . ... . 
4.864/ 65) . 

l) Na alienação, promessa de alienação ou transferência 
de direito à aquisição de imóveís, quando o adquirente fôr so
ciedade que tenha por objeto a compra (' venda de imóveis 
construidos ou em construção, 3 contrução l ' venda de unidades 
habitacionais, a incorporação de edificações ou conjunto de 
edificações em condomínio e a venda de terrenos loteados e 
construídos ou com a construção contratada, será responsável 
pelo pagamento do Impôsto do Sêlo a sociedade imobiliária 
adquirente (art. 19, § 1°, da Lei 4.864/ 65). 

m) O Impôsto do Sêlo relativo às operações mencionadas 
nos itens .i c k da Seção lI, desta Circular, será recolhido no 
mês seguinte ao término de cada semestre civil, calculado 
à taxa de 1 riO (um por cento) sôbre o montante total das 
prestações efetivamente liquidadas no semestre vencido (art. 
19, § 2°, da Lei 4.864/ 65) . 
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1'1,) A partir de 19 de janeiro de 1966 são isentos do Im
pôsto do Sêlo os contratos firmados entre o Banco Nacional 
da Habitação e pessoas físicas ou jurídicas residentes, domi
ciliadas ou estabelecidas no exterior (art, 27, Lei 4,862/ 65), 

JúLio Bm'bieri 
Diretor 

CIRCULAR DRI N~ 138, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições, t endo em vista o que 
consta do processo fichado sob n9 262,946 / 65. 

RESOLVE declarar aos Chefes de Repartições subordi
nadas, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e 
demaü interessados que os modelos 9 (Guia de Recolhimento 
no Valor de Arrematação de mercadorias leiloadas), 10 (Guia 
de Recolhimento do Impôsto de Consumo para produtos es
trangeiros) do Regulamento baixado com o Decreto 45.422/ 59 
e o modêlo n? 1 de que trata a Circular n ° 11, de 2 de feve
reiro de 1960, dêste Departamento, poderão continuar em uso, 
desde que convenientemente adaptados, de modo a atenderem 
às exigências dos novos modelos criados pelo Decreto n9 56.791, 
de 26 de agôsto de 1965, pelo prazo máximo de noventa dias, 
a contar da publicação desta. 

Júlio Ba7'bieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 2, DE 6 DE JANEIRO DE 1966 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
ainda perdurar a falta de novos modelos de livros de escrita 
fiscal, mandados adotar pelo vigente Regulamento do Impôsto 
de Consumo, declara aos chefes das repartíções competentes, 
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Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e demais in
teressados,' para seu conhecimento e devidos fins, que fica 
prorrogado até o dia 28 de fevere~ro do corrente ano, o prazo 
estabelecido no ítem IH da Circular dêste Departamento, 
ne 112, de 9 de novembro findo. 

Esclarece. outrossim, que adotados os novos modelos, os 
contribuintes deverão r eproduzir nos mesmos os lançamentos 
das operações realizadas a partir de 2 de janeiro corrente. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N<? 17, DE 15 DE :MARÇO DE 1966 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
a necessidade de disciplinar as peculiaridades de cada caso, 
em relação à escrita fiscal dos contribuintes (art. 102, do 
R.I.C.) , 

DECLARA aos Chefes das repartições subordinadas, AgEn

tes Fiscais de Rendas Internas e contribuintes em geral: 

l 

Que, com referência ao ítem l , da Circular D . R. I. 
n° 112, de 9 de novembro de 1965, as indicações a serem 
acrescentadas nas Notas Fiscais dos antigos modelos 16 e 16-A, 
previstas no art. 67 do R. I. C. (Decreto n9 56.791, de 26/ 8/ 65). 
poderão também ser datilografadas ou manuscritas. 

II 

Que os talõe& das mencionadas notas modelos 16 e 167A 
poderão ser autenticados antes mesmo que nelas sejam apostas 
as citadas indicações, que só se tornam obrigatóri~s 2nO mo-
mento de sua emissão. , , j " .. L!~ 
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TIl 

Que, na hipótese prevista no ítem lI, da Circular D: R . I . 
n '? 113, de 10 de novembro de 1965, a declaração a que se re
fere o inciso I, do § 2' , do art. 71, do R. I. C., poderá ser feita 
no "Livro Auxiliar", modêlo anexo, dispensando-se, nesse 
caso, a sua' anotação na' coluna de "Observações" do livro 
mencionado no citado dispositivo. 

IV 

O rtferido "Livro Auxiliar " se revestirá de t ôdas as for 
malidades e características previstas no Capítulo IlI, Título 
lII, do R. I. C., passando a ser obrigatório para os contri
buintes que o adotarem. 

Júlio Barbieri 
Diretor 



MODll:LO N.o 43 

LIVRO AUXILIAR DE REGISTRO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS, COM A OCORRÊNCIA DA HIPóTESE PRE 
VISTA NO § 2,° DO ARTIGO 71, DO R .I.C . (item 3.° da Circular n .o .......... , de .... / .. .. / 1966) . 

Livro da escrita fiscal auxiliar do estabelecimento produtor de propriedade de ... ..... . . ..... . .. .. .. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , situado à rua ... . ..... . . . ..... .. . . ... . ............ ... ........ . .. ... . 
n.o .. ...... em . . ....... . . ... ... . ... . ... .. Estado, . ...... . ..... , ...... . . ..... , inscrição no Cadastro Geral de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda n .o ............ . . 

--- - - 1- --- -- -1----
1 Emissão original 1 

Dat.a 1----------- 1 
19 . . . . 1 Nota fiscal 1 

------- I 1 

1 1 1 1 \ i 1 
Mês 1 Dia I Dia 1 Mês : Ano Série 1 N.o 

1 

_ 1 . i _ _ I _ _ I _ 1 1 
1 I 1 1 I 1 
I 1 1 ': 1 
1 li! I 

1I I I I I 
1 1 I 1 

I I 1 1 1 
1 l i! 1 
1 1 1 I 1 

1 I I I i 
I 1 1 1 
1 I 1 I 1 
I li! 1 I 

___ 1_.- \ \ \ \ \ 

Nome do 
Comprador 

Enderêço 
(Cidade, 
Estad.o) 

Saida efetiva 

Nota fiscal 

, I 1 I I 
1 Dia 1 Mês I Ano 1 Série I N.o 
1 I I 1 I 

I 1 1 I 
1 1 I 1 
I I I 1 
1 1 I 1 
1 I I 1 
I i i I 
1 ! I I 1 I I 
I I 1 

1 I I 1 
1 1 I 
1 1 1 I 
1 I I I 
1 1 1 I 

___ --'-I 1 1 1 
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CIRCULAR N? 18, DE 18 DE MARÇO DE 1966 

o DIRETOR DO DEP ART AMENTO DE RENDAS IN 
TERNAS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
a Resolução n? 10/ 66, do Conselho Nacional de Economia, fi 
xando os coeficientes de atualização dos níveis de isenção dos 
produtos de que trata o artigo 8? do Regulamento do Impôsto 
de Consumo, aprovado pelo Decreto n C 56.791, de 26 de agôs
to de 1965, 

RESOLVE, declarar que os preços-limites de isenção 
constantes dos ítens I e II do Anexo I ao Regulamento aci
ma referido, passarão a ser, de 19 de abril do corrente ano 
até 31 de março de 1967, os seguintes: 

I) Quanto à habitação: 

b) aparelhos indispensáveis à instalação sanitária 
em habitações, até o preço máximo de Cr$ 4.440, 
por unidade; 

d) fechaduras, dobradiças, ferrolhos e torneiras, até 
Cr$ 740 por unidade ; 

e) copos para água, até Cr$ 129 por unidade, e a 
louça ordinária de pó de pedra, granito ou seme
lhante, não decorada, assim como pratos, açuca 
reiros, canecos de ferro esmaltado ou alumínio ; 

f) peças de talheres, até o preço de Cr$ 258 por 
unidade; 

h) panelas de qualquer tipo, chaleiras e bules, de 
ferro esmaltado ou alumínio, até Cr$ 2.322 por 
unidade; 

i) cadeiras,. bancos e cavaletes, até o preço de Cr$ 
2.580 por unidade; 

j) berços para crianças, camas, mesas e sapateiras, 
até o preço de Cr$ 4.515 por unidade; 

I) carrinhos-berços, armários, guarda-roupas, guar
da-louças, guarda-comidas, cômodas e sofás, até 
o preço de Cr$ 9 . 675 por unidade; 
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lI) Quanto ao ve tuário: 

I~ 

a) tecidos, excetuados os de lã, até o preço de CI'S 
362 por metro ; 

b) tecidos de lã, até o preço de Cr$ 2.900 por metro : 

c) chapéus para homens, até o preço de CrS 2.580 
por unidade; 

/,) calçados populares, até os preços de: 

1 - quanto aos tamancos e chinelos 
Cr~ 

700 
2 - quanto aos sapatmi e botinas para 

homem ........................ . 4.200 
3.500 3 - quanto aos sapatos para senhoras .. 

4 - quanto aos sapatos e ~otinas para 
..................... .... ' í. 750 criança 

g) camisas l' outras l"oupas interiores para homem 
ou mulher, até o preço de Cr$ 2.580 por unidade: 

h) cuecas, até o preço de Cr$ 1.290 por unidade: 

i) roupas (calça e paletó ou sa ia e casaco, em con
junto ou separadamente), prontas, até os preços 
de: 

1 - de algodão: 
calça ou saia 

CrS 
5.805 

paletó ou casaco . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.095 
conjunto ................ . ...... 12.900 

., . 2- - Qe lã: 
calça ou saia .......... . ....... . 
paletó ou casaco .. . . . . ... ... . .. . 
conjunto .... . .... .. .. ... . . .. . . . 

.i) meias, até os preços de: 
1 - de algodão .................. . . . 
2 - de lã ........ ... .... .. ... .. ... . 

8.707 
10.643 
19.350 

645 
903 

Júlio Bal'bieri 
Diretor 
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. CIRCULAR N ·- 19. DE 18 DE MARÇO DE 1966 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 102, combinado com o artigo 85 do Regulamento do Im
pôsto de Consumo, aprovado pelo Decreto n° 56.791, de 26 
de agôsto de 1965, 

DECLARA aos senhores Delegados Regionais, Inspetores 
e Agentes Fisca i de Rendas Internas e demais interessados 
o seguinte: 

I 

Os contribuintes que queiram se valer da faculdade pre
vista no artigo 85 do R. I . C . (uso de fichas em substituição 
aos livros) deverão ·requerer ao Delegado RegionaL de Rendas 
Internas, por intermédio da Inspetoria Fiscal de sua jurisdi 
ção, anexando ao .processo dois modelos das fichas que pre 
tendem usar, com os esclarecimentos necessários. 

II 

Instruindo o processo, a Inspetoria Fiscal verificà.r~ o 
cumprimento do artigo 85 e seus parágrafos, do R. I. C. ~ opi
nará em caráter conclusivo., remetendo-o, em seguida. à res 
pectiva Delegacia . 

IH 

Êsse órgão, em face da informação, se fô~' o caso" auto 
rizará o uso das fichas, a título precário, dando ciência .~o 
interessado, a quem devolverá uma das fichas, devidamen.t~ 

anotada para efeito de comprovante da, autorização, reme
tendo a outra, juntamente com o processo, para homologação 
dêste Departamento. 

Jú lio. Barbieri 
DirE'tor 
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ORDEM DE SERVIÇO N'? 1, DE 21 DE MARÇO DE 1966 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso da atribuição que lhe é deferida pelo artigo 
18, n '? lI, do r egimento aprovado pelo Decreto n'? 55.853, de 
22 de março de 1965, e 

CONSIDERANDO que as decisões proferidas pelos órgãos 
aolministrativos competentes, quer em processo de consulta, 
quer nos relativos a infrações de leis tributárias devem ser 
fundamentadas em elementos de convicção bastantes para tor
ná-las, quanto possível, incensurável; 

CONSIDERANDO que, por via de tais decisões, se dá ao 
contribuinte a garantia de certeza administrativa de como 
deve agir em casos idênticos e, ao fisco, maior autoridade 
para exigir o cumprimento da obrigação tributária; 

CONSIDERANDO que, independentemente da fiel apli
cação da lei, é imprescindível a observância de ordenamento 
e método que, uniformemente aplicados pelas várias regiões 
fiscais, evitarão discrepância de entendimento sôbre a mesma 
matéria; 

CONSIDERANDO, finalmente, que essa uniformidade, 
reiteradamente observada, conduzirá a outro importante 
objetivo, que é a rápida tramitação daqueles processos, 

RESOLVE baixar as seguintes instruções: 

I 

As decisões proferidas pelos Delegados Regionais de 
Rendas Internas em Autos de Infração, Representações ou em 
consultas que lhes sejam formuladas deverão conter: a) nú
mero do processo ; b) natureza (auto de infração, represen
tação ou consulta); c) ementa; d) relatório; e) fundamen
tos de fato e de direito; f) conclusão; g) intimação' para 
cumprimento. 
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r - 1. A ementa, resumo básico para a organização do fi 
chário das decisões, conterá: a) impôsto sôbre o qual versa 
a decisão; b) questão principal decidida, que será indicada 
com a denominação correspondente ao capítulo ou seção do 
respectivo Regulamento, em que estejam contidos os dis
positivos aplicados (incidência, isenção, classificação dos pro
dut.os, cálculo do impôsto, lançamento, etc.) ; c) síntese da ma
téria, precedida da palavra ou expressão que melhor a carac
terize. 

Exemplos - 1) Decisão sôbre consulta a r espeito de 
quem deve complementar o impôsto do sêlo sôbre ato lavrado 
em cartório: 

Ementa - Impôsto do Sêlo. 
Complementação do impôsto. 
Cartórios - responsabilidade pela com, 

plementação em atos la, 
vrados. 

2) Decisão sôbre infração referente a 
filial que vende por atacado sem o paga 
mento de impôsto: 

Ementa - Impôsto de Consumo. 
Incidência. 

Filial - venda por atacado . 

I - 2 . O r elatório será precedido de completa qualificação 
da firmfl ou entidade interessada (ou implicada) e deverá 
conter sucintamente a descrição do estado de fato que é obje
to da dúvida ou controvérsia. 

I - 3. N os fundamentos de fato e de direito serão alinha, 
dos os elementos de convicção conduzentes às razões de decidir, 
com citação dos dispositivos legais, regulamentares e dos atos 
normativos aplicáveis, número, data de expedição e, no ' caso 
dos atQs administrativos, a origem. 
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I - 4. A concluI são, que é a decisão propriamente dita, de
verá ser objetiva, clara e precisa, de sorte a afastar qualquer 
c.lÓvida quanto às obrigações a serem cumpridas pelo interes
sado (ou implicado). 

I - 5 . Finalmente, a intimação para clencia deverá indi
car o prazo para o respectivo cumprimento, recurso cabível, 
respectivo prazo e instância competente. 

II 

As decisões serão datilografadas em três vias, no rmmmo, 
devendo a primeira ser anexada ao processo, a segunda ar-- , 
quivada na Delegacia em pasta própria. As terceiras vias serão, 
mensalmente, remetidas a êste Departamento. 

II - ]. Verificada a discrepância de entendimento entre 
ded-sões sõore matél"Ía idêntica, será restabelecida a unifor
midade' através de ' ato normativo dêste órgão. Outrossim, será 
publicada, semestralmente, súmula das decisões mais impor
tantes com solução já reiterada. 

UI 

O órgâo competente das Delagacias Regionais organizará 
completo fichário das decisões, pela reprodução textual das 
respectivas ementas, fazendo, para cada decisão, tantas fichas 
quantas necessária& de forma a propiciar a organização de 
índice sistemático para cada um dos itens da ementa, tornando 
vossível uma busca fácil. 

1n ,~ 1. ,A Divisão Técnica dêste Departamento, pelo seu 
órgão \cómp etente, organizará idêntico fichário. Para tanto, 
deverão os Assessôres e demais autores de pareceres e infor
mações adotar, no que couberem, as normas constantes dêste 
atd. 

IV 
',' .I.: 
, : ~.:' O Chefe da S. T . T. e o órgão correspondente das Delega
c ias Regionais, ao examinarem os processos submetidos à sua 
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apreciação, compulsarão os fichários das decisões c, vedfi 
cando tratar-se de matéria já anteriormente solucionada, emi 
tirão pronunciamento sucinto com remissão aos julgados an
teriores, devidamente identificados (número do processo, nú 
mero da decisàu e resumo desta) de forma a simplificar a ta
refa da autoridade competente para o despacho final, sem 
p"ejuizo da fiel aplicação da lei , 

v 

Os Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas, nas 
suas informações em processo de consulta sôbre as leis e re
gulamentos fiscais de sua competência, deverão igualmente. 
aplicar as presentes normas, na parte cabível. 

Júlio Bu,tbie1'i 
Diret.or 
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BENEFICIAMENTO 
. - Conceito . . 

c 

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES 
Enquanto não fór implantado o Cadastl'O 
Geral de Contribuintes, o número da Pa
tente de Registro deverá figurar nos efei-

.<\rt. 234 a 240 

Art 4", i'i . \. - Il 

tos fiscais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A rt. 278, !:i únleo 

CALÇADOS 
Obrigatoriedade de escrituração do livro 
modo 27, do Dec. 45.422/ 59 enquanto não 
entrai' em vigor o sêlo de contrôle . .. . . . Art. 287. ~ único 
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CALCULO DO IMPôSTO 

Conceito de valor tl'ibutável para o cálculo 
do impôsto de produtos etrangeiros Arts. 16-1 e 20 
Idem, para produto nacional .. ... . . . .. . . Arts, 16-11; 17 a 19 
Incluem-se no preço, para efeito de cál-
culo do impôsto. quando concedidos sob 
condição, os descontos. diferenças e aba-
timentos . . . . . . . ...................... Art. 16, ;:; úni<'" 

. - Preços básicos para efeito do cálculo do 
impôsto. .... .. .. . . .. .. .. .... .. .. .. . Art.]7 
O que consti t ui va lor tributável nos ca sos 
de locação ou operação a titulo gratuito. . Art. 18 
O valor tributável poderá ser a rbit rado 
pelo fisco quando forem omissos ou não 
mere cerem fé os documentos expedidos p,' -
las partes. Como deve se r arbitrado Art. 19 e ~ 
O produto estrangeiro está sujeito ao pa-
g amento do impôsto, na forma dos al't s. 
16. 17, 18 e 19, quando de sua sa ida dos 
es tabelecimentos importadol'es ou alTema-
tantes . . . ... . . ...... . .......... ..... . Art. 2(1 
Apurada diferença no valor da produção, 
com base em elementos subsidiários, o 
cálculo do impôsto será feito pela alíquota 
mais elevada . . . .. .... .. . .. .. ... . .. . Art. 151, § 1" 

- Disposições especiais para aR produtos do 
Capítulo 22 . . . .... .... . ...... ..... ... Art. 234-

-- NOI'mas especiais para o cálculo de impôsto 
de produto da Posição 24 .02 (cigarros 
fumo deSfiado ) . .. .... .... ........ .-\rt. 24] 

CAPACIDADE JURlDICA 
Para sei' sujeito passivo de obr igação tri-
butária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48 

CARTEIRA FUNCIONAL 
- Será expedida pelo órgão a que estive r su 

bordinado o funcionário ou pelo órgão cen-
tral do D.R.I. . .... ..... . . . ...... . . . . .. . Art. 140, >i úniC'o 

CENTRALIZAÇÃO DA ESCRITA 
- Vedada a centralização da escrit.a f:>('al . . Art. 84 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
- Exigência de apresentação para a uten tica-

ção de livros f iscais .......... . ......... Art. 82, !3 2" 

CHARUTO 
- Considera-se charuto o p roduto feito com 

capa de fôlha de fumo , envolvendo telhas 
de fumo, inteiras. cOI·tadas ou partidas .. Art. 25.1, 11 

(' IGARRILHAS 
- Considera-se cigarrilhas o p r oduto ieit o 

com c apa de fôlha de fumo , envolvendo 
fumo desfiado, picado, migado ou em -çó .. Art. 251, I 
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IGARROS 
Disposições especiais .. .... ......... Art. 241 

- Exigências eSpeCI8..lS l'elativas ao fecha-
mento dos recipientes e envoltór:os . ... Art. 245 

CLASSIFICADORES . A V ALIADORES 
Terão direito a uma percentagem de 2.5',1, 
do valor de arrematação . ...... Art. 226 

CLASSIFICAÇAO DE PRODUTOS 
Normas Gerais .. ..... . ... . 

- Regras de classificação . . . ... ... ....... . 
- Não se considera incluída na competência 

do LNA e INT a a preciação sôbre classi-
ficação fiscal . . . . ..... .. ...... . . 

COBRANÇA AMIGA VEL 
Findo o prazo para execução da sentença, 
sem o pagamento da importância exigida, 
será encaminhado à cobrança amigável por 

Art. 12 
A.1't. 13 

Arts. 155. ~ [-.' e I H 

mais 30 dias ....... ...... . . .... . ....... Art. 215, !:j 2· 

COBRANÇA EXECUTIVA 
Passada em julgado a decisão e findo o 
prazo para o seu cumprimento, se o con
tribuinte não tiver efetuado o pagamen
to da importância exigida, a dívida será 
remetida à cobrança executiva . .... .... . Art. 213 
No case de parcelamento da dívida, será 
providenciada sua cobrança executiva, 
quando fôr desatendido o pagamento de 
duas prestações sucessivas . . .... .. .. . ... Art. 216, ~ únil'o 
Inscrita a dívida. será aplicada a multa 
moratória de 10% ...... ..... . .. . ....... Art. 217 

- Além da multa de mora, serão acrescidos 
ao principal, juros moratórios de 1% ao 
mês . . . ..... ... . ... .. .... ...... . . .. . Art. 217, § l -
As guias de recolhimento de importâncias 
-:obradas no Juíw da Fazenda Pública con-
terão o número e a data do processo fiscal Art. 217, § 2 ' 

CODIFICAÇAO DOS ATOS NORMATIVOS 
- Deverá ser feita anualmente .. .. . . ...... Art. 288, § 2-

COMERCIANTES 
- Quando são equiparados a fabricantes . . . . Art. õ.-III 

De jóias (posições 71.01 a 71.15) - Equi-
parados a fabricantes quando operarem pOl' 

atacado. . .. . ... . .... ... .. .. .... , , . . . Art. 5"-IV 

CO:\HSSAO DE LEILAO 
Como será constituída .. .......... " ... . .ut. 219 
Como será distribuída . . ....... . .. , .... . ArL 225, S I' 
Será de 5 % sôbre o valor da arrematação a 
comissão de leilão ... , ...... ... , ....... . Art. 225, § l ' 
Percentagem que será atribuida a cada um 
dos membros da comissão .. . ..... , . ... . Art. 226 
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COl\ruNICAÇAO 
- Obrigação dos fabricantes de cigarros, re

lativamente ao lançamento de n ovas mar-
cas e preços de ciganos .. ... .. . .. .... .. Art. 248 

CONFECÇAO 
- P or encomenda do próprio consumidor, 

executada em oficina ou no domicílio do 
produtor, não constitul industnallzaçáo.. Art. 4", S 3 ' -V 

-CONLUIO 
Definição ..................... . .. . . 

- Multa de quatro a seis vêzes ....... . . . . . 

·CONTRIBUINTE 

Art. 117 
Ar\:. ]24-II 

- Definição . . . .. . ... . . . ...... .. ....... Art. 42 
- P essoas obrigadas ao pagamento do im-

pôs to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.rt. 43 

-CO:.'oJ"TRóLE QUA.NTITATIVO 
- Escrituração das quantidades devolvidas 

n os livros mods. 18, 21 ou 23 .. . .. . .... .. Art. 101, § único 
- Pode seI' instituído para contribuintes 

r eincidentes (Sistema Especial de Fisca-
lização) .. .... ... . .... .. _ . . _. .. .... . . Art. 133, ~ l ' 

·CONSÉRTO 
- Quando não se considera industrialização.. Art. 4", 8 39-1 

.cONSULTA 
DiI'eito assegurado ao1' contribuintes, aos 
órgãos da administração p ública, às socie
dades de economia mista e a os sindicatos 
e demais entidades representativas de ati-
vidades econômicas e profissionais .... . . 
A quem s erá dirigida . .... __ . . ... . __ .. . . 
O dom icílio fiscal do con "ulente será de
terminado pelo lugar onde se achar locali-
zado o estabelecimento produtor ...... _ . 
O que deve indicar .. . ................. . 

- Autoridade de primeira instãncia com
petente para solucionar consulta (Delega-
do R egional de Renda s Internas ) ... ... . . 
Compete ao Diretor d o D eparta m ento de 
R endas Internas decidir e m grau de re
curso as de contribuintes e , em única ins
tância, as formuladas pelos órgãos centrais 
da administração pública e outras entid a-
des de ãmbito nacion al __ .. ... . . .. ... . . . 

- R ecurso de ofício, quando a decisão fôr fa-
voráv el ao contribuinte .. .. . . . . ........ . 

- Pra zo para o recurso voluntá rio ...... . . . 
- A solução dada à consulta terá efeito nor-

mativo qua n do adotado em c ircular expe-
dida pelo Diretor de Rendas Intemas ... . 
Ciência a o cons ulente .... ......... . . . . . 
Procedimento do contribuinte e da repar-
tição depois de decidida a consulta ... .. . 

- Efeit os da consulta ..... . ... .. . . . ... .. . 
- Casos em que não produzírá efeito .. . .. . 

Art. 201, § único 
Art. 202 

Art. 202, ~ ] ',' 
Art. 202, S 2~ 

Art. 203 

Art. 203 e ~ 

Art. 204 

único 

Art. 20·1, f; 
l-; único 

Art. 205 
Art. 206 e ~ único 

Art 207 e §~ 
Art. 208 
Art. 210 
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Como procederá a autoridade, relativamen
te à consulta considerada sem efeito . .... 
A quem compete declarar a consulta sem 
efeito . . . ........... . ......... . .. ... . . 
Decisão nula, quando produzida por autori-
dade incompetente ....... . .... .. .. ..... . 

CORREÇÁO DE LANÇAMENTO 
O contribuinte poderá corrigir o lançamen
to , comunicando o fato à repartição e pro
cedendo, se fôr o caso, na forma do art. 
125 . . ........... . ..... . ...... ... ... . 

CORREÇÁO MONETÁRIA 
- Crédito da importância depositada para 

evitar correção monetária, quando não de
volvido no prazo previsto no art. 37 ..... 

- Devolução das importâncias depositadas 
para evitar os efeitos da correção mone
t ária . 

- D ébitos que estão sujeitos à correção mo-
netária .. .. ..... ........ .. ...... . . . . 

- Quando e como será efetuada .. . ... . ... . 
- Cálculo .. . .... .. . .............. . ... . 
- As multas serão calcul adas sôbre o valor 

do inlpôstO corrigido monetàriamente .. . . 
- Será feita com base n a tabela em VigOl' 

na data de aplicação da multa ... . . . .. . . 
- Será aplicada aos débitos apurados em ra-

zão de d ecisão de consulta .. , .... . ..... . 
- O valor da divida, declarado na decisão 

condenatória, será corrigido na forma do 
capítulo VII . . .... . ... . ... , ... ..... . . . 

- Ver também os arts. 12 a 16 da L ei n ' 
•. 868/65 

CRJ!:DITO 
- O contribuinte poderá se creditar do valor 

do depósito efetuado para evitar a corre
ção monetária quando não fôr d evolvido 
dentro de 60 dias da decisão . . ...... . .. . 

- R estituição quando não houver possibili
dade de utilização no caso de exportação 
direta pelo produtor . . ... . . ........... . 

- Utilização do livro modo 16 ... . .. ...... . . 
- Assegurado, até o último dia do mês se-

guinte à vigência dêste R egulamento, aos 
fabricantes de produtos anteriormente 
isentos, não tributados ou sujeitos ao re
gime de selagem direta, o direito ao cré
dito de impôsto sôbre o valor do estoque, 
em 31/ 12/64, e dos já empregados em pro
dutos ainda não saldos do estabelecimento. 

- Compensação por capítulos. Providências 
a' adotar em relação aos casos em que, an
t eriormente, fazia por alíneas ou incisos .. 

- Direito ao crédito do valor das estampilhas 
já aplicadas em produtos antes sujeitos ao 
regime de selagem direta, quando de sua 
saída da fábrica ... ..... .. . ... .. ...... . 

Art. 210, § 2" 

Art. 211 

Art. 23, § 2 y 

Art. 33 

Art. 37 

Art. 38 
Arts. 39 e 40 
Art. 41 

Art. 123 

Art· 123, § ÚIÚCo-

Art. 209, § 2' 

Art. 213, § 4-

Art. 33 e seus §§ . 

Art. 34-TI 
Art. 86-1 

Art. 271, §§ l' e 2 

Art. 272 

Art. 273 
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CR€DITO DO IMPOSTO 
O que se pode abater da importância re-
sultante do cálculo do impôsto . . ..... .. . 
O crédito deve ser r elativo aos produtos 
adquiridos n() mesmo período a que se re-
f ere o iml>ôsto . ..... . .... . . .... . ...... . 

- Direito do devedor r emisso .. . . ... . . .. .. . 
- Relativo a produtos adquiridos a revende-

dores. Corresponderá ao impôsto calculado 
sôbre 50 % do valor constan te da nota 
fi scal . . .... . .. ... .... ..... . . .. ..... . 

- T ransferência de produto adquirido dire
t amente de contribuinte para outro esta
beleciment o da mesma firma - o crédito 
de impÔlsto sôbre o valor total da aquisi
ção só será permitido se êste fôr declara-
do na nota fiscal do remeten te . . ....... . 
Quando não feito na época própria, só po
derá sê-lo se cumpr ida a formalidade do 
art. 120 ou quando o seu valor fôr incluído 
em rec()nstituição de escri ta efetuada pela 
fiscalização. . .... . .... . . . . ... . . . . .. . 
Exigência de escrituração .. . .. .. .. .... . 

- Dir eito ao crédito do impôsto pago sôbre 
produtos devolvidos . . . ... ........ ... .. . 

CRÉDITOS TRIBU TARIOS 
- R esponsabilidade dos sucessores 

D 

DATA DE SAlDA 
- A indicação na nota fiscal poderá ser feita 

Art. 27 

Art. 29-ID, a 
Art. 29, § 3" 

Aort. 29, § {. 

Art. 29, § 5~ 

Art. 29, § 6~ 

A rt. 29, § 6-

Art. 32 

Art. 46 

a carimbo ou manuscrito .. . ......... .. . Art. 69, § l~ 

- Deverá constar obrigatoriamente n a nota 
fiscal . . ...... .. ... . .... . . . ......... . . Art. 71 

- Quando não constar da nota fiscal consi
derar-se-á a saída como ocorrida na data 
da nota . . . . . ... . . .. . .... . .. .......... Art. 92, § úníco 

DÉBITOS FISCAIS 
Poderão ser pagos quando superiores a 
Cr$ 100.000, em até seis parcelas mensais, 
iguais e sucessivas . ... . .. . ... , .... . ... . 

- Ver art. 12 da L e i 4 .862/65 

DECISÃO CONDENATóRIA 
O que conterá ..... ..... .. ......... ... . . 
Das proferidas em processos fiscais, serão 
intimados os acusados ou consulen tes e 
fLxados prazos para o seu cumprimento . . . 
Como será executada .... . .... .... ... . . . 

Art. 216 

Art. ]81 

Art. 212 
Art. 213 e §§ 
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DEDUÇÃO DO VALOR RESULTANTE DO 
CÁLCULO - CR1!:DITO DO IMPOSTO 

- Permitido o abatimento do impôsto pago 
na aquisição de matél"ias-primas e outros 
produtos empregados na fabricação e do 
que tenha sido pago na ocasião do despa
cho de produto estrangeiro ou da remessa 
de produtos a estabelecimentos revende-
dores ou depósito (Ver art. 29, § 2·)..... Art. 27 e seus R§ 

DEFEITO DE F ABRICAÇÁO 
- Não se considera industl'ialização o reparo 

gratuito dos produtos, em virtude da ga-
rantia de fabricação ..... . ...... . ....... A,rt. 4", § 3"-11 

DEFESA 
- Será encaminhada ao autor do procedi

mento para que se manifeste sôbre as ra-
zões oferecidas . ...... .......... . . ...... Art. 170 
Prazo para apresentação . . ...... .... .. . . .~rt. 175 

- Como se procederá quando fatos novos 
ocorrerem no curso da ação fiscal . . ..... Art, 176 

- Será apresentada por escrito, e entregue 
contra recibo, exigindo-se desde logo tôdas 
as alegações, provas e documentos, bem 
como pedido de exame e diligências Art, 178 e seus §§ 

DELEGACIA DE RENDAS INTERNAS 

- Competência para decidir sôbre a realiza
ção e condições de nôvo leilão quando os 
lances forem inferiores a 70 % da avalia
ção, nos leilões efetuados pelas repartições 
preparadoras . . . .... . ........ .. ..... .. Art. 22J, l:i 3" 

DELEGADO REGIONAL DE 
RENDAS INTERNAS 

- Competência para julgar em primeira ins: 
tãncia os processos instaurados na área de 
sua jurisdição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. U!O 

- Competência para solucionar consultas em 
primeira instância ...................... Art. 203 

- Competência para determinar, na próplia 
decisão ou a qualquer tempo, o local da 
realização do leilão, inclusive na própria 
Delegacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 221, § 4 " 

DENúNCIA 

- Pode ser formulada por particulares. . . . . . Art. 137 
- Como deve ser formulada ... ... ... " ..... Art. 137, § 1" 

DEPARTAMENTO DE RENDAS :U~TERNAS 
- Competência para baixar instruções com

plementares, relativas às atividades não 
consideradas como de industrialização.... Art. 4", § 4" 

- Competência para instituir sistema especial 
de rotulagem . . . . ....................... Art, 57 
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- Competência para estender a obrigatorie
dade de escrituração da R elação Diária a 
outros estabelecimentos varej istas, não per-
tencentes a contribuintes .. . . . .... . . .. . . . Art, 74, § 1" 

Com petência para fixar número de vias de 
guia de recolhimento .. .. ............ .. . Art. "16 

- Competência para fixar normas para au
tenticação de ta lonários de notas fiscais, 
por sistem a mecânico, pelas repartições ar-
recadadoras . . .... . .......... . .. ..... . Art. 80, § 1"-1, a, 

Autorização para o uso do sistema mecâ
nico de autenticação, pelo próprio contri-
buinte . . ... ... ....... .. ........ . . .... . 

- Autorização a título precá rio para uso de 
fichas em substituição aos livros ... . . . . . 
Competência para baixar intimações rela
tivas à escritura ção dos livros mods. 22 e 23 
Competência para baixar instruções para 
escrituração do livro modo 24 . . ........ . . 

- Competência para fixar c ritérios e limites 
pa ra a tolerância de quebra de dados quan-
titativos da escrita fiscal .... . ... . ..... . 
Competência para estabe lecel' lmidade-pa
drão para o registro quantitativo de deter-
minados produtos . . .... . ... . .. .... ... . 
Competên cia para baixar normas comple
mentares de escrituração dos livros fiscais, 
bem como alterar as estabelecidas no Re
g ulamento visando disciplinar as peculia-
['idades de cada caso .. .. . ...... ... ... . . 
Competên cia para estabelecer normas con
diciona ndo a pl'évio exam.e a entrega, pelos 
t['anspor tadores, de produtos de procedên-
cia estrangeira e nacion a l ........ . ... .. . 

- Competência para fixar normas comple
menta res reguladoras do regime especial 
de fiscalização e estabelecer modelos de 
livros e documentos necessários . . . ...... . 
Competência p a r a dirig ir os serviços de 
fiscalização . . .. . . ... .. . .............. . 

Competência para expedir carteira fun
ciona l . . ............... . ...... . .... . 
Competência para estabelecer normas re
lativas ao preparo de p rocesso fiscal . .. . 

Competência para determina r' cautelas es
peciais para a venda em leilão de merca
dorias que não puderam s er identificadas 
por sua numeração. r e ferência, marca ou 
ca rimbo especial ..... . .. . ........ . . . . . . . 
Anualme nte, durante o m ês de janeiro. se
rão codificados em uma única circular to-
dos os atos normativos ......... . ... ... . 

- Competência para modificar os modelos de 
livros e documentos fiscais e estabelecer 
normas de rotulagem . . . .... ... .. ...... . 

Art. 80, § 2" 

Art. 85 

A ,rt . 87-m 

Art. 87, § único-I 

Art. 90, § 1" 

Art. 90, § 2" 

Art . 102 

Art. 105 

Art. 133 

Art. 135 

Art. 140, ~ ÍlJlico 

Art. 163. § 3" 

Art. 222, § I " 

Art. 288, § 2' 

Art. 288, § 8· 
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DEPOSITO EM DINHEIRO 
- Será convertido em renda quando a deci-

são tiver passado em julgado ........... Art. 213 

.DEPOSITO FECHADO 
- Será emitida nota fiscal modêlo 10, para 

as remessas de produtos a depósitos fe-
chados mantidos pelo fabricante . . ... . . . . Art. 231 

- Escrituração dos livros mods. 20 e 21 (caso 
em que poderá ser feita no estabelecimen-
to remetente) .......... . .......... . .... Art. 231, I a IV 

DEPOSITO PARA GARANTIA DE INSTÂNCIA 
- Poderá ser feito em dinheiro, título da dí

vida pública federal, ações ou debêntures 
de sociedade de economia mista da Unfão 
ou cupãos vencidos de juros ou dividendos 
de tais títulos .... . . . . ....... . ......... A.r t. 189, I 

DEPOSITARIOS 
- Ver ADQUmENTES E DEPOSITARIOS 

DESACATO 
- Multa prevista 

DESCONTOS, DIFERENÇAS E ABATIMENTOS 
- Incluem-se no preço para efeito de cálculo 

de impôs to, quando concedidos sob con-

!~rt. 129, !'i único 

dição. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .~rt . ]6, $i único 

DESTINAÇÃO DO PRODUTO ISENTO 
- Quando a isenção estiver condicionada à 

destinação dI> produto e a êste fôr dado 
destino diverso, o responsável pelo fato fi-
cará sujeito a penalidades ... . .... . ..... .'\.rt. 11. !=i!:; ] " e 2'" 

DESTINATARIO 
- Obrigação no caso de mercadoria desacom· 

panhada de documentos ................ !~rt. J06. !:i 2 . 

DEVEDOR RE:rvIlSSO 
- Poderá utilizar-se do crédito do impôsto 

pela adição ao seu saldo . .. . .......... . . 
- Além da guia de l'ecolhimento antecipado, 

apresentarão, em cada mês, guia de modê
lo próprio, referente ao movimento do mês 
anterior . . .. ... ... . ............. . .. . . 

- Esclituração obrigatória do livro modo 35. 
- Normas para escrituração de seus livros 

fiscais . . . .... . . . ............ . .. .. ... . 
- Recolhimento de impô'sto devido pelas ope· 

rações anteriores no ato declaratório . . . . 
- Escrituração do livro modo 35 . .. . .. . .. . 
- Não podem transacionar com repartições 

públicas, autarquias e estabelecimentos 
bancários controlados pela União (Ver 
também Proibição de Transacionamento) 

- Será declarado pelo Inspetor Fiscal de do· 
micílio do devedor .. . .... . ............. . 

Art. 29, !=i 3. 

.,,"rt. 79 
lut. 88 

Art. 98 

Art. 98, fi 
Art. 98, IH 

Art. 132 

Art. 132, § 2. 
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"DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. 
- De armazéns gerais; providéncias a adotar Art. 230, I e 11 

DEVOLUÇÃO DE PRODUTO AO AUTOR DA 
ENCOMENDA 

- Indicações que devem ser feitas na nota 
fiscal . . .... ... ................ . .. . ... Art. 68, S 5' 

DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS 
- Direito ao crédito do valor do impôsto que 

sôbre êle incidir . .. ... ....... . . .. . .. . .. . 
- Comprovação . . .... . ................. . 
- Quando não se considera . . . . .......... . 
- Estôrno do impôsto mediante registro a 

crédito nos livros mods. 16, 20 ou 22 .... . 
- Registro nos livros mods. 18, 21 ou 23 . .. . 
- De produtos das Pos ições 71.01 a 71.15 .. 

DILIGltNCIAS 

- Normas para a sua realização .. .. 

DffiETOR DE RENDAS INTERNAS 

Autoridade competente para decidir con-

Art. 32 
Art. 32, § l' 
Art. 32, !3 2' 

Art. 101 
Art. 101, § ÚIÚCO 

Ar~. 262 

Art. 172 

sulta em grau de recurso .. .. .......... . Art. 203 
Competência para solucionar, em UDlca 
ins tância, as consultas formuladas por ór-
gãos centrais da administ.ração pública, 
autarquias e outras entidades ....... . .. Art. 203, § único 
Poderá adotar em circular, com efeito nor-
mativo, a solução dada à consulta ........ A,Tt. 205 
Competência para determinar a adoção de 
normas especiais de contrOle para os pro-
dutos do Capitulo 22 ........ . .. ... ..... Art. 240 
Competência para baixar instruções com
plementares ao uso do sêlo de contrôle nos 
cigarros . . . . . .. .... ... . . . ............. Art. 247, !:\ 3' 
Competência para fixar normas para a nu-
m eração de v eiculos . ..... ..... . . . .... . . Art. 281 
Poder á determinar a substituição de nota 
fiscal pela nota de remessa do Instituto 
do Açúcar e do Alcool, no caso de saída de 
açúcar . . .... . ............ . .... .. . . ... Art. 283 
Competência para resolver os casos omis-
sos, medíante a expedição de circulares 
com vigência de 30 dias após s ua publica-
ção . . . ... . ..... . .. .... . ... . . . ... .... . Art. 288 

DffiETORES DE EMPRltSA 
- Responsabilidade . 

.DISPENSA DO FAVOR ISENCION AL 

Art. 47, § (mico 

- O fabricante de produtos isentos poderá 
dispensar o favor pagando os impostos e 
sujeitando-se às demais obrigações regu-
lamentares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. lI, § 3' 
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DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
O umprimento das obrigações de caráter 
especia l não d ispensa o das de ará ter ge
ral, salvo dispos ição em contrário, incom
patibilidade manifesta ou duplicic1ade de 
exigência . . . ... . .. . .. . .. . ............ Art. 228 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
- Não constitui saída a distribuição gratuita 

de p rodutos, pelo produtor, a seus empre
gados para uso ou consumo no próprio lo-
cal de trabalho ........ ............... . . Art. 3", ::i 1", UI 

- Normas a serem observadas no caso de 
cigarros 

DOAÇÃO 
- Ver LOCAÇÃO ou OPERAÇAO A 

TITULO GRATL'ITO 

DOCUMENTOS FISCAIS 

Art. 242 

- Arquivamento pelo prazo de 5 anos ..... . Art. 84, S l ' 
- Multa para os produtos que estiverem de-

sacompanhados de documentação ........ Art. 124, S lO, IV 
- Podem ser instituídos documentos especiais 

para contrôle de contribuintes (Sis tema Es-
pecial de Fiscalização) . . .. . ............ Art. 133, ti 1-

DOMICíLIO DO FIADOR 
- O que se considera 

DOMICILIO FISCAL 

Art. 49, $i único 

- O que se considera ..................... Art. 49 
- O domicilio fiscal do contribuinte, no ca-

so de consulta a respeito de incidência do 
impôsto sôbre produto nacional, será de
terminado pelo lugar onde se achar locali-
zado o estabelecimento produtor ..... . .. Art. 202, § 1. 

E 

EDITAL 
- Exigência de publicação . . ....... . ...... Art. 220 
- Prazo mínimo de 8 dias entre a s ua publi-

cação e a realização do leilão .. . . . . . . . . . . Art. 220, § 1. 

ELEMENTO SUBSIDIÁRIO PARA O 
CALCULO DO IMPôSTO 

Constituem elementos subsidiários para o 
cálculo da produção e do impôsto o valor 
das matérias-primas e de outros produtos 
adquiridos e empregados na indústria, das 
despesas gerais, de mão-de-obra e as va-
riações de estoqu~ . .. . .. .. . . .. . .... . .... Art. 151 

EMBALAGEM 
- Conceito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ar·~. 7 . 
- Normas e critérios a serem observados na 

sua devolução e no cálculo do impôsto ... Art. 234, TI e § únic~ 
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ElVffiARAÇO A FISCALIZAÇAO 
Multa . . . ..... . . . . . . . ... . . . . .. . .. .. . Art.. 129, § únic~ 

- A requisição judicial de livros e documen-
tos não exclui a lavratura de auto de em-
baraço . . .. . . . . . ... . ........ .... . . .... A,~t. 150, § 1· 

ENCERRAMENTO DA ESCRITA FISCAL 
Deve ser feito dentro de 5 dias do térmi-
no dos prazos fixados nos modelos . . . . . . . Art. 90 

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE 
- Devolução de Selos de Contrôle .... . .. . . . Ar~. 63 

ENCOlVIENDA 
- Escrituração de livro modo 26 para o exe-

cutante . . . . . . ..... . ... . ... . . . ....... . Art. 86, § 1" 
- Obrigação do estabelec imento que recebe 

matéria-prima e outros produtos para 
qualquer oper'ação de industrialização .. . Ar·~. 89 

ENGARRAFADOR 
Equiparado a produtor o engan"afador de 
aguardente, em recipiente de capacidade 
igualou inferior a 1 litro .............. Art. 236 

ENTIDADE EDUCACIONAL OU HOSPITALAR 
DE FINALIDADE Fn.ANTRóPICA 

- Conceito e condições para o gôzo da isenção Art. 90. §§ 3- e 4 " 

ESCLARECIMENTOS 
- Quem está obrigado a a tender a pedido de 

informações formulado por agentes e sca-
lizadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ar~ . 141 
Vedada a divulgação de infor mações obti-
das em razão do ofício .... . ..... . . . . . . . Art. 142 

ESCRIT A FISCAL 
- Instrumentos auxiliares . ........ .... .. . . 
- Vedada a centralização .. . .. . ... . . . ... . . 

Obrigatória a escrituração fiscal própria 
para cada estab elecimento do contribuinte 
Admitido o uso de fichas sôltas ...... . .. . 
T olerância de quebra, quando no registro 
de quantidades . . .... .. . ..... . ..... . . . 

ESCRITURAÇAO 
Como escriturar os livros modelos 16, 17, 
19, 20, 22 ou 23 .............. . . .. ... . . 
As notas fiscais poderão ser escrituradas 
pela soma de cada dia, desde que os lança
mentos sejam distintos para cada série, ou 
sejam ass im relacionadas em separado . . . 
Normas para escrituração observar 
também as constantes das notas de cada 
modêlo . . . ... .. ........... . ... . ...... . 

- Livros modelos 18 e 30 - Unidade-padrão 

Art. 83 
Art. 84 

Art. 84 
Art. 85 

Art. 90, 

A,ré. 91 

Art. 92 

Art. 93 
Art. 99-

§ } o 
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- Competência do Departamento de R endas 
Internas para baixar normas complemen
tares e alterar as estabelecidas no R egu-
lamento .. .. . . ... .. .. . ..... . .. .. . ... . 

- Registro das mercadorias arrematadas no 
livro modêlo 34 . .. . . ....... .. . ..... . . . . 

.- Os estabelecimentos produtores que reali
zarem venda por intermédio de ambulan-
tes escriturarão o livro modêlo 33 .. . .. . . 

- Será dispensada no depósito fechado se o 
contribuinte adotar série especial para a 
remessa e venda posterior do produto .. . . 

- Depósito fechado, livros mods. 20 e 21 ... . 
- Como será escriturada a saída de merca-

doria est rangeira para estabelecimento di
ferente daquele que a tiver importado . . . 

- Como será escriturada a saída de produto 
nacional pal'a estabelecimento diferente 
daquele que houver eneüm endado a sua in-
dustrialização . . .... . . .. . ........ . . .. . 

- Obrigatório o modêlo 32 para os fa brican-
tes de fumo (22 . 02, inciso 4) .. . ....... . 

- Como será feita a escrituração das notas 
fisca is de amostras grátis (tributadas ou 
isentas) . . . ................. . .. . . . . 

- Normas para escrituração dos produtos das 
Posições 71.01 a 71.15 . . ............. .. . 

- Normas para comerciantes e produtores de 
produt'os das Posições 71.01 a 71.15 .. ... . 

- Para varejistas de produtos de Posições 
71 .01 a 71 .15 .. .................. .. ... . 

E SPóLIO 
- Responsável tributário 

E SPONTANEIDADE 
- Não serão aplicadas penalidades aos que 

espontâneamente e antes de qualquer p ro
cedimento f iscal, procurarem a repartição 
fazendária competente para sanar a irre-
gularidade. . . . . ........ . . . ........ . . 

- Multa de lO, 20 e 50 0/0 para recolhimentos 
efetuados até 15, 30 ou mais de 30 dias do 
término do prazo ...... . ... . . .... . . . .. . 

- Ver também a rt. 16 da Lei n~ 4.862/65 

- Quando o impôsto não lançado na nota 
fi scal fôr recolhido dentro do prazo, sem 
que o contribuinte tenha feito a comuni
cação do art. 120, f icará sujeito à multa 
do art. 128, se ins taurado o processo à 
vista da nota fiscal ... .... ..... . ...... . 

- 1i: excluída, pelo início do processo fiscal . . 
- Casos que excluem a espontaneidade ..... . 

Art. 102 

Art. 223 

Art. 229, lI, III e IV 

Art. 231, I 
Art. 231, I a V 

Art. 232, I 

Art. 232, 11 

Art. 249 

Art. ?-? ... a_ t § 2- e 
Ar t. 253, § único 

Art. 255 

Arts. 256 a 258 

Art. 259 

Art. 44, I e IV 

Art. 120, I 

Art. 125 e §§ 

Art. 125, § 4-
Art. 157 
Art. 157 
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Es'r ABELECIMENTO 
- Diz respeito ao prédio onde se exerce a 

atividade tributada, nêle compreendidos as 
dependências internas, galpões e áreas con
tíguas muradas, cercadas ou por outra 
forma isoladas .. .. .... . .. . ........ . .... Art. 267, § único 

ESTABELECIMENTO PRODUTOR 
_ O que se considera ....... . ............ Art. 4" 
_ Estabelecimentos equiparados a produtol· . Art. 5" 
- Obrigado a escriturar o livro modo 26 

quando receberem de terceiros matérias
primas e produtos intermediários e mate-
rial de embalagens para industrialização. . Art. 86, S 1· 

- Livros fiscais que estão obrigados a es-
criturar. . . ..... . .............. ... ... . Arts. 86 e 87 

- Obrigação dos que executarem enromen· 
da de particulares .... . .............. ... Art. 89 

- Dispensa de escrituração do modêlo 22 
quando importarem ou adquirirem produ
tos estrangeiros para emprêgo exclusivo na 
industrialização de outros .... . .... . . .... Art. 96 

- A baixa dos livros de contrôle quantitati
vo, dos estabelecimentos produtores que 
mantiverem seção de varejo, será proces
sada à medida que o produto fôr sendo 
transferido para a seção de varejo ...... Art. 97 

ESTAMPILHAS 
Apreensão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 274 

_ Prazo para recolhimento até 31-3-65..... Art. 274 

ESTATíSTICA 

-- Será organizada por posição, incisos e 
subincisos . . .. .... ....... . . ... . . .. .. . . Art. 269 

ESTóRNO 
- O impôsto pago na aqUlslçao de produtos 

para revenda ou empregados na produção 
de produtos isentos ou não tributados, não 
pode ser abatido do cálculo do impôsto. 
Obrigatório o estôrno na escrita fiscal. . . . Art. 29, § :!. 

- Escrituração do modêlo 19. Momento da 
escrituração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95 

ESTÓRNO DE CR~DITO DE IMPOSTO 
- Utilização de livro modo ],9 para registro 

da revenda ou utilização de matéria-pri
ma, produtos intermediários e embalagens 
na industrialização ou no acondicionamen-
to de produtos isentos .................. Art. 86, IH. b 

'ESTÓRNO DE IMPóSTO 
- Na devolução de produto ao estabelecimen

to produtor será feito pelo registro a cré-
dito nos livros mods. 16, 20 ou 22. .. . . . . . Art. 101 
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EXAME DE ESCRlT A 
Serão procedidos por Agentes Fiscais de 
Rendas Internas ........ .. .. . ......... . 
Obrigatória a apresentação de livros fis-
cais e comerciais . .. ........ . . .. . ... ... . 

- Complementação com exame de livros de 
emprêsas com que o fiscalizado transa-
cione . .. . . .. . ............. . ....... . . . 

- O proprietário do estabelecimento ou seu 
representan te será convidado a acompa-
nhar o trabalho . .. .. ............. . .... . 

- O contribuinte poderá requerer outro exa
me de escl'ita, devendo no requerimento 
ser, desde logo, indicada a discordãncia, 
razões e provas, bem como o n ome e ende
rêço do peri to - Como e quando será 
feito . . . ........ . . .. . . .... .... ...... . 

EXPORTAÇÃO 
- São insentos os produtos exportados para 

o exter ior, n a forma das instruções que 
forem baixadas pelo Ministro da Fazenda. 
Direito à restituição d o impôsto .. .... .. . 

EXPOSIÇÃO E VENDA 
- As bebidas só podem ser exposta s à venda 

no varejo em recipientes de ca pacidade in
ferior a 1 litro (exceto o «chopp» e o vi-
nho ) .... ...... . ...... .. . ... . . . .. . . 

F 

FÁBRICA. FABRICANTE E FABRICAÇÃO 
Equivalem a industrialização, a estabele-

Art. 150 

Ar ~. 150 

Ar',. 150 

Ar~. 152 

Art. 152, s!=i 2", 3" e 4 '·' 

Art. 9', I 
Art. 9", S l ' 

Ar·~ . ~35 

cimento industria l e a produtor . . . . . . .. . Art. 267 

FALSIFICAÇÃO 
- De livros ou documentos - multa prevista Art. 129 

FALTA DE PAGAMENTO DO IMPôSTO 
- O processo deverá conter levantam ento do 

débito por t rimestre civil .... .. ........ . . Art. 159, § 1" 

FATO GERADOR 
Concei to . . . . . . .. . .. . .. . . . . ........ .. . 

- Saída do estabelecimento produtor ... . .. . 
- Qua ndo não se considera a p roduto saído 

do estabelecimento produtor ........... . 
Operações consideradas como saída do es-
tabelecimento produtor . .............. . . 

FIADOR 
Domicílio 
Não pode transacionar com repartições pú
blicas, autarquias e estabelecimentos ba n
cários controlados p ela União quando de
clarados remissos (Ver também Proibição 

Art. ~ ? 

A.,.t. 3' , I 

Art. 3' , II 

Art. 232, I e 11, 
~S 1" e 2" 

Art. 49, § único 

de Transacionamento) . . . . . .. . ..... .. . . Art. 132 
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- Só será aceito com a sua expressa aquies-
cênci~ . . ... .. .. . .. . . . . . . .......... . .. . Art. 189, !:i 1" 

- P essoas que não serão aceitas como fiador Art. 189, ,; :s 2 ~ 

- D ocumentos que devem ser anexados ao 
requerimento que indicar o fiador . ...... . Art. 189, § 3" 

- Substituição das pessoas indicadas. P er-
mitidas a t é 3 indicações .. . . . .. .. .. .. .. . Art. 190 

- R ecurso ao Delegado Regiona l de R endas 
Internas da decisão que impugnar os fia-
dores apresentados .......... . .......... Art. 190, ~ 1" 

F IANÇA 

- Só é admitida a fiança para garantia de 
instância, quando a importân cia exigida 
fôr superior a Cr$ 10.000 e o processo não 
envolver casos de falsificação ou adultera-
ção de mercadorias . .. .... ........ ..... Art. 189, 11 

FICHAS SõLT AS 

Em substituição a livros fiscais . . .... . .. . 
Exigências para sua utilização ... . ... . . . 
Necessária a utilização de fi chas índices .. 

F IRlVIA 

- Compreende as firmas em nome ind:vidual 

A r t . 85 
Art. 85, 1'\ I " 
Art. 85, S 2 · 

e todos os tipos de wciedades .. . .... . .. . Art. 26. 

F IRMA INTERDEPENDENTE 

- Relação de interdependência Art. 51) 

F ISCAIS AUXILIARES DE REKDAS INTERNAS 
Competên cia . 

- Porte de arma 

FISCALIZA.ÇÃO 

A quem compete 
- Quem está sujei to 

F ISCALIZA.ÇÃO (SISTEMA ESPECIAL) 
- Quan do pode ser criado e em que consiste . 

FRAUDE 
- Definição .. . .. . ... ... . ...... .. ... . . 
- Multa de quatro a seis vêzes ..... . . . . .. . 

FUMO 
- Disposições especiais ...... . ........... . 
- Exigências espeCIaIs rela ivas ao fecha-

mento dos recipientes e envoltórios .... . . 

FUMO ELABORADO 

Art. 136 
Art. 140 

Art. 135 
J\ .r t . 138 

Art. 133 

Art. 116 
Art. 124, 

A rt. 241 

Art. 245 

fi 

Considera-se fumo elaborado, o que já t en
do passado por tôdas as fases de p reparo, 
esteja pronto para ser fumado . . . .. . .. . . Art. 251, 111 
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G 

GARANTIA DE INSTANCIA 
- Como será efetuada . .... ... ... . .. .... . Art. 189 

GERENTES E ADMINISTRADORES 
- Responsabilidade solidária .... . . ....... . Art. 47, § únic~ 

GUIA DE RECOLHIMENTO 
- Nela será lançado o impôsto, pelo próprio 

contribuinte, por ocasião do despacho, nos 
casos de impor tação e de arrematação e 
nos casos de recolhimento, dentro dos pra
zos, de impôsto não lançado na nota fiscal. 

- A guia de recolbimento mensal será apre
sentada ainda que sem impôsto a recolher. 

- Modelos. . .. ... . ....... .. ... .... . . . . 
- Competência do Departamento de Rendas 

Internas para fixar o número de vias ... . 
- Instruções para o preenchimento ....... . 
- Serão encaminhadas diretamente pelo ór-

Art. 21, I 

Art. 29, § 7-
Art. '!õ 

Art. 76 
Arts. 76 a 79 

gão de arrecadação às Inspetorias Fiscais . Art. 268, § únicO' 

GUIA DE REMESSA 
- Facultada a sua substituição por nota fis-

cal com lançamento de impôsto .... . ... . . Art. 21, ~ 3-

GUIA DE TRÂNSITO 
- Quando deve ser emitida ........ ... .... . Art. 72 
- Modêlo ....... . . ..... . ... . . . .... .... . Art. 73 
- Utilização de fôlhas avulsas no caso de re-

messas esporádicas ou quando feitas por 
pessoas não e stabelecidas ............ . . Art. 73, § único· 

- O recebedor deverá consignar a data do 
recebin1.ento da mercadoria ..... ........ . 

- Multa prevista para os que não emitirem 
ou a emitirem de forma irregular 

I 

ThIPORT ADOR 

Art. 106, 

Art. 124, 

- Equiparado a estabelecimento produtor. .. Art. 5", I 
- Dispensa de escrituração de livro modo 22 

quando o produto importado se destinar à 
industrialização. Escrituração do livro modo 
16 . . .... .. ....... . .... . .............. Art. 96 

IMPORTADOR E ARREMATANTE DE 
PRODUTOS ESTRANGEIROS 

§ 

§ 

- Utilização dos livros mods . 22 e 23...... Art. 87, UI 

IMPORTÂNCIA DO IMPôSTO A RECOLHER 
- Como apurar . ..... .... .. ......... . ... Ar~. 29 

TMPôSTO 
- Ver RECOLHThIENTO DO IMPôSTO 

INCID:tl:NCIA 
- O impôsto incide sôbre os artigos indus

trializados compreendidos na tabela.. .. .. Art. I'" 

3' 

1-, 11 
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- o impêsto incidirá sôbre os produtos, in
clusive os anteriormente isentos ou não 
t ributados, que, a 19 de janeiro de 1965, 
se encontravam nos estabelecinlentos pro-
dutores . . .... . ..... . .... . .......... . . 

INDUSTRIALIZAÇÃO 
- O que se caracteriza como . . .. . ........ . 
- O que não se considera .... . . . .. . .. .. ... . 
- P rocedimento a adotar - industrialização 

por encomenda de terceiros quando a ma
téria-prima ou outros produtos forem re· 
metidos diretamente do produtor ao esta-
belecimento ., .... ... .. ....... . .... . . 

INFRAÇÃO 
- Definição .... .. . ... .............. . 
- Só podem prevalecer as penalidades auto-

r izadas ou previstas neste Regulamento .. 
- Será apurada mediante processo adminis· 

trativo ......................... .. ... . 
- Penalidades aplicáveis separada ou cumu-

lativamente .. . ... .. .... . ............. . 
- Quando apw'ada a prática de duas ou mais 

infrações pela mesma pessoa, será impos
ta, cumulativamente, a pena relativa a ca-
da uma das infrações cometidas ... . .... . 

- Diversas infrações cometidas em um mes
mo documento ou lançamento contábil. 
Devem ser consideradas como uma única 
infração sujeita à penalidade mais grave 
dentre as previstas para cada uma das fal-
tas cometidas . . ...................... . 

INFRAÇÃO CONTINUADA 
- Reunião dos diversos processos para apli-

cação da pena . . ..................... . 
- O que não se considera infração continuada 

INICIO DO PROCEDIMENTO 
- O que se considera, para efeito de excluir 

Ar~. 270 

Art. 4., §§ l ' e 29-
Art. 4·, § 3' 

Art. 233 

Art. 108 

Art. 10R, § l I> 

Ar-::. 109 

Ar~. 110 

Ar~. 118 

A rt. 118, § 5~' 

Art. 118, § 3-
Art. 118, § 4·' 

a espontaneidade . . ..... ... .......... . Art. 157 

INSPETORIA FISCAL 
Competência para examinar a convemencia 
na continuação de uso de livros fiscais, no 
caso de transferência de firma ou de local. 

- Competência para declarar remisso con
tribuinte que não fizer prova de pagamen· 
to de divida, depois de decorridos os pra-
zos legais .. ...... . .. ......... . ..... . . 
Competência para informar antecedente~ 
fi scais. . ... . . . . . .......... . ....... . . 

- Competência para intimar ............. . 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
- Ver LABORATóRIO NACIONAL DE 

ANALISES 

Art. 84, § 2-

Art. 132, §§ 2. e S~ 

Art. 163, § 2' 
Art. 183 
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:INTIMAÇÃO 
- Para prestar esclarecimentos ........... . 
- Será intimado, com o prazo de 24 horas o 

detentor de mercadoria estrangeira em si-
tuação irregular . . ..................... . 

- Será dispensada a intimação acima, quan
do a infração consistir na falta de registro 
nos livros ou fichas de contrôle quantitativo 

- Com a intimação para apresentação de li_o 
vros e documentos, considera-se iniciado o 
processo fiscal . . ....... . ............ . . 

- O autuante dexairá em poder do autuado 
intimação escrita, na qual mencionará as 
infrações capituladas e o prazo de defesa. 
Será feita pela repartição, quando não a 
tiver feito o autuante, dentro do prazo de 
10 dias , contados do recebimento elo auto 
ou representação, sob pena de responsa-
bilidade ...................... . . . .... . 

- Como será feita ..... . . . ............ _ . 
- Dar-~e -á. como feita. quinze dias após J. 

entrega da carta-notificação ao Correio, se 
omitida a data no recibo «A.R.» ou no dia 
seguinte ao da publicação ou afixação do 
edital . . . ..... .. .... . ............. . . . . 

- Normas a serem observadas no caso df' 
infrator não residir na zona fiscal da re~ 
partição preparadora ou de existirem diver
sos infratores em diversas localidades . . . 
Será feita pela Inspetoria Fiscal, direta
mente ou por intermédio da Exatoria pre-
paradora . . .. ... . .. ........ . ... . ... .. . 
Serão observadas normas da Seção IV do 
Capítulo II, Título IV ... .. . ... ........ . 

~SENÇÃO 
- Produtos considerados como o mlmmo in

dispensável à habitação, vestuário. alimen
tação e tratamento médico das pessoas de 
restrita capacidade econômica (art. 15, § 1 · 
da Constituição) . . .................... . 

- Preço de venda no varejo - marcação .. . 
Outros produtos .. . ........ . ........... . 
Exportação, assegurada a restituição do 
impôsto relativo às matérias-plimas e de
mais produtos empregados na produção de 
artigos exportados para o exterior, pelo 
próprio produtor . .... . . .. . .. . . ...... . . . 
Salvo disposição expressa ela lei, as isen
ções do impôsto se referem ao produto e 
não ao respectivo produtor ou a dquirente .. 

- Quando a isenção estiver condicionada à 
destinação do produto e a êste fôr dado 
destino diverso, o rcsponsá.vel pelo fato 
fi cará sujeito a penalidades . . ...... . . . . . 

Art. lU 

.'\.,t. 146 

Art. 146, § 2' 

Art. ]57, fi 

Art. 160, § 3" 

Ar(:. 166 
Arts. 166, S 1" e 167 

Arts. 166, ~ 29 e 
167, ~ ímico 

Art. 168 

Art. 183 

Art. 183, § único 

Art. g. 

Art. 8", § único 
Arts. 9. e 10 

Art. 11 

Art. 11, §§ I" e 2. 
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- O fabricante de produtos isentos poderá 
dispensar o favor pagando os impostos e 
sujeitando-se às demais obrigações regu-
lamentares . . .............. o o . o .... o .. 

- Escrituração do modo 19 .. o o .... o . o . o o .. 
- No caso de infração relacionada com pro-

dutos isentos, as multas serão calculadas 
sôbre o valor do impôsto que incidiria se 
o produto t ributado fôsse . ... o o . .... . o .. 

- As isenções concedidas a emprêsas ou ins
tituições restringem-se aos produtos por 
elas diretamente produzidos ou importados 

J 

JOGO DE CONTAS 
- Como será processada a distribuição da 

Art. 11, § S' 
Art. 86, m 

Art. 124, § S' 

Art. 276 

receita proveniente do leilão o o o o o o . o o o o o Art. 227 

JOIAS 
- Normas especl8.1S o o' o o. o o o o o o o o o o' o .. o o Art. 254 
- Obrigações dos estabelecimentos que ad-

quirem produtos de particulares o o o o o o o o Art. 263 

JULGAMENTO EM l ' INSTÂNCIA 
- Compete aos Delegados Regionais de Ren-

das Internas .. .. o o .. o . o ... o ... o . o .. o . . . Art. 180 
- Competência de repartição aduaneira para 

julgamento dos processos relativos à falta 
de pagamento do impôs to verificada por 
ocaSlao de despacho de mercadoria estran-
geira . o o o o . o .. o o . o o o ... o .. o o o .. . .... o Art. 180, ~ único 

JUROS DE MORA 
- Restituição . 

L 

LABORATORlO NACIONAL DE ANALISES 
- Seus laudos serão adotados nos processos 

fiscais, nos aspectos técnicos de sua com
petência, salvo se comprovada sua incom
petência perante a autoridade julgadora .. 

- Não se considera como aspecto de sua 
competência a apreciação sôbre c1assifica~ 
ção fiscal dos produtos . o .... o ......... . 

- Ve,r também LAUDOS 

LAr\ÇAMENTO DO IMPOSTO 
- Quem faz, onde faz e quando faz ... . o" . 
- Caso especial de estabelecimento autor da 

encomenda. . ...................... < 

- Em que consIste . . .... . ......... .. .. . . 
- Como se completa . . o . o .......... o .. o .. . 
- Responsabilidade . . o o ..... o .... .. ... . 

Art. 36 

Art. 155 e ~§ 

Arts. 155, § l' e 174 

Art. 21 

Art. 21, § S· 
Art. 22 
Art. 22, § l' 
Art. 22, § 2' 
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Será efetuado de ofício, mediante a instau
ração de processo fiscal, quando o contri-
buinte não o fizer regularmente ... .. ... . 
Homologação . . . ......... ............ . 

-- Lançamento sem efeito . . . .... . .. .. .. .. . 

LAUDOS 
Serão aceitos, nos aspectos técnicos de 
competência do LNA e INT, salvo se com: 
provada sua improcedência ........ .... . 
A administração poderá solicitar laudos 
aos órgãos especializados, formulando os 
quesitos que entender necessários ... . .. . 

As análises solicitadas por particulares 
correrão às suas expensas .. ....... . ... . 

LEILÃO 
- Serão levadas a leilão as mercadorias 

apreendidas depois de julgado o pI"Ocesso .. 
- Será realizado pela r epartição preparadora 
- Como e quando serão efetuados . . ...... . . 

- A autoridade julgadora poderá determinar, 
na própria decisão ou a qualquer tempo, 
o local de realização de leilão, que poderá 
ser realizado inclusive na p,'ópria Delegacia 
Escrituração do livro modo 34 , pela repar" 
tição que efetuar o leilão ....... ...... . . 
Nota de leilão, modo 36 ........ . 

- Sinal de 20 % ....... . .... . ......... . 

LIVRO DE AUTOS 
- Será feito o registro dos autos de infração 

em fichas ou livros . ... ......... .. . 

LIVROS COl\fERCIAIS (Recusa de 
apresentação) 

- Exibição judicial .. . .. . . ....... . . . 
- Prazo para apresentação .......... .. .. . 

LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS 
- Só serão apreendidos quando indispensá-

veis à defesa da Fazenda Nacional . ..... . 

LIVROS FISCAIS 
- Obrigatoriedade .. ..... . ......... . .. . 

Exigência para autenticação - Têrmo de 
abertura e encerramento . ....... . ...... . 
Fôlhas numeradas tipogràficamente .... . 
Continuações de uso no caso de transferên-
cia de firma ou de local ...... . .. . ... .. . 

- Substituição por fichas sôltas .......... . 
- Exigidos para os estabelecimentos produ-

tores. . ... . .. . . .. ...... . . .. ........ . 
- Normas para escrituração ...... .. .. ... . . 
- Prazo para escrituração ...... . . ....... . 

Normas para escrituração de livros mods. 
16, 17, 19, 20, 22 ou 33 .... . .. ...... . .. . . 

Art. 23 
A,rt. 24 
Art. 25 

..\. rt. lã5 e seus !:il:i 

Arts. 155, S 2·, e 173 . 
~ 3':-

Art. 173, § 2 . 

Art. 146, ::i 4" 
Art. 218 
Art. 218 e §§ 

Art. 221, li 4 · 

Art. 223 
Art. 223 
Art. 225 

Art. 165 

Art. 150 
Art. 150. ;: 2° 

Art. 153 

Art. 82 

Art. 82, § I n 
Art. 82, & l o 

.4 .Tt. 82, § 2· 
Art. 85 

Art. 86 
Art. 90 
Art. 90 

Arts. 91 e 92 
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Normas para escrituração de livro modélo 
16 . . . ,. ..... . ........ . ... ... .. . .... . . Art. 94 
Pedem ser instituídos livros de modelos 
especiais para contrê'le de contribuintes 
reincidentes (Sistema Especial de Fisca-
lização) . .. ....... . ....... . ....... . 

- Mod. 32 para os fabricantes de fumo (PO-
sição 24. 02, inciso 4) ............... . . . 
Para os produtos da Posição 24.02 será eb
servada a classificação por subinc:so ..... 
Poderão ser modificados pelo Departa men-
to de Rendas Internas . .. . . . ..... . . .. .. . 

LOCAÇAO - DEVOLUÇAO DE PRODUTO 
LOCADO 

- Não dá direito ao crédito qua ndo o produ
to não mais tiver que sair do esta beleci -

A rt. 133, 

Art. 249 

Ar'é. 250 

Ar~. 288, 

mento . . . .. .... _ . .. .. . .. . .......... . _ Art. 32 

LOCAÇÃO OU OPERAÇÕES A TtTULO 
GRATUITO 

- O que constitui valor tributáyel 

1\1 

),'iAQUL'lA AUTENTICADORA PARA 

Art. 18 

S 1" 

~ 3" 

NOTAS FISCAIS ....... .. .... . . , .. ....... . , AI·t , 69, ~ .l" 

MARCAÇÃO 
O preço maxlmo de venda no varejo dos 
artigos isentos deve ser marcado no pró
prio produto, em etiquêta a êle colada ou 
no respectivo rótulo ou invólucro ....... . Art, ~'''' ~ único 
A marcação dos tecidos vendidos em lei-
lão obedecerá às normas do Al't. 52, ~ 1" , 
isto é, deverá' ser repetida em distância 
não maior de 3 metros .. ... . ............ A I-t. 222, !=i 2" 

As mercadorias leiloadas que não pude-
rem sei' indentificadas por sua numeração, 
,'eferência ou marca , serão marcadas com 
carimbo especial do qual conste o nome da 
repartição e a data de realização do leilão, 
ou não sendo isto possível, sua venda em 
leilão será cercada de cautelas especiais 
determinadas pelo Departamento de R en-
das Internas, observando, inclusive, quan-
to aos tecidos as normas do § 1· do art. 5~ Art, 222 e l:i!:i 
Será obrigatoriamente marcado em cada 
rEcipiente ou envoltório o preço de venda 
no vat'ejo dos c igarros e do fumo. Normas 
a serem observadas ... _ . _ . . .. . . .. . .. .. _, Art. 243 

- De amostl'as grátis de produtos farmacêu-
ticos . . .. ..... . . , .. .. .. . .. ...... , _ . . . . Art. 252, 11 

MATt;lRIA·PRIMA 
- Revenda, escri turação no mod o 19 ..... " Art. 86, 111, a 
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- O pêso da matéria-prima (fumo ou fôlha, 
pasta ou corda) deve corresponder ao do 
produto final, na industrialização do fum6 Art. 246 

MEDIDA JUDICIAL 
Suspenae a oorigação de recolhimento de 
impôsto e impede a instauração ou pros-
seguimento de processo fiscal .. . .... . ... Art. 264 
Quando se consideram cessados os seus 
efeitos . . ............... .. . . ....... .. . Art. 265 

MERCADORIA APREENDIDA 
- Caso em que é admitida a devolução de 

mercadoria apreendida .......... . ....... Art. 147 
- Poderá ser dispensada, quando se tratar 

de mercadoria de fácil deteriorização... . Arts. 147, S 1", e 14lS 
- Casos em que devem ser inutilizadas as 

mercadorias falsüicadas ou destinadas à 
falsificação de outra .................. . Art. 147, § 3-
O próprio infrator poderá ser incumbido 
da guarda ou depósito de mercadoria 
apreendida . . ... ..... ... ........ ... ... Art. 143, § l-
Não serão arroladas as que estiverem de-
positadas com comerciantes falidos ..... Art. 149 

MERCADORIA ESTRANGEIRA 
- O processo para apuração de falta de pa

gamento do impôs to verificado por ocasião 
do despacho terá o rito aduaneiro . . .. . .. Art. 156, S único 

- Quem será admitido a licitar no leilão de 
mercadorias estrangeiras .... ...... .. .... Art. 220, ~§ 2- e 3" 

- Será emitida nota fiscal modêlo 10 para a 
mercadoria estrangeira que sair diretamen
te da repartição aduaneira, para estabe
lecimento diferente daquele que a houver 
importado . . ..... . . ................. . . Art. 232, I 

MERCADORIA USADA 
- Pennitida a substituição da nota fiscal por 

recibo do vendedor . . ....... ........ . .. . 
- O prazo para pagamento da multa será 

de 30 dias, contados da data da intimação. 
- Redução admitida ..... .. ............. . . 
- Parcelamento . . ............ .......... . 
- Continua em vigor o art. 317 do Decreto 

n" 45.422 para as infrações cometidas an-
terionnente a }O de janeiro de 1965 . .... . 

MINISTRO DA FAZENDA 
- Competência para reagrupar os capitulos 

e alineas para fins estatísticos . ... .. . .. . . 

MOMENTO DO RECOLHHvIENTO 
- Quando será recolhido o impôsto .... . ... . 

MONTAGEM 
- Conceito 

MóVEIS 
- Obrigatoriedade de escrituração do livro 

Art. 131, S 5" 

Art. 215 
Arts. 215, 1'\ 1" 
Art. 216 

Art. 277 

Art. 279 

Art. 28 

A;rt. 4", 1:\ ] 0, lU 

c 

modêlo 38 do Decreto 45.422/ 59... . . . . . . . Art. 287, § único 

.)- -" . 
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MULTAS 
- R estituição ........ . .. .. . . . 

Graduação, critério .. . . ...... . .. . . . 
- São calculadas sóbre o valor corrig:do do 

impósto . . ...... . . . . . .. . .. .. ......... . 

Normas gerais para a aplicação de multas 
Para o impôsto que deixou de ser lança do 
ou recolhido - uma a três vêzes .. ..... . 

Art. 36 
Art. 113 

Art. 123 
Art. 124 

Art. 124. ! 

- Será de 4 a 6 vêzes o valor do impôsto que 
deixou de ser lançado ou recolhido, quando 
apurada a existência de sonegação, fraude 
ou conluio . . ..... . .................. .. Art. 124, 11 
Ver tambêm o art. 16 da. Lei 4.862/65 
Para os fabricantes de produtos isentos, 
que não emitirem, ou emitirem de forma ir-
regular as notas fiscais a que estão obri-
gados . . .. ............ ... . ........ .. .. Art. 124. !:i 1". I 

Para os que deixaram de emitir ou eml~ 
tirem de forma irregular a guia de trân-
sito . . .. .... . . ... .... . .. . ..... .. .... . Art. 124, $i 19

, n 
Para os que transportarem produtos tri-
butados ou isentos, desacompanhados de 
documentação . . ... . . ............ . .... Art. 124, ~ lO, m 
Para os que possuírem produtos desacom-
panhados de documentação .............. Art. 124, ~ 1", IV 
Para os que índevidamente destacarem o 
valor do impôsto n a nota fiscal .. .... .. . Art. 124. ~ 1 9

, V, f! 

No caso de produtos isentos ou não tribu
tados (art. 124. ~ 10. V) a multa será cal
culada sóbre o valor do impôsto que inci-
dirá se o produto t ributado fôsse..... ... Art. 124. 8 2" 
Não será aplicada aos casos de impôs to 
indevidamente lançado na nota fiscal, se 
o contribuinte já o tiver recolhido, antes 
da a ção fiscal . . ..... .. . . . ... . . ......... Art. 124. ~ 3' 

- Apli cam-se as do art. 124, aos casos equi
parados à falta de lançamento ou recolhi-
mento . . .... . ...... . ........ .. ..... .. Art. 124. >i 4-
A cobrança de multa será efetivada pel" 
venda em leilão da mercadoria, quando ~; 
contribuinte não fór identificado ... ... . . Art. 124, § 5 9 
P ara recolhimento espontâneo, fora do 
prazo . . .. .. . .. .... .. . ...... . ... .. . . . . Art. 125 c ~!=i 
Os adquirentes ou depositários ficam su-
jeitos à mesma multa prevista para os pro-
dutores ou remetentes .... . . ........... . A.Tt. 126 
P ara o transportador que conduzir pro-
duto estrangeiro introduzido irregularmen· 
te no Pais . .. ...... ....... .. .. . .. ... .. . Art. 127, § 2" 

- Igual ao valor comercial da mercadoria 
para os produtos de procedência estrangei-
ra, íntroduzidos clandestinamente no Pais . Art. 127, I e S l' 

- Para o caso de emissão de n ota fiscal, fora 
dos casos permitidos ... . . ... ........ .. . . Art. 127, n e 13 1· 
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- Para utilização da nota fiscal, em proveito 
próprio ou alheio ...................... . 

- Grau mínimo, médio e máximo ... .. . ... . 
- As infrações não punidas com multa igual 

ao valor do impôsto, de produto ou peraa 
da mercadoria, serão punidas com multa 
graduada, segundo a classe de capital re· 
gistrado do infrator - Tabela . . .... . . . . 

- Atualização anual dos vaJôres das multas 
fixadas segundo o capital social ....... . 

- Para os que simularem, viciarem ou íalsi· 
ficarem aocumentos ou a escrituração de 
seus livros fiscais ou comerciais .. . ..... . 

- Não sel'á nunca inferior à prevista no art. 
128, para a classe de capital do infrator . . 

MULTA MORATóRIA 
- Será aplicada quando a divida fôr inscrita 

NOTA DE IMPORTAÇAO 
- Arquivamento em pastas espec iais d ispen· 

Ea a escrituração das colunas «N ome», 
«Enderêço», «Quantidade»" e «Espécie» do 

Art. 127 , 1\' c ~ 1" 
..\.7t. 12R 

.-\.,t. 128 

Art. 128, ,.; 
~ 3" 

Art. 129 

Art. 130 

Art. 2.17 

livro modo 16 - Condiçôes .............. Art. 94, >i úni('() 

NOTA DE LEILÃO 
- A mercadoria arrematada será d iscrimina-

da na nota de leilão modo 36 .......... .. A-t. 223 

NOTA ESPECIAL 
- Formulário especial para recebimento de 

matéria-plima de propriedade de p:ll'ticula
res para a realização de qualquer' opera-
ção de industrialização ... . . .... . ....... A rt. 89 

:\TOT A FISCAL 
- Nela será lançado o impôs to por ocaSlao 

da saída real ou ficta do produto. ou da 
conclusão da operação industrial ..... . . . 

- Facultado o uso da nota fiscal com lança 
mento de impôs to em vez da guia de re· 
messa. . ... . ... . .. ..... .. . .. ..... . . . 
Obrigatória a emissão . . .... . .......... . 
Quando deve ser emitida ....... ... ... . . 

- Modêlo 1.0 para vendas a estabelecimento!' 
assistenciais, com indicação do n" e data 
da Circular declaratona e o nome da re · 
partição expedidora .. . . . . .. ... . ... . ... . 

- Caso especial: café torrado e moído a va
rejo. Emissão de uma só nota englobando 
as vendas efetuadas cada dia ...... . ... . 
Indicações mínimas . . .. . .... . ... .. . . ... . 
Numeração. . ..... .. . .............. . 

- Indicações impressas . .. ........ ... ... . . 
- Indicações de interêsse do contribuinte .. . 

Art. 21, II 

Art. 21, ~ 3" 
A.l't. 66 
Art. 66, ~ 2" 

Art. 66, >i 3" 

Art. 66, ~ 4" 
Art. 67 
Art. 67, ~ I'! 
Art. 67, !'i 21.' 
Art. 67, § 3· 
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_.- Obrigatória, apenas para os contribuintes. 
a indicação da classificação fiscal .. , .. . . 

- Poderão ser adaptadas para substituir fa: 
tura . . .... . ... . .. ... . .. . . .. .. ....... . 

- Utilização de romaneio .. . . . . . .. .. . . ... . 
- Produtos isentos, produtos estrangeiros e 

ambulantes . . ........ .. ..... " ..... . 
- Indicações que conterá quando da devolu

ção do produto ao autor da encomenda ... 
Produto inacabado - nota fiscal de série 
especial quando o produto não retornai' ao 
produtor. ., .. .. .. . ...... . . . .... . .. . . 
Normas de utilização . . . . . . . 

- Rasura ou emenda na indicação da data 
de saída torna a nota fiscal sem valor legal 

- Não enfaixada em blocos desde que emiti
das mecànicamente ou datilografadas .. . . 

- Sanfona de formulários continuos - Exi-
gências ... , ...... . ... . ......... , .. . . . 

- Máquina autenticadora: seu liSO dispensa o 
copiador. . ........ . ... . ..... . .. . .. . . 

- Destino das vias ... . ... . ... . ... . . ... , .. . 
- Filiais, Depósito, etc - T alonário próprio. 

Deve corresponder a produto efetivamente 
saído. Ressalvas (Ver também art. 71, 
§ 20 -1 ) . . , ... ' , ... . .. . . , . . . . .. . ....... . 

Quando é considerada sem efeito legal . . . 
Contel'á obrigatoriamente a data da saída 
do produto .. , .. .. . . . .. .. . .. . . . ... ... . . . 

- Prazo d e validade ..... .. .. . . .. .... .. . . 
- Quando não constar a data de saída do 

produto considerar-se-á como tendo ela 

Art. 67, § 3" 

Art. 67, § 4-
Art. 67, § 5' 

Art. 68, §§ 2" e 4" 

Art. 68, $i 5" 

Art. 68, !:i 6" 
Arts. 68 (ver ~ 7·) 
e 69 

Art, 69, S 1" 

Art. 69, § 2 ' 

Art· 69, § 4 v 

Art. 69, §§ 5' e 6" 
Art. 69. ~ 7" 

Art. 70 
Art. 7l 

Art, "il 
Art. 7l, ~§ ] ~ , 2 11 e 

ocorrido na data da nota .. . ..... ,. , .. .. Art, 92, ~ único 
Arquivar.Jento, em pastas especiais, dis
pensa a escrituração das colunas «Nome e 
Enderêço> e «Quantidade e Espécie» do 
livro mo do 16 - Condições . . . ..... .. . . . . 

- O recebedor deverá consignar a data de 
recebimento da mercadoria .... . ....... . 

- Multas a que estão sujeitos os fabricantes 
de produtos isentos que não emitirem OLl 

emitirem de forma irregular . ...... ' ... . 
- Multa que será aplicada, no caso de impõs

to indevidamente destacado na nota fiscal 

- Sujeita a multa igual ao valor da merca 
doria Oll ao que lhe é atribuído na nota, a 
emissão de notas fiscais que não corres
pondam a saída efetiva de produtos . . . ' . 

- Utilização da nota fiscal emitida para ca
sos não previstos ou permitidos; multa es-
tabelecida . . . . .......... .. . . ...... . .. . 

- Pel'mitida sua substituição por recibo de 
vendedor no caso de aquisição de produtos 
estrangeiros, usados para venda por uni-
dade. . . . .. . ... ... .. ... . .. .. .. . ... . '-

Art. 94, § únjco 

Art. .106, ~ 3" 

Art. LZ<!, § J ", I 

Art.124, § J " \' e 
§ 3' 

Art. J.27 , rr e ~ I " 

l\.Tt. 127, 11 e R 1" 

A.rt. UH, ~ 5" 

3" 
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- Será emitida nota modêlo 10 para entrega 
de mercadorias a ambulantes da própria 
firma . . . ................... ....... . .. Art. 229 
Os ambulantes usarão nota fiscal, com in-
dicação de seu nome ou do veículo ... . .. Art. 229-1 

- Será emitida nota modêlo 10 para remessa: 
de produtos a Armazéns Gerais (Ver tam-
bém art. 70 da Lei 4.728/ 65) ............ Art. 230 

- Será emitida nota modêlo 10, para acom
panhar mercadorias remetidas a depósito 
fechado do próprio fabricante. (Ver tanl-
bém o art. 70 acima mencionado) .. . . . .. Art. 231 

- Poderá ser adotada série especial para a 
revenda e venda posterior de produtos de 
depósito f€Chado . . ........... . . . . . . . . . . Art. 231, I 

- Será emitida a nota modêlo 10 para a mer
cadoria estrangeira que sair da repartição 
diretamente para estabelecimento diferen-
te daquele que a tiver importado ... .. . ... Art. 232, I 

- Normas a serem observadas no caso de 
saída de produtos do Capítulo 22 ... . ... Art. 234, D 

- Obrigação de mencionar, em litros, na nota 
fiscal, a capacidade dos continentes de 
aguardente . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 239, D 

- Na emissão de notas fiscais referentes aos 
produtos da Posição 24 .02, será observada 
a classificação por subincisos ..... . ...... Art. 250 

- As notas fiscais de amostras grátis de pro
dutos farmacêuticos que conterão obriga~ 
tõriamente a declaração «amostra grátis» 
isentas do impôs to de consumo . . . . . . . . . . Art. 252, § 1· 
As notas fiscais de amostras grátis t ribu-
tadas conterão a expressão «amostra grá-
tis tributada» .. . . . .. .. ...... ........... Art_ 253 

- Como deverão ser especificados n as notas 
fiscais os produtos de Posição 71.01 a 71.15 Art. 255, § úruco 
Admitida sua substituição pela Nota de 
Remessa do Instituto do Açúcar e do Ál-

cool, para os produtores e atacadistas de 
açúcar . . ... ... ... .. . . .... . ... . Art. 283 

NOTA FISCAL FATURA 
Para os casos de venda para entrega futu-
ra. (Ver também art. 67, § 4') ......... . 

NOTAS EXPLICATIVAS 
- Constituem elemento subsidiário para a 

correta interpretação do conteúdo das po-

Art_ 71, § 2-, I e 
§ 3' 

sições da tabela ..... . ....... .... ... .... Art. 14 

NUMERAÇÃO 
A falta de numeração implica em conside
rar o produto não identificado com o des-
crito no documento fiscal . .. . . ...... . ... Art. 57, § 2' 
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- Pode ser instituído sistema de numeração . t 
para contribuintes reincidentes (Sistema 
Especial de Fiscalização) ....... . . .. .... Art. 133, § . i' . . 
Normas especiais para pedras preciosa~. 
pérolas e jóias . ... .. .. ..... . . .......... Art. 254 

- Normas para a numeração dos produtos da 
Posição 87.02 (Veículos) .......... ...... Art. 281 

NUJ\.1ERAÇÃO DE VOLUMES 
Serão numerados por ocasião da saída. Sal· 
vo quando a embalagem fôr constituída de 
engradados, barricas, caixas de madeira e 
envoltórios abertos . ..... . . . .... . . . ... .. Ar~. 56 

o 

OBRIGAÇÕES ACESSóRIAS 
- Rotulagem . . ... . . .. ... ... ... . ... ... . . 

Marcação de tecidos . . ... . ....... . 
Marcação ... ... . . .. . .. . .. . ... .... ... . 
Numeração de volumes .. . ... . 
Multas previstas . .. ..... ........ ... . . . 

OFENSA 
- Serão riscadas de processos as expressôes 

grosseiras ou atentatórias à dignidade de 

Ar~. 51 
Art. 52, § I ' 
Art. 53 
Art. 56 
Arts. 128 a 130 

qualquer pessoa . . . . .. . .... .. ........ . Art. J 7R. ~ 3' 

p 

PAGAMENTO DE IMPóSTO 
- Quem está obrigado ................. ... Art. 43 
- Compete ao arrematante pagar o impôsto 

relativo à mercadoria leiloada ...... ..... Art. 146, § 4" 

PAGAMENTO INDEVIDO 
- Restituição . . . ..... . . . . ...... .. . .... . . Art. 34. I 

PAPEL DE IMPRENSA 
A cessão de papel importado com ise nção 
depende de prévia autorização ... . Art. ge, ~ 2" 

PARCELAMENTO DA DIVIDA FISCAL 
- Os débitos fiscais lmperiores a Cr$ 100.000 

poderão ser pagos em até 6 parcelas men-
sais. 

P ATENTE DE REGISTRO 
Será expedida gratuitamente Rté à imn11'''' 

tacão do Cadastro Geral de Contribuintes . 
Seu número deverá constar dos efeitos fis-
cais 

PEDRAS PRECIOSAS 

Art 216 

Art. 278. ~ úni('o 

Normas especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 254 
Obrigação dos estabelecimentos que adqui-
rirem produtos de particulares ..... ..... A1"'.. 263 
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PENALIDADES 
- Critério para o caso qe infl"ações idênticas 

Só podem prevalecer as previstas ou auto-
rizadas no regulamento ...... . .. . ... . .. . 
Quais são e como serão aplicadas ..... .. . 

- Aplicação e graduação - a quem compete 
aplicar e o que deverá considerar ...... . . 
Aplicação cumulativa de penas quando num 
mesmo processo ficar apurada a existên
cia de duas ou mais infrações, desde qu e 
não idênticas nem ocorram fatôres de si-
mulação ou falsüicação (art. 129) . . . .. . . 
Critério para o caso de perda de mercado
ria ou pena proporcional ao valor do im-
põsto . . . . .... .. .. . .. ..... .. . ... ... .. . 
Infração continuada ... . ........ . ...... . 
Quando não serão aplicadas ... ....... . .. . 
Não serão a plicadas aos que agirem de 
acôrdo com interpretação fiscal constante 
da decisão administrativa ou de circulares, 
portarias e outros atos interpretativos ... 
A aplicação da penalidade fiscal e seu 
cumprimento não dispensam o pagamento 
do impôs to nem prejudicam a aplicação 
de outras penas cominadas pela legisl a -
ção criminal e vice-versa ..... .. ....... . 

- Cr'itérios para aplicação de penalidades no 
caso de consulta . . . .... . ............. .. . 
Casos em que não serão aplicadas em re
lação a faltas decorrentes de errônea inter
pretação dos novos dispositivos legais, até 
a publicação do Regulamento .. . . .. ..... . 

PERDA DA :MERCADORIA 
- Nos casos de mercadoria estrangeira im-

portada irregularmente ... ...... . ...... . 
Idem, desacompanhada de nota ... . ..... . 

- Idem, falta de registro nos livros fiscais .. 
Será vendida em leilão a mercadoria apre -
endida , depois de findo o processo .... . . 

P EREMPÇÃO 

Art. 108, § 19 

Art. 108, § I" 
Art. 110 

A,rts. 11 J e 112 

Art. 118 

Art. 118, ~ 2" 
Art. 118, § 3" 
Art. 120 

Art. LZO, 11 

Art. 121 

Art. 209 

Art. 131, I 
Art. 131, n , ~ 4" 
Art. 131, 111 

Art. 213, § J. 

- A quem cabe julgar a perempção.. . . . . .. Art. 184, ~ único 

PERITO 
- Quando será designado .. ... . ..... . . . ... . . Art. 152, ~§ 2" e 3" 
- Ver EXAl'IfE DE ESCRITA 

P~ROLAS 
- Normas especiais para os produtores e co-

merciantes de pérolas ...... . ..... . ..... Art. 2M 
Obrigações dos estabelecimentos que ad-
quirirem produtos de particulares Art. 263 

PESSOA NÃO ESTABELECIDA 
Quando remeter produtos para industriali
zação (art. 3°, li) poderá emitir a guia de 
trânsito em fôlhas avulsas . ........ . . . . . Art. 73, § único 
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PLANTA0 
- Pode ser instituído sistema de plantão no 

estabelec:mento de contribuinte reincidente 
(Sistema Especial de Fiscalização) . .... . A r t. 133, § 1· 

PORTE DE ARMA 
- Os Agentes Fiscais de Rendas Internas e 

Fiscais Auxiliares de Impostos Internos, 
terão dil'eito a portar armas ......... . . . Art. 140 

POSIÇOES NAO REPRODUZIDAS 
- Correspondem a produtos não tributados . Art. 12, S 3" 

PRAZO 
De validade de nota fiscal .... . . .. .. .. 

- Serão conservados pelo menos durante 5 
anos os livros e documentos fisca:s, no pl'Ó
prio estabelecimento, para exibição à fis-
calização . . .. . ... . ..... . . ......... . .. . 
O prazo para arquivamento de livros fis
cais interrompe-se quando houver exigên
cia fiscal relacionada com operações a que 
se refiram os livros . . ............ .. .... . 
Para escrituração dos livros fiscais ..... . 

- Para encerramento da escrita fiscal . . . . . . 
- Será de oito dias, se antes a mercadoria 

não fôr dada a consumo, o prazo para que 
o adqu irente ou depositário comunique 
qualquer irregularidade fisc al na transação 
Será de 5 a nos para a imposição de pena-
lidade . . ..... . . ... ... . . . ...... ...... . . 
Interrompe-se o prazo de 5 anos para a 
imposição ou ex:gência administrativa fei-
ta ao autuado ... ... . ................ . . 

- Não corre o prazo de 5 anos, .previsto para 
a imposição de penalidade, enquanto o pro-
cesso estiver pendente de decisão ...... . 
Será de 24 horas o prazo para o detentor 
da mercadoria encontrada enl situação ir
regular apresentar documentação compro
batória de sua entrada legal no País ou 
trânsito regular ...... . ... ........... . 
Para retirada de mercadorja apreendida , 
depois do julgamento do processo (30 d:as) 
Será de 72 horas para apresentação de 
livros e documentos comerciais ou fiscais . 
Será de 30 dias, a contar d a intimação o 
prazo para apresentação de defesa . Pode-
rá ser prorrogado . . . ......... . ..... . . . . 
Será de quinze dias o prazo para que o 
autor do procedimento se pronuncie sóbre 
as razões da defesa . ..... . . .. . ........ . 
Será de 30 dia, contados da entrada do 
processo na repartição, o prazo para jul
gamento do ;processo, salvo quando forem 
determinadas diligências .... . .... . .. .. . . 

Art. 84, ~ 1" 

Art. 8<1, l:i 3" 
A rt . 90 
Art. 90 

Art. 106, ~ 1· 

Art . 122 

Art. 122. ~;:\ l') e 3" 

Art. 122. ~ 2' 

A".t. 146 

Art. 147, !3 2' 

Art. ]50, !:i 2' 

Art. 175, § ún ico 

Art. 179 

Art. 182 
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- Se decorrido o prazo legal o processo não 
tiver sido julgado, o substituto legal da 
autoridade julgadora proferirá a decisão, 
sob , pena de responsabilidade . ...... ... . . Art. 182, !3 l -

- O têrmo de fiança será la vrado no prazo 
de 5 a 10 dias a contar da intimação do 
recorrente . .... .. ......... . . . . . . . . . . . . Art. 189, § 4" 
Será de 10 dias para depósito das quan-
tias em litigio, quando fôr indeferido o re-
curso à impugnação do último fiador apre-
sentado . . .. . . . . .. . .... .. ... . .. . .. .... Art. J90, !:i§ 2. e 4. 
A repartição preparadora terá 15 dias pa-
ra encaminhar o processo de con sulta, já 
infonnado pelo agente fiscal, à autoridade 
competente para solucioná-lo . . .. . ... . . . Art. 202 

- O prazo do agente fiscal para informar 
processo de consulta está compreendido 
nos 15 dias concedidos à repar tição prepa
radora para encaminhar o proces so à au-
toridade competente para solucioná-lo.... Art. 202 

- Será de 30 dias para a apresentação de re-
curso voluntário, em processo de consulta. Ar::. 204 
A ciência da solução de consulta será dada 
ao consulente, pela repartição pr eparado-
ra, no prazo de 10 dias do recebimento do 
processo . . ... . ........ . ........ . ... .. Art. 206 
S erá de 8 dias para o consulente receber a 
cópia da decisão quando fôr feita intima-
ção por m eio de Edital ...... . ........ . .. Art. 206, ~ único 

- Será de 30 dias para a adoção do entendi
m e nto da solução dada à consulta, contado 
da ciên cia, salvo o direito de recurso. . . . . AI·t. 207 
A apresentação de consulta suspende a 
contagem do prazo legal para pagamento 
do impôsto ou o relativo a mora (Art. 125\ 
até a intimação do despacho da l' ins-
tância . . . . .. . .. . .. ... . .... .. ...... .. . . Art. 208 

- O prazo para o pagamento de multas será 
de 30 dias. contados da intimação . . . . ... . Art . 215 

- Para solicitar o parcelamento da divida . 
será o fixado para cumprimento da de-
cisão . . . .. . . . ... . ... . ... . . . .... .. .. . . A.ri:. 216 

- Será de 8 dias no mínimo, a contar da pu-
blicação do Edital, para a realização de 
leilão . . ... .... . ..... ... ... . . . ...... . . Art. 220 

- Será de 3 dias para o arrematante com-
pletar a importãncia do leilão .. . .. .... . Art. 225 
Será de 3 dias para etiquetagem dos pro-
dutos das Posições 71.01 a 71 .15..... . . . Art. 225 
Os a mbulantes de produtos da Posição 
71. .01 a 71.15 dever ão apresentar até o 
20· dia de cada mês os livr03 fiscais à 
repartição fiscal da localidade onde se en-
contrem . . . . . .... .. .... ... . . .......... Art. 260 

- Será de 15 dias para que o contri )minte, 
amparado por medida judicial, indepen
dentemente de intimação, recolha as impor
tâncias devidas, depois de cessados os efei-
tos da medida ...... . . .. .... . . . . . .. . ... Art. 264 
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Considera-se prorrogado sempre que o úl
timo dia cair em domingo, feriado nacio
nal ou local, ou em dia que, por qualquer 
motivo, não funcione a repartição onde 
deva ser cumprida a obrigação ....... . .. Art. 266 

- Serão contados em dias con"idos, excluin-
do-se o do comêço e incluindo-se o do ven-
cimento . . . . . . .... . ........... . .. . .... Art. 266 

- Noventa dias para o Diretor de Rendas 
Internas adotar m edidas necessárias à 
numeração dos produtos da Posição 87.02, 
incisos 1, 2 e 3 (Veículos) .. . . . ... .. . . . . Art. 281 

PREÇO-LIMITE 
- Para efeito das isenções do art. 8", corres-

ponde ao fixado para venda no varejo .... Art. 8', § único 

PREPARO DE PROCESSO FISCAL 
- Incumbe às Inspetorias Fiscais, Inspeto-

rias Auxiliares ou Exatorias Federais ... . 
- O que compreende ... . ....... . .. . ..... . 
- Competência até a instalação das Inspe-

torias Fiscais . . . ... . . . . ... ... . . ..... . . . 

PRESCRIÇÃO 
- O direito de impor penalidade extingue-se 

em 5 anos, contados da data da infração .. 

PROCESSO CONTENCIOSO 

Art. 163 e §§ 
Art. 164 

Art. 278 

Art. 122 

- Terá por base o auto ou a representação. . Art . 156 

PROCESSO FISCAL 
- O valor do irnpôsto pa go na aqmslçao de 

matéria-prima e outros produtos empreg a 
dos na produção de artigos tributados. 
quando não deduzido na época própr ia, po
derá ser incluído em reconstituição de es-
crita feita pela Fiscalização .. . .... . .. . . 

- Comprovada sua existência, será permitido 
o recolhimento do impôsto do mês seguinte 

- Pode ser instaurado dentro do!'l nrflZO S pre· 
vistos para r ecolhimento espontâneo ... . . . 

- Quando reabe rto para apuração de autoria 
é vedada a discussão de qualquer ou t r a ma-
téria, ou a alteração do julgamento . . ... . 

- Compreende o processo con t encioso para 
apuração de illfrações, a consulta e a exe
cução administrativa da s respectivas de-
cisõ es . . . . _ .. . .... . .. .... . . . .. . .... . . . 

- Os laudos do LNA e INT s er ão a d otados, 
salvo se comprovada a su a improcedência 
perant e a autoridade julgadora . ........ . 

- O p rocesso fiscal, para apuração de fal ta 
de pagam ento de impôs to verificado por 
ocasião do despacho da mercadoria estran-
geira, t erá rito aduaneiro .. . .. ........ . . . 
Quando se considera iniciado . . ..... . . . . . . 
Normas para a sua ins t auração ... .. . . . . . 

A,l't. 29, § 8-

Art. 30 

Art. 125, § 3' 

Art. 131, § g-

Art. 154 

Art. 155 

Art. 156, § único 
Art; 157 
Arts· 159 e 160 
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Será organizado na forma de autos forenses 
Competência para julgamento .... ... . . . . 
O jUlgamento do proces~o fiscal instaurado 
para a puração de falta de pagamento, veri
fi cado por ocasião do despacho da merca
doria estrangeira será de competência da 
repartição que efetuar o despacho . . .... . . 
O que conterá a decisão da 1· instância . . . 
A correção de erros da decisão de 1" ins
tância pode ser feita por despacho de ofí
cio, a requerimento de qualquer interessa
do, ou por representação de funcionários .. 
As decisões serão proferidas no prazo de 
30 dias da entrada do processo na repar
t ição, salvo quando forem determinadas di-
Iigências. . ......... . ... . . . .. .. ..... . 

- O substituto legal, sob pena de responsa
bilidade, proferirá a decisão, quando o ti
tular não o fizer no prazo legal, s~m causa 
justificada . . . . ..... . . .. . ......... . . . . . 
Proferida a decisão, o processo será enca
minhado à Inspetoria Fiscal para intima
ção, diretamente ou por intermédIo da Exa-

toria preparadora . . . .... .. ......... .. . 
Findará, administrativamente, quando o 
autuado conformar-se com a decisão de 
primeira instância, pagando as importân-
cias exigidas .. .. . ..... . .............. . . 

- Não será instaurado contra o contribuinte, 
em relação à espécie consultada, até o tér
mino do prazo para cumprimento da · de-
cisão .. . . . ........ . .... . ............. . 

- Procedimento relativo aos processos passa-
dos em julgado ... . . . . ..... .. . . ........ . 

- Considera-se findo administrativamente, 
com a execução da decisão .. . . . ...... . . . 

PRODUÇÃO 
- Exigida, dos industriais do fumo, corres

pondência entre o pêso da matéria-prima 
(fumo em fôlha, pasta ou corda) e o de 
produto final ... . ..... . ... . . . ..... . .... . 

PRODUÇÃO E ESTOQUE 
- Escrituração do livro modo 25, no caso do 

uso de Guia de Trãnsito .... . ........... . 
- Dispensa os artesãos da escrituração do 

livro modo 25 . . .. ... . . . . ..... . ... . .... . . 

PRODUTO DESMONTADO 
- Como serão emitidas as notas fiscais, quan

do o produto não puder ser transportado 
de uma só vez .. .. . .... .... . ...... .. . . . 

P RODUTOS ALIMENTARES 
- Não se considera industrialização o prepa

ro de produtos alimentares em estabeleci
mentos comerciais, para venda direta aos 
consumidores, não acondicionados em em-

Art. 165, § único 
Art. 180 

Art. 180, § único 
Art. 181 

Art. 181, S único 

.~,rt. 182 

Art. 18:,:, ::i 1" 

A.r~. 183 

A.rt. 188 

Art. 207, § 2" 

Art. 213 

Ar~. 214 

Ar>:. 246 

Art. 86, V 

Art. 86, § 2" 

Art. 70, II e § úni.t'o 

balagem de apresentação .... . ... . . . .. . .. Art. "'", § 3., m 
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PRODUTOS ESTRANGEIROS 

- Sujeito ao pagamento de impôsto na forma 
dos arts. 16, 17, 18 e 19, quando da. saída 
dos estabelecimentos importadores ou ar-
rematadores . . .. . . . ............. . .... . 

- Obrigatório o uso de talonários especiais .. 
- Utilização do livro modo 24 para contrôle 

quantitativo de produtos de procedência 
estrangeira . . .. . . ...... . .. . . . ..... ... . 

- Sujeitos a multa igual ao valor da merca
doria ou ao constante da nota fiscal , quan-
do n egociados irregularmente ... ... . .... . 
Infrações punidas com perda da merca.doria 

- Se o proprietário não fôr conhecido ou iden 
tificado, é responsável o possuidor ou de-
tentor do produto estrangeiro . .......... . 

- O fato de ser a mercadoria considerada 
a bandonada, não obsta a aplicação de pe-
nalidades .................. . ......... . 

- Reabertura de processo para apuração de 
responsabilidade, no caso de mercadoria 
tida como abandonada ................. . 
Apreensão pOl' qualquer pessoa . .. . .. .. . . 

Serão apreendidos quando encontrados ~m 
s ituação irregular (ar t. 131 ) e seus pro
prietários serão intimados a comprovar sua 
legitimidade. . .................. . .. . 
Ver também INTIMAÇÃO 

O processo para apuração de fa lta de pa
gamento de impôs to verificado por ocasião 
do despacho de mercadoria estrangeira terá 
rito aduaneiro, em primeira instância. 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

- Condições especiais para a distribuição de 

Art. 20 
Art. 68. ~~ 2" e 3" 

." .,t. 87 , !:i único, 

Art. 127, I e !:i l ° 
Art. 131 

Art. 13], ~ Jo 

Art. 131. ~ 2 1) 

Art. 131, ~ 3" 
Art. 137 e !:i 2" 

Art. U6 

Art. J80 

amostras grátis . .. .. ..... .. ..... Art. 252 

PRODUTOS ISENTOS 

- Como rotular e marcar .. . ......... . . .. . . 
- Obrigatol'iedade de uso de talonários espe-

ciais . . ...... . .. . ............ .. . ...... . 
- Escrituração do modo 19 ...... .. ..... . .. . 
- Multa para os fabricantes que não emitirem 

ou emitirem de forma ü'regular as 
notas fiscais a que estão obrigados . ... . . . 

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS 
Quando uma posição figurar com redação 
diferente da usada na Nomenclatura de 
Bruxelas, entende-se que o nÔ'Vo texto res-

Art. 51, ~ 1" 

Art. 68, -. 2 lJ 

Art. 86, III 

Art. 124, § 1., I 

tringe o conteúdo da referida posição . . .. . Art. 12, § 2' 
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As posições da Nomenclatura Aduaneira de 
Bruxelas não reproduzidas na T a bela, cor-
respondem a produtos não tributados.. . . Art. 12. § S' 

PRODUTOS TRIBUTADOS 
- Utilização do livro modo 17 para registrar 

a salda o o o o . . . o . . . . . . . . . o o o ... . ... o . . . . . Art. 86, II 
Utilização do modo 18 para registro das 
quantidades saídas do estabelecimento pro-
dutor . . ..... o .. . . . . . o .. .. .... o . . o . . . . . Art. 86, IV 
Utilização do modo 30 em substituição ao 
modo 18 pelos torra dores e moedores de 
café . . .... . o .. . . ..... o ... . . o ... .. ... o . Art. 87, § único. fi 

PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR 
- Os devedores remissos e seus fiadores são 

proibidos de transacionar com repartições 
públicas, autarquias federais e estabeleci-
mentos bancários controlados pela União. . Art. 182 
Compreende, entre outros, o recebimento de 
quaisquer quantias ou créditos; a partici-
pação em concorrência pública, coleta ou 
tomada de preços ; o despacho de merca· 
dorias em repartições fazendárias e rela· 
ções bancárias com estabelecimentos fede-
rais, inclusive Caixas E conômicas. o. o..... Art. 182, § 1. 

PUBLICAÇÃO 
- Os despachos interlocutórios poderão ser 

pub licados em órgãos da imprensa não ofi· 
cial da jurisdição da repartição preparadora . Art. 164, ~ único 

R 

REACONDICIONADOR 
- O que devem indicar nos rótulos de seus 

produtos o . . ... o o . . . . .. . . .. .. . .... o o o o Art. 51, § 8' 

REACONDICIONAMENTO 
- Conceito 

RECEITA DE ORIGEM NAO COMPROVADA 
- O impôsto será calculado com base na ali

quota mais elevada, no caso de fabrican· 

Art. 4", § 1 ' . IV 

tes de produtos sujeitos a alíquotas diversas Art. 151, § 2' 

RECIPIENTES 
- Normas a serem observadas no cálculo do 

impôsto sôbre bebidas e na devolução dos 
recipientes . . o .. o ..... .. . . ...... o . o .. . 

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 
- Como será recolhido o ... . . o . o o o . .. o o o o o o 
- Abatimentos permitidos .. o . o o . o o . o . o o . o . 
- Quando será recolhido . o o . . o . . . o o . o . o ... 
- Importância a recolher . . o ... o . . o . o . . o . o . 

Art. 234 

Art. 26 
Art. 27 e §§ 
Art. 28 
Art. 29 
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Não será permitido o recolhimento, sem 
que seja comprovado o pagamento relatIvo 
ao mês anterior, a existência de Ealdo ou a 
lavratura de pl'Ocesso fiscal .. . . .... ..... Art. SO 

. Como será efetuado o recolh im ento de lm -
pôsto considerado devido em decisão de 
consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 209 

O contrôle dos recolh:mentos de im;;ostos 
será efetuado pelas In:,petorias F iscais, que 
fornecE.rão aos encarregados da f iscaliza-
ção a r elação dos contribuintes em falta.. AEt. 268 

RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO FORA DO 
PRAZO . . ............. ..... . . . ............ Art. SI 

RECONDICIONAMENTO 
- Conceito. . .... ....... .. ... . .. ... . .. . 
- Quando não se considera industrialização . 

RECONSIDERAÇÃO 
- Da decisão de 1- instãncia não caberá pe· 

dido de reconsideração ... ........ . ... . . . 

RECURSO 
- Das d ecisões contrárias aos acusados ca· 

berá r ecurso voluntário. com efeito su~pen· 

sivo, para o Segundo Conselho de Cont ri· 
buintes, no rrazo de 30 d:as, mediante pré· 
vio depósito das quantias exigidas, ou fian· 

Art. 4-, ~ 1-, V 
Art. 4., § S", ) 

ça idônea . . . ... . ...... . ...... . . .. . .. . . .. Art . 184, 

- Ressalvados os casos de ausência de depó· 
si to ou f:ança serão encaminhados às auto· 
r idades superiores, a quem cabe julgar da 
perempção . . . ... ..... ... . .. . ...... . . .. Ar.;. 184, ~ ún ico 

- Poderá versar a penas sôbre parte da quan· 
t ia exig ida .. . ..... . .. . ...... . . . . . ..... . Art. 185 

- Andamento do p rocesso quando não apre· 
senta petição de recurso . ..... .. . . ... .... Art. 186 

- Audiência do aut or do proceclim( nto antes 
do en caminhamento do rrocesso à instânc:a 
julgador'a . . . .. . . .. . .... ... ........... Art. 186, !:i único 

- Caberá sempre recurso de ofício com efei· 
to su~ pensivo das deci~ õcs total ou parc:al
men~e f a v oráveis às partes em processos 
de valor sl!perior a C. $ 1 0 .000 ... ...... . . Art. 187 

- Ccmo será intcr; osto o recurso de ofício .. Ar~. 187, § l " 
- C::tbe ao autor do feito l'€presentnr à. uto-

ridad p i'olatora da deci::ão, quando nã o 
tE'nha sido intuposto o recUl 50 de ofício. . Ar~. 187, § 2' 

- Ca be r c::ul'SO ao D eleg1do R eg:onal de Ren· 
das Int( rnas, da decisão que impu:;-uar 05 

fiadores apresentados . ... .... .. ...... . .. Art. 100, §§ 1., S" r 4° 

REGll\'IES E CONTRÓLES ESPECIAIS 
- Podem ser cassados se os beneLciários pro-

cederem de modo fraudulento . .... .. . .... Art. 134 
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REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO 

REINCID~NCIA 

Circunstância agravante • • •• ••• _ 0 •• • 0 ••• 

- Multa a aplicar no caso de reincidencia es-
pecifica ....... .. . . ..... . . .. ...... . . 
Definição .... .. ....... . . ........... 
Reincidência genérica .... . ••• 0 ••• •• • • 

R eincidência específica .. .. . ...... . .. 

RELAÇÃO DIÁRIA 
Obrigatoriedade de escrituração p elos est a 
belecimentos val'ejistas de contribuintes .. 
Competê ncia da DRI para estende~ a obri
g atoriedade a estabelecimentos varej istas 

Ar t. 13 

Art. 112 

Art. 113, no 
Art. 114 
Art. 114, § único, 
Art. 114, S único, 

Ar~. 74 

de p essoas não contribuintes .. ... . . . . ... . 
Modêlo e utilização ...... . ...... . ... .. . . 

Art. 74, § 1'.0 
A r (;. 74, S 2" 

- Escrituração em ordem cronológica sem 
linhas em bra nco e encerramento mensal . . 

REMESSA DE PRODUTOS P AR.A 
FINS DE INDUSTRIALIZAÇÃO 

- Facultado o uso de nota fiscal em vez de 
guia de remessa, com lançamento ele im-

Art . 100 

pôsto . . ......... ................. ... . . Art. 21, § 3" 
Emissão obrigatória de guia de t rânsito.. Art. 72 

REMESSA ESP ORÃDICA 
- Quando o remetente não fôr estabelecido ou 

se tratar de remessa esporádica, as guias 
de trânsito poderão ser feitas em fôlhas 
avulsas . 

RENOVAÇÃO 
- Conceito. 

REPRESENT AÇAO 
Peça básica do processo fis cal, relativamen
te às faltas apuradas no serviço interno 
das repartiçôes, ou no serviço e:xterno de 

A r t . 73 , § ú niC"o 

Art. 4, " . ;:; ' '' . \" 

fiscalização (ver A u to de I nfração) ...... A rt. J 56 
Competência dos funcionários que nos plan-
tões fiscais e nos serviços internos das re-
partições, verifiquem falta cuja comprova -
ção, quanto à existência ou autoria, inde-
pendam de diligência ou exame d o setor 
externo de f:scalização .. . ..... .. .. .... . A r t. ]5)) 

RESPONSABILIDADE DO INFRATOR 
Independente da intenção do agmte e da 
efetividade, natureza e extensão elos efei-
tos do ato . . . . . . . ..... . .. . ....... .. . .. A r t. 108. ~ 2" 

RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 
- Causas irrelevantes para excluir a respon-

sabilidade t r ibutária .............. . ..... Art. 48. !l únicu 

II 
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RESPONSAVEIS TRIBUTARIOS 
- Sucessores .. . ... . ....... . ..... . . .. . 

RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS 
- Importâncias depositadas pal'a evitar cor-

reção monetária . . . ........ .. .. . . .... . 

RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS 
- Admitido mediante recibo e sua substitui-

ção por fotocópia ... . . .... . .... ... ... . . . 

RESTITUIÇÃO DE MULTA E JURO DE MORA 
- Assegurada, sempre que houver a restitui-

ção do impôsto ... . .... ...... .. . . ... .. . . 

RESTITUIÇÃO DO IMPóSTO 
- Assegurada a restituição do impôsto r ela

tiva à s matérias-primas e demais produtos 
empregados na industrialização de artigos 
exportados para o exterior, pelo próprio 
produt or . ........ .. ....... . . . ...... . . . 
Quando não houver possibilidade do crédito 
do impõsto, no caso ele exportação ... . ... . 

- Q uando ocorrerá . . . . .. . . . . . .... .. . ..... . 
- Necessidade de prova de que o valor não 

foi recebido de terceiro ......... .. . . . .. . 
- Direito de terceiro que fizer prova do pa-

gamento do impôs to .... . .... . . . .. .. . . . . 

REVELIA 
- Será consignada no processo que seguirá 

Arts. 44 e 46 

Art. 37 

Art. 178, S 21l 

Art. 36 

Art. 9·, § l° 

Art. 33, II 
A.rt . 34 

Art. 35 

Art. 35, § único 

seus trâmites normais ........ . ......... Art. 177 

ROMANEIO 
- Utilização 

ROTULAGEM E MARCAÇAO 
- Obr igatoriedade . . .. . ...... . .. . . . . .... . 
- Onde deve s er feita ........ .. . ....... .. . 
- Dispensada qua ndo o p roduto n ão fôr acon-

dicionado e houver impossi bilidade de ser 
feita no próprio produto ........ . ....... . 
E x pressões em idiom a estrangeiro ....... . 
Proibições rela tivas à rotulagem ..... . .. . 

- Autorização do DRI para estabelecer sis-
temas dife r entes de rotulagem . . ........ . 
Pode ser insti tuído sistema especial de r o
tulagem para contribuintes reincidentes 
(Sistema Especial de F iscalização ) .... . . 

- De amostras grátis de produtos farmacêu-
ticos . . . .. . ...... .. .... . .. .. . .. ...... . 

- Prevalecerão as normas da legislação a nte
r ior enquanto o Diretor de R endas Inter
nas não adotar as providências do art. 52, 
§ 29 , e art. 57 ........... .. ...... .. .. .. . 

RÓTULOS 
O que devem conter os rótulos dos produ
tos da Posição 24 .02 (cigarros e fumo ) . .. 

Art. 67. ~ 5" 

Arts. ;11 p 33 
Art. 52 

Art. 52, ~ 2' 
Art. 54 
Art. 55 

Art. 57 

Art. 133, § 1-

Art. 252, 11 

Art. 286 

Art. 244 

• 
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SAlDA FICTA 
- Emis_ão de nota f:scal 

SEÇÃO DE VENDA A V ARE.j'O 
- O estabelecuncnto produtor efetuará a b ai

xa n os livi os de contrôle quantita tivo quan
do t ransferit' o produto pa ra a se!;.ão de 
varejo ou por ocasIão da retirada dos cai-

Ar .. 70. I 

xotes. etc. .... .. . ........... .. . ... . . . . .. Art. 97 e ~ único 

SELAGEM DIRETA 
- Crédito do im:-ôsto de produtos estampi -

lhados em estoque em 31-12-64 . . . . . . . . . . . Art. 273 

SÊLO ESPECIAL DE CONTROLE 
- Produtos sujeitos ao Sêlo Especial de Con-

trôle . . ................. _ . •. ....... .. . Art. 58 
- Aplicação, quando deve ser fej t a ....... . Art. 58. § 2· 
- Irregula ridade na aplicação ............ . Art. 58, § 2" 
- Caracterís t icas . . . . ......... ... .. .. . . . Art. 59 
- Processo m ecânico ........ . . _ ...... ... . Art. 59. § 2" 
- Confecção e distribuição . ............. . . Arts. 60 E: 62 
- Encerramento de at ivl(jade e devolução dos 

selos . . .. .... . . .... .. .. ..... .. . . . . . .. . Art. 63 
'- Considera-se não selado o pl'oduto que te-

nha Sido selado com sêlo já utilizado . .. . . . Art. 6t 
- Uso obrigatório n os r eci; ient bs e envoltó-

rios de c .gan o ... .. .. . ... . .... . ... .. ... A r t. 247 
- Caracterí~ticas e n ormas para o sêlo de 

contrôle de cigar. os . .... . .. ... .. ...... .. Art. 247. ~~ •• ~ 2" 
- Entl'ará em v:gCl' na data que fôr de Lelmi-

nada pelo DÜ'etol' de Réndas Internas ... . A.rt . 280 
Prevalecerão as nOl'mas do Decreto 45.4:.12/ 
59 enquanLo n ão fi>; dLt crm.nado o uso uo 
sêlo de contrôlt:, 1 ara os pl"OLlULOS da:; 1-'0-
sições 64.01 a 64 .04 e 94.01 a 9 ,1. 03. . . . . . Art. 287 

SISTEMA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO 
- Pode ~el' insLtuido pelo D epartamento de 

Rendas In~erIlas ... . ............... . . .. A,7t. 133 

SISTEMA MECANICO PARA AUTENTICACÃO 
DE LIVROS E TALONÁRIOS -

- Depende dc auto_ização do D erartamento 
de Rendas I nternas .... ....... ... . .. .... Art. 80, R~ 1· e 2' 

.sONEGAÇÃO 
- Circunstância agravante .. ... .... . . . .... . 
- Definição . 
- Multa de 4 a 6 vêzes . . . . .. ........... . . 

:SUCESSORES 
- Responsáveis tributários 

T 

TECrr::OS 

A rt. 112, § 
Art. 115 
p' ,~-t. 124, TI 

Arts. 44 e 4(; 

- Como rotular .... . . . . . . .. .. .. . . . ... . .... Art. 52, § ] . 

l", I 
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TERCEIROS RESPONSA VEIS 
- ResponsabiliuaLles de atos praticados por 

mandatários ou prepostos ... . . ..... . . .. . Art. 47 
-- Dire-tores, gerente:; e a<..:mJlJSU-aLlÚ.t!fS ae 

pessoas jurídicas de direito pl·ivado...... Art. 47, § único 

TÊRMO DE INICIO DE FISCALIZAÇÃO 
- Início de p rocesso fiscal ......... ...... . Art. 157, I 

TÊRMO DE LEILÃO 
- Tôdas as oconências do ltilão serão condu-

zidas a têrmo .. . . ....... . ............. Art. 224 

TÊRMOS 
- Serão lavrados pelos agentes fiscalizadores Ar~. 139 

TÊRMOS COMPLEMENTARES 
- Serão anexados aos autos de infração. 

quando. no curso da ação. surgirem fatos 
novos ou novos res!,onsáveis . .. ........ . Art. 16] 

TÊID"-OS DE APREE)l'SÃO 
- Início de rrocedimento fiscal Am-t. 15 7, li 

TRANSFERÊNCIA DE FIRMA OU DE LOCAL 
- Utilização dos mesmos livros fiscais ..... 

TRANSFORMAÇÃO 
- Conceito . 

TRANSPORTADOR 
- Proibido o transporte de volumes desacom

panhados de docUInentos ou em caso de de
sacôrdo entre o volume e a discr:minac;ão 

Art. R2. 

Art. 4" " 

no documento . . ................... . . . Art. 103 
Obl'igaçôes - os produtos devem estar obl'i
gaLôl';a mente acompanhados de docum"ntos 
exigidos no Regula mento .... ... . .. .. . ... Art. 103 

- Prestará todo o auxílio aos funcionál ios 
f:scais , para o exame das mercadorias e 
documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104 
Responsabilidade pelo extravio de docUInen-
tos que lhe t enham sido entregues pelos re · 
metentes de produtos ..... . .... . ........ Art. 104 
Obrigação - o que deve fa zer no caso de 
mercadoria acompanhada de um único do-
cumento mas que deva ser transportada em 

§ 2· 

§ 1·, 

mais de um veiculo ... . . ... .. . .. ........ Art. 104, § único 
:Multa a que está sujeito o que transportar 
rrodutos desacompanhados de documenta-
ção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 124, !:i 1-, n 
Sujeito a multa de 50 % do valor da m el" 
cadoria o que transportar p r oduto es tran-
geiro introduzido irregularmente no Pais . . A.rt. 127, § 2. 
Como p ro ceder no ca, o d e s us;Jei t a de L re · 
gularidade com mer cadoria s que- devam 
ser expedidas .... . ... . .. ..... . .. .. .. .. . Ar~. 145 

u 
UNIDADE P ADRAO 

- Conceito e ressalvas Art. 99 
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v 
VALOR TRIBUTAVEL 

_ Poderá ser arbitrado pelo fisco quando fo
rem omissos ou não merecerem fé os do
cumentos expedidos pelas partes. Como de-
ve ser arbitrado .... . ......... . ......... Art. 19 e 88 

VALOR TRIBUTAVEL - CONCEITO 
- Produto estrangeiro .. . .. .. . ..... . 
- Produto nacional . . . .. .... .. . ... . . . . 

VALOR TRIBUTÁVEL - LIMITES 
- Preços básicos para efeito de cálc:llo .. . 

VAREJISTA 
Venda de café moído; us o de nota fi scal 

.~ I·tS . 16,1 c 20 
Arts. 16, n, li. l t; .> 

1!) 

AI·t. 17 

diária . . . . ..... . ............. . .. ... . . . Art. 66, § "',. 
- De produtos das Posições 71. OI a 71 . 15 -

escrituração ela Relação Diária . .. .. Art. 259 

VAREJISTAS (ESTABEBELECI1\-TENTOS 
CO~TRIBUINTES ) 

- Escrituração obrigatória da Relação Diál 'ia .-\I·t. 74 

VAREJISTAS (ESTABELECIMENTOS NAO 
PERTENCENTES A CONTRIBUINTES) 

- Competência do DRI para estender a ::Jbri-
gatol'iedade de Relação Diária ....... .4'.l't. ~4, S I'! 

VAREJO 
- A venda esporádica por atacado não desca-

l'actel'iza o estabelecimento varejista.. . .. Art. (; '" S~ 2" e 3" 
- Baixa de registro nos livros de contrôlc 

quantitativo . . ........... . ..... . .. . ... Art. 07 

VEíCULOS 
Serão alterados para 1.600 kg os limites 
máximos previstos nos incis os 2 e 3 da Po
sição 87.02 se, até 30/ 6/ 67, forem produzi-
dos carros nacionais de mais de 1.500 kg. . Art. 285 

VENDA A V AREJO 
- Dispensa da nota fiscal :\ ,l·t. 66, ;:; J " 

VENDA PARA ENTREGA FUTURA 
- Emissão de nota fiscal fatura .. . ... . . .... Art. 71, li 2 ' , I c t: ;{ .. 

Nas vendas para entrega futura. realiza
das até 31/ 12/ 64, saídas do estabelecimen
to após essa data, a incidência do impôsto 
regular-se-á pela legíslação anterior, quan-
to à venda, e pela lei nova, quanto à saída Art. 275 

VIAJANTES . 
- Representantes de firmas de produtos das 

Posições 71.01 a 71 . 15 e stão obrigados a 
cumprir as exigências para ambulantes . .. 

VISTA DO PROCESSO 
- Assegurada ao autuado . . . . . . ..... . . 

Art. 261 

Art. 169 



íNDICE ANAlíTICO 

DAS CmCULARES 

- A -

ADICIONAIS 
- Estabelece normas para a cobrança € o recolhimento do adic iona! 

de 20 % sôbre o Impêsto de Consumo (Circular 134/65) . 

ADUBOS, FERTILIZANTES E DEFENSIVOS 
- Declara isento o Sulfato Cúprico (Circula,," 81/65). 

AGIOS (Ver TAXAS DE CAMBIO) 

ALlQUOTAS 
- Reduz as alíquotas dos produtos das poslçoes: 84.12, 84.15. l. 

84.40.1, 85 .06, 85 . 12 e 85. 15 (APARELHOS DE USO DO~STI. 
CO) nos meses de junho, julho, agôsto e setembro, para as merca
dorias saídas da fábrica a partir de 14/6/ 65, desde que o fabrican
te tenha assumido o com promisso da Portaria 71/ 65 (Ver t ambém 
RELAÇÃO DE COMPRADORES E ETIQUÉTAS) (Circular 52/65). 
Idem, idem dos produtos das posições 87.02 a 87.05, que saírem 
da fábrica a partir de 8 / 6 / 65, desde que o fabricante tenha a s· 
sumido o compromisso da Portaria 71/ 65 (Circula,1' 4j/65). 

APARELHOS DE USO DOM:mSTICO ( Ver ALíQUOTAS l 

ARMAZ1nNS GERAIS 
- Produtos remetidos diretamente da fábrica para depósito em Ar · 

mazéns Gerais - o impôsto poderá ser recolhido após a saída de 
A.G., desde que êste adote o livro e faça a declaração a que se 
refere a Lei 4.728/ 65 (Circular 83/65) . 

ARREDONDAMENTO 
- Nas vendas de cigarros (Circular 1340/65). 

ASSOCIAÇÓES (Ver SOCIEDADES) 

AUTOMÓVEIS (Ver ALIQUOTAS, elas posições 87.02 a 87.05\ . 



íNDICE ANAlíTICO 

DAS CIRCL"'LARES 

- A -

ADICIONAIS 
- Estabelece nonnas para a cobrança e o recolhimento do adiciono\! 

de 20 % sôbre o Impôsto de Consumo (Circular 134/65). 

ADUBOS, FERTILIZANTES E DEFENSIVOS 
- Declara isento o Sulfato Cúprico (Circula.r 81/65). 

AGIOS (Ver TAXAS DE CAl\>ffiIO) 

ALlQUOTAS 
- Reduz as aliquotas dos produtos das poslçoes: 84.12. 84.15.1 

84.40 .1, 85.06 , 85.12 e 85 . 15 (APARELHOS DE USO DOMfJSTI. 
CO) n os meses de junho, julho. agõsto e setembro, para as merca · 
dorias saídas da fábrica a partir de 14/ 6/ 65, desde que o fabrican
te tenha assumido o compromisso da Portaria 71/ 65 (Ver também 
RELAÇÃO DE COMPRADORES E ETIQUÊTAS) (Circular 52/65). 

- Idem, idem dos produtos das posições 87 . 02 a 87.05. que saircm 
da fábrica a partir de 8/ 6 / 65 . desde que o fabricante t enha as
~umido o comp"omisso da Portaria 71 / 65 (Circula.r 47/65). 

APARELHOS DE USO DOMÉSTICO (Ver ALtQ"COTAS 1 

ARMAZlnNS GERAIS 
- Produtos remetidos diretamente da fábrica para depósito em Ar

mazéns Gerais - o impôsto poderá ser recolhido após a saída de 
A.G., desde que êste adote o livro e faça a declaração a que se 
refere a Lei 4.728/ 65 (Circula.r 83/65). 

ARREDONDAMENTO 
- Nas vendas de cigarros (Circular 134;65). 

ASSOCIAÇõES (Ver SOCIEDADES) 

AUTOMÓVEIS (Ver ALíQUOTAS. elas posições 87.02 a 8 7 .051 . 

I 
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- C -

CAP..RAPATICIDAS (Ver INSETICIDAS) 

CIRCULARES 
- D eclal'a sem efeito a Circular 34/60 (Circular 101/65). 
- Revoga as Circulares 50/ 65 e 64/ 65 (Circular 82/65). 

COJVIPETÊNCIA PARA JULGA).1ENTO DE PROCESSOS FISCAI~ 
(Ver JULGA},{ENTO DE PROCESSOS FISCAIS) 

CONTADORES AUTOMATICOS 
- Autoriza a Companhia Cervejaria B rahma - Municirio do Cabo 

PE - a insta lar contador automático (Circular 63/65). 

CONSULTAS 
Faz recomendações sôbre as consultas, determinando o arquiv& · 
mento das que não satisfaçam os requis itos legais (Circula r 92/65) . 

- D -

DECLARAÇAO 
- Em Guia de Trânsito, Conhecimento ele Depósito e Wa rrant ( Vn 

ARMAZ:JrJKS GERAIS) 
- Em Notas Fiscais (Ver NOTAS FISCAIS) 

DEFENSIVOS (Ver ADUBOS, FERTILIZANTES E DEFENSIVOS, 

DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (Ver INSETICIDAS ) 

DELEGACIAS REGIONAIS DE RENDAS INTERNAS 
-- Devel ão organiza r fichários das entidades a ssistenciais que eSlej(l llo 

no gõzo de isenções, sob sua jurisdição (Circular 85/65). 

lJEPCSITOS DE FABRICANTES DE FUMO 
Declara que os depós i tos dos fabricantes dos produtos da posição 
24 . 02 deverão emitir a nota modêlo 11 em subs tituição à de n O 10. 
nas VEndas por êles efetuadas, inclusive em veiculos (Circular 
115/G5). 

DESPESAS DE TRANSPORTES (Ver TRANSPORTE) . 

E 

E:-.JTlDADES DE CARATER ASSISTENCIAL 
D eclaradas isentas (Ver SOCIEDADES) 
Condições indi !:: pensáveis par a o gõzo de isenções (Circular 85/6.j). 
Os benefir:ados com isenções ele Portarias expeel:das :e!o D.R.I . 
até 26/ 8/ 65, terão o prazo de 180 dias para [rovar o preenchi 
m ento das exigências do item li ela Circular 85/ 65 . sob pena de 
cassação das ise nçõEs concedidas (Circular 85/65) . 

ESCRITURAÇAO DE LIVROS FISCAIS 
- D ecla r a que o contribuinte poderá optar pela data ela mi!'são dR 

Nota Fiscal e Gu'a de T rânsito para a escrituração dos Uvros 
Fiscais vedado. n('~se e;1.f"o . o registro ela data da saída n s fe
feridos livros (Circ.ular 113/65). 
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J<;STAMPILHAS 
- Determina o relacionamento e t'ec olh imento do estoque ex.istente 

em 31/ 12/ 64 à r epartição arrecadadora local e manda t r ansfe r ir o 
saldo credor para o exercício de 1966 (Circula.r 3/65 ). 

I<;TIQUÊTA 
- Os aparelhos de uso dom éstico b en efi ciados com a r e dução do 

lmpôs t o deverão conter e tiquêta com p reço da t a bela a o consu
midor', d iferença de impôsto e liquido a ser cobrado (Circ ula r ;')2/65 ). 

- F -

FERTILIZANTES (Ver ADUBOS , FERTILIZANTES E DEFENSIVOS ! 

n AçÃO E TECELAGEM (Ve r INDúSTRIA DE F IAÇÃO E TECE · 
LAGEM ) 

FILIAL 
Vendendo simul táneam nte, por atacado e a varejo, produtos da 
m esma pessoa jurídica, é considerada estabelecimento produtor . 
enquadrando-se no inciso II do art. 4., da Lei n o 4 .502 / 64 (Cir
cu lar 3/ 65). 

FU NGICI DAS ( V P,r INSETICIDA S ) 

- G -

I; UIAS DE RECOLHIMENTO 
Autoriza o u so dos modelos proVlSOnOi3 insti tu ídos pela CirC'lIla l 
221/64 até 30/ 4/ 65 (Circula r 23/65) . 

GU I AS D E TRANSITO 
De merca doria para depós ito em Armazéns Gera is I V('r ARMA 
Z~NS GERAIS). 

- H 

HERBIC I DAS I V f' r I NSET ICIDAS) 

IMPÓST O DE MAT~RIA-PRIMA 
P rorroga p or 10 dias o prazo a que se refere o item III da CirculaI 
224/ 64 para efetuar o crédito do impôsto pago na m a téria-prinla. 
produtos in termed iários e embalagens. existentes em 31/12 / 64 
(Circula r 6/65) . 

INDÚSTRIA DE F IAÇAO E TECELAGEM 
Autoriza a recolhet· em 24 prestações, mensais e sucessivas, a rar
til' da l ' q u:nzena de set embro, o impôs to inridente sôbre os pro
dutos da indústria de f iacão e t ecelagem, saldos das fábricas nos 
meses de maio , junho e julho. dE'sde (lue a empl'êsa t enha assumido 
o compromisso da Portaria 71/65 (Circula r 51/ 65) . 
EstE'nde à Indústria de F iação os favores constantes da Circulai 
:\1inisterial n ' 7/ 65, passan do a recolher o im pôsto até o IEn 15 do 
m,s~ seguinte (Circular 41/65 ) . 
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II\SETICIDAS, FUNGICIDAS, CARRAPATI CIDAS E HEP..BIClDA· 
Declara isen tos do impôsto de consumo: 
Antrocol PÓ Molhável 70 9'< e outros de fabricação ou importação 
da Aliança Com ercial de Anilinas S.A., sediad a na GB e com fa 
brica em SP (Circular 98/65) 
Captan (Circular 42/65) 
~Ianzate-D (Ci.t'cular 15/65) 
Nuvan 100-EC (Circular 100/65 ) 
Orch ex N -790 (Circular 91/65) 
Rhodiacida (Circular 17/65) 
Systoate 40 (Circular 4/65) 
Tenoran (Circular 100/65) 
Treflan (Circular 56/65) 
Vc.r também MEDICAMENTOS DE COMBATE A VER:'IlINOSE . 
MALÁRIA, CHISTOSOMOSE. ETC. 

lI\STITUTO (V er SOCIEDADES) 

ISENÇOES DO IMPOSTO DE CONSUMO 
- Nas vendas no mel'cado interno com finan ciamento cxtcrno a long 

prazo. gozam de isenção (Circular 78/65) 
- Divulga os preços-limites de isenção constantes dos itens I e IT de, 

Anexo I do R.I.C. (Circular 18/66 ) . 

- J -

.Jl.:LGAi\-1ENTO DE PROCESSOS FISCAIS 
- Declara que, enquanto não forem instalados os órgãos regionais 

do D.R.I .• a competência para julg an1 ento a que se r efere o art. 
111, item V. continuará c om as Alfândegas e De legacias Fiscai~ 
(C ircula r 36/65) . 

- L 

LEILÃO DE MERCADORIAS 
- Determina que os leilões de mercadorias de processos já julgado!' 

ou preparados para julgamento até 6/ 9/ 65, pelas extintas R e
ceb edorias Federais, sej a m realizadas pelas D . R. R. I. (Circular 
96/65). 

LIVROS E MODELOS F ISCAIS 
- Autoriza o uso dos modelos prOVlSOI'lOS instituídos pela Circul a. 

221/ 64 até 30/ 4/ 65 (Circular 23/65) 
- Prorroga o prazo a que se refere a Circula r 23/ 65 até 30; 6/65 

(Circular 65/65) 
- Pl'onoga os modelos de livros e notas do Decreto 45.422/59 em 

subsütuição aos criados p elo nôvo R.I. C . • até 30/11( 65. podendo 
os novos modelos sem correspondentes no R . I. C . antigo, ser 
escriturados em fôlhas sôltas desde que todos sejam adap tados 
às novas normas (Circular 89/65) 

- Uso de fichas (Circular 19/66) 
- Prorroga até 28/ 2/ 66 o prazo estabelecido no item TI! da Circula l 

D .R . I.-112. de 9/11/ 65 (Circular 2/66) 
- Autoriza àqueles que possuam estoques a continuar usando '1 

N . F . modêlo 16 e 16-A, desde que façam constar dos mesmos as 
indicações do art. 67 do atual R.LC .. Os que passarem a adotar 
os modelos 10 e 11 deverão numerá-los a partir de 001 . Prorroga. 
também, até 31/12/ 65 os demais livros e documentos fiscais a que 
se refere a Circular 89/65 (Circula.r 112/65) 



~ 427 ~ 

- Declal'a modificar o item li da Circular 112/ 65, com a finalidade de 
tornar facultativo o reinicio da numeração dos modelos 10 e 1 1 
(CircuJar 125/65) 
l-'rorroga até 31/ 12/ 65 o prazo a que s e r efere a Circular 38; 6[, 
(CircuJar 80/65 ) 

- Declara que poderão continuar em uso pelo prazo maxuno de Dl' 
dias os modelos 9 e 10 do Decreto 45.422/59 e o modêlo n'l 1 
de que trata a Circular 11/60 do D. R. r. , desde que conveniente· 
mente adaptados às exigências dos novos modelos (Circular 138/65 ) 

-- Ver t ambém DEPóSITOS DE FABRICANTES DE FUMO e ES· 
CRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. 

- Institui modêlo de Livro Auxiliar para registro de Kotas Fiscais 
emitidas com a ocorrência da hipótese prevista no § 2 '1 do art 
71 do R.I.C, (Circular 17/66). 

- 1\1 -

MA CARRÃO, TALHARIM E ESPAGUETE 
- Declara isentos, qualquer que seja a sua embalagem (Cin'ula l 

13/65) . 

MASSAS SIMILARES 
- Conceituação para efeito de isenção a que se I'efere o a n exo I 

inciso lII, let r a «n » (Circular 18/65). 

J\.IATl\':RIA-PRIMA (Ver IMPõSTO DE MATl!:RIA-PRnrA :, 

~mDIA PONDERADA DE ARREMATAÇõES (Ver TAXAS DE CÃl\I· 
BIO) 

.\1:EDICAMENTOS DE COMBATE À VERMINOSE, MALARIA, CHI8 · 
TOSOMOSE ETC. 

- Declara isento o produto «Piaverm» (Circular 106/65) , 

MERCADORIAS COM FINANCIAMENTO EXTERNO (Ver ISENÇõES 
DO IMPõSTO DE CONSUMO) 

MERCADORIAS LEILOADAS (v er LEILÃO DE MERCADORIAS ) 

MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS (Ver LIVROS E MODELOS 
FISCAIS) 

MULTAS (Ver PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO) 

- N -

NOTAS FISCAIS 
- D e Aparelhos de Uso Doméstico (Vel' RELAÇÃO DE COMPRA 

DORES) 
- Esclarece que a declaração a que se refere o art , 71, § 2'. inciso I , 

deverá ser feita, pelo menos, na 1- e na última vias da Nota Fisca l 
ou na l' via da Nota Fiscal e na coluna de observações do livro 
a que se r efere o § 3° do art. 71 do R.LC. (Circular 118/65) 

- Permite que as indicações previs tas no art. 67 do R, I . C . sejam 
datilografadas nos antigos modelos 16 e 16-A (Circular 17/66 ) 

- Permite a autenticação dos antigos modelos 16 e 16-A antes mes· 
mo que n êles sej am apostas as indicações do art, 67 do nôvo re· 
gula mento (Circular 17/66). 
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PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO 
- Transcreve o teor da POl'laria Ministerial n" 402/ 65 que prorroga 

até 31/12/65 o prazo a que se refere o § l' do art. 282 do atuai' 
R.I.C. (C.rcuJar 121/65). 

PREPARAÇOES INSETICIDAS (Ver INSETICIDAS) 

PRESTAÇõES (Ver INDúSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM ) 

R -

RECOLHIMENTO DE ESTA.)'{PILHAS (Ver ESTAMPILHAS) 

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO 
- Automóveis: autoriza o recolhimento mensal do impôsto de con

sumo r;ara os produtos da posição 87.02.2 (Circular 47/65). 
- Indústria de Fiação e Tecelagem (Ver êste título (Circul?! 51/65). 

RELAÇÃO DE COMPRADORES 
- Determina que os fabricantes de Ararelhos de Uso Doméstico (po

sições 84.12,84.15.1,84.40.1, 85.06,85.12 e 85.15) beneficiados 
com a redução do impôsto nos mesp.s de junho a setembro, remetam 
relação dos compradores com dicriminação das Notas Fiscais e da
tas das compr as à Inspetoria fiscal da jurisdição (Circular 52/65). 

RELAÇÃO DE ESTOQUES 
- Prorroga até 30/4/ 65 a entrega das relações a que sc refere a 

2' parte do item m da Circular 224/ 64 (Circular 25/65). 

- s -

SOCIEDADES DE BENEFIC1i:NCIA, ASSOCIAÇõES, ESCOLAS. IGRE
.TAS, HOSPITAIS, CENTROS ETC. 

-- Concede isenC'ões a: 
ASi:'ociarões das Irmãs Missionárias Zeladoras do Sagrado Cora
ção de Jesus - SP (Circular 116/65) 

Associação do Sanatól'io S. Vicente de Paulo -- Campos do JOI'

dão - SP (Circular 11/65) 

Centro Áudio-Visual Evangélico - Campinas - SP (Circular 76/65) 
Hospital S. Vicente de Paulo - Itabirito - MG (Circular 10/Gõ) 

Instituto Brasileiro de Investigações Cárdio-Vasculares (C:rculal' 
37/65) 

Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa - RJ (Circular 126/6f.) 
Sociedade Educadora e Benefi cente do Sul - Caxias -- P-S (Cir
cular 30/65). 
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TAXAS DE CAMBIO 
- Comunica a média ponderada do dólar para cobertura de impor 

tações da categoria especial, declarando que no mês de deztc mbro 
de 1946 foi de Cr$ 2.445 (Circular 1/65) 
Comunica a média rondel'llda do dólar para corbertura de impor
tações da categor:a especial, declarando que no mês de janeiro 
de 1965 foi de C,-S 4.327 (Circular 12/65) 

- no mês de fevereiro de 1965 foi de Ci$ 3 .376 (Circular 21/65) 
- no mês de abril de 1965 foi de Cr$ 3.693 (Circular 85/65) 
- no mês de ma:o de 1965 foi de Cr$ 2.658 (Circular 71/65) 
- no mês de junho de 1965 foi de Cr$ 2.362 (Circular 61/65) 
- no mês de julho de 1965 foi de Cr$ 4.082 (Circular 77/65) 
- no mês de agôsto de 1965 foi de Cr$ 3.583 (Circular 87/65) 
- no mês de outubro de 1965 foi de Cr$ 4.627 (Circular 124/65) 
- no mês de novembro de 1965 foi de Cr$ 5.531 (Circular 133/65) 

TRANSPORTE 
- Declara que as despesas com o transporte próprio poderão ser 

acrescidas às despesas pagas a terceiros para os fins do art. 16, 
inciso lI, letra «d ~ do R.I.C. (Circular 118/65) 

- V - -

VEíCULOS, AUTOMÓVEIS, CHASSIS E CARROCERIAS (Ver AL1 -
QUOTAS) 

VERMINOSE (V(",~ MEDICA1\IENTOS DE COMBATE À VERMINOSE. 
MALÁRIA, CHISTOSOMOSE ETC. ) 

A~XO 1 E POSIÇõES DA TABELe\ 

ITElV[ III «u» 

- l\Iacarrão. talhari m e esp aguete - isent os , C]tl:l1 n l'c l ' que seja tl 

seu acondicionamento ou €ml:alage m (Circular 13/(5) 

-- Massa s s imilares - concei to p ara cfe:tos de isençã o (Circular 
13/65) 

POSIÇAO 19.03 (Ver item In m » do Anexo I) 

POSIÇAO 24 . 02 

- Declara que os depósitos dos fabricantES desta roslção deverão 
emitir a Nota Fiscal modêlo 11, em substitu'ção à de nO lO, nas 
vendas por êles efetuadas, inclusive em veiculos (C:~culnr 115/61) 



- 430-

POSIÇAO 87.02 a 87.05 

- Estabelece novas alíquotas a serem cobradas sôbre os produtos 
dessas posições, nos meses de junho, julho, agôsto e setembro, 
desde que o fabr icante tenha assumido o compromisso da Portaria 
Interministerial n9 71/ 65 ~ que saiam da fábrica a partir de 
8/6/ 65, autorizando, também, a recolher mensalmente o impôsto 
de consumo dos a utomóveis classificados na posição 87.02 .2 
(Oircula r "'7/65) 

POSIÇOES 84. 12, 84.15. 1, 84 . 40.1, 85.06, 85. 12 e 85.15 

Estabelece novas <llíquotas para vigoral'em sôbre os p r odutos des
sas posições. nos meses de junllo, julho, agôsto e setembro, desde 
que o fabri cante tenha assumido o compromisso da Portaria 71/ 65 
e que saiam da fábrica a partir d e 14/ 6/ 65 e determina a r emessa 
à Inspetoria de Seção dos compradores, com discriminação de 
Notas Fiscais e datas das compras (OircuJar 52/65) 
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