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ADVERTtNCIA 

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 categoric:s: 

1) Anteprojetos de Leis, de Regulamentos, de Regimentos e respech
vas Exposições de Motivos, q'.le são submetidos, em primeiro lugar, à apro
vação do titular ela Pasta e. àepois, aos escalões superiores, Pre!;;dência do 
República e Congresso Nacional, conforme o caso: 

2) estudos, diplomas legislativos, ementários, manuais e OUllOS do· 
cumentos da m~sma família, orig:nàriam€nle destinados às autoridades € 

servidores do Ministério da Fazenda responsáveis pelo cumprimento das 
leis fiscais do País. 

o criték'io seguido na distribuição (sempre gratuita e espontânea) da. 
publicações da Comissáo baseia-se. obviamente. nas afinidades enlre o 
respectivo texio e a natureza das {unções das entidades, autoridades e ser· 
vidores públicos a que cada publicação é enviada. 

De lôdas as publicacões. a Comissão rE'metc cxc~tplares à Presidên' 
cia da República. à Casa Civil. ao Gabinete Miiilar, ao Serviço Nacional 
de Informacões, a todos os Ministros de Es'aco. às duas Casas do Con
gresso, aos· Órgãos do Poder Judi,iário (Supremo Tribunal Fc'dcral. Supe· 
rior Tribunal de Recursos. Tribunal de Conlas). assim como aos Govern·..!· 
dores de Estado, aos Presidontf's cias Assembléias L€gislativas estaduais, 
aos Secretários de Fazenda e aos PrefeHos das Capitais. 

Quando se trata de A!:'á€proje!m;, ou estudos de que poderão resultm 
Ant.:,proj'é!os de Lei. enviam-se eXE'mplares a cada deputado e ex cada se
nador, assim corno às bibliotecas de ambas as Casas do Legislativo. Quan· 
do se trata de textos de leis ou regul.amentos fiscais, com os respectivos 
indices analíticos. a clientela prderenciol compõe-se, naturalmente, dos 
Agentes Fiscais, dos Delegados Regionais. enfim. dos representantes do 
Fisco Federal na Capital e nos Estados. 

Além disso, em todos os casos. são distribuídos exemplares às prb· 
cipais bibliotecas do País, assim como às Embaixadas dos países que
mantêm nõIccões diplomáticas com o Brasil. As Associações Comerciais. 
as Federações de Indústria, a Associação Brasileira de Municípios e c.; 
Sindicatos Profissionais recebem, igualmente. as publicações da Comissão 

III 



Devido a sua nüt:ueza espeCializad,a e ao elevado custo do papel & 

mão-de-obra gráfica. a tiragem de cada publicação é determinada de adlr
do com a estimativa do numero de entidades. autoridades e funcionários 
que. a juizo da Comissão. têm interêssEl em conhecer ou pelo menos acom
panhar os seus trabalhos. 

Fora CIOS círculos oficiais enumerados. a Comissão tem enviado SUOII 

publicaçõdS aos principa;s jornais do País. às Universidades e. excepcio
nalmente. a escolas. professôres e estudantes brasileiros e estrangeiros. 
que m::xnilestam interêsse em recebê-las. 

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

Ficam. aRsim. explicadas as razões por que freqüentemente a Comiss&o 
ae vê im;>ossibilitada de atender. no todo. ou em parte. a numerosos po·· 
didos de publicações que receb". 

No caso das publicações esgotadas. cujos números e título aparecem 
no alto da lisla. tais pedldos. além de ín,eiramente inúteis. apenas prodú
lem o ;;Ieilo nagativo de perturbar os trabalhos da Comissão e onerar o 
tempo de seu pessoal 
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A COlnissão de Refol'111U do ~/iil~iBtéj'io c1u ~-az~:r~(:a Elabora e põv 
('Gl citculação dois .JL : POS de pLl~jjc~~~,:ã8, nE1Dcs j~1.-.::~ufc1c3 n:t D'12Sma sé_-ie. 
já b(.l.starl'~e c1i'.'ulgada nos rnelos ac1rninisll'rfij ... y()S Jc 1:J;11::. O primeiro 
ccn1precndc estudos, rropostas) ref'olncnd;lçõ~~S e ~-'.lltern'ojctos. O se
s;undo. for:tf3 de COl1:::-~u1ta, nlanuais~ colC'tànC2? de leis. indicadores. 
g:r:a3. cn1. SU111à ---- il1st!'U111eEtos de trci.bOlho. aLl.xil::aI'~s indispendá~ 
\"eis dos ag2nts-s CtO Fisco c, talnbén~, dOi, conU'ibuint22. 

Rep:€senta:r.1.t.efj óbvio.? C"~8 i~:'·j ~11ej:t'o tipo sãu a:s publicaçôes: 

2 O PrOCl'ilSO Trlbutário (Antepro.ieto de ld Olgánica); 
3 -- Antepro.ieto a:~ Códig"o .10 tmpústo d? Renda; 
4: O ~ist~ma I)~~'ibu:árin B""G!:j:]e~rü; 

6 Hh"Ol'ma da D!"wl'im.ilJ'H:iw CnnstHncÍonal de Hpmlas. 

Ilepu:,·;cntaln o sE.g~~neu Ll~ o 2.:-': cit";rl.:~;s r~:'Ú):~ca:~c:.:s, 2sr:e:~~ialrJ1'2nte 
a:::; seguin ~e,s: 

10 Jl.InpiíMo de ~~Ô;G; 

1/.1:: Dicloniírio do _hl~püStO l~P !!;GlnnU1Vl; 
la (hda (iera1 de IHlf~ôÍ"rto 1ÍP 1{C'!H.la {Pe~€soas ~"ibica§); 

20 ~';>g-élhlmento" Hcc";W'H'f'"'çJ.o Suh"illJária do ImpOsto (\,
Constnnn; 

21 Intl!('aiü;r ea Lf'r hJ~l.~'llo F,)"ze!td~,:) ria. 

Ern. tcdos os ca';os, :.2té agol'a, as publjca~ões da COinis~ão de Re~ 
fornla do J\1:inisi.él io (~a F\9v-:::crJ~<-), '/cicu12111 n181u(~l-1a iné .. üta --- l'e r ult2,nte 
d0 nO:::-;::03 e~;tuc1os e pcsqui~as. 1':... pr8F1Ente pubJicrtç<io cc-nsUtlli a pri
meira exc((;ão ú regra, rois CCl-l~-:.~n'l, pr:ncipaJn1(:nte, d02U111entos Je M 

gais elabo;."ados e adot8.C:o,- 2.l"'.~cs da c_"iaçi-io da COJTis:~âo de Refol'nl~ 

do IVIlnistério da Fazendo. Tl'at~.<:;e de um8. ~cnlplJa(~ão sisternática das 
leis, U€Cl'ctos e circnlü.rcs DCl-t~nent.0s 8D;..: 1.ribl,tOS mcnl)l'CS de cuja f1s
c2Jiz8Ção é eTICarTeg'2"do c Dcpar~,'=j.::.!cnto flc RC'nd~-:~ Intcl'n2~L 

:(~SE'es L"i butos são: 

1. Ilnpôsto único sàb~-,e os lT' .. i~1e!·al:::i do Ijaí~,: 

2. Im~ôsto único SÔbl'C eEe:"giü elétrica; 
3. In1pôsto único sôbre com.bl1stívei? liqttidos e ga.~osos; 

4" Impôsto sôbl'e J otel'ias: 
5. InlI)Ôsto sê'bre venoas imobiliária::; e cle mSl'c:1c1c)l'ias. n pr\.~st;-1-

l~.ão. 11lec1:~lnte so~ teio e (;j~t!'ibuição c18 rL'€~nlio2. 

Havendo refO!'E:'1~]O o Irnpô:::tc ds C'Jnscmo e o Irn~~ôsto de Sêlo t 

!:,ubHcado, ~6bi>:: :J::i1..H~~,? O~.~. -o;;ol"!.p1:1eS 713. ]4 c 20 e séhl'c t:ste o V01Ufl'1C: lú 
t0dos rl(',t~ Ré:-iC'. a C0111 i SSÜO clt' R,;forma do liIi11istél"io da T<'azendR 
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verificou a necessidade de consolidar em outro volume a legislação es
parsa relativa aos demais Llbutos cuja fiscalização compete ao De
partamento de Renôas IntErnas. 

o presente volume responde a essa necessidade. Divide-se em cin
co partes. a saber: 

PARTE I -- ORGANIZAÇAO E FUNCIONAMENTO DO DE
PARTAí'vIENTO DE RENDAS INTERNAS 

PARTE II TRIB"GTOS lvIliJNORE::; DE CUJA FI::::iCALIZA
ÇAO B 2NCARREGADO O DEPARTAM.8NTO DE 
RENDAS INTER;:\fAS 

PARTE IH --- DIVERSOS 
PARTE IV -- CmCULARES DO DEPARTAMENTO DE RENDAS 

INTERNAS 
PARTE V - El\IENT_-,-RIO DA LEGISLAÇAO 

As publicações até agora lançHdas pela Comis'ão de Reforma do 
Ministério da Fazenda. para se_ em utiiizatlas como instrumentos de 
trabalho reios a.gentul elo FiSCO, são plovidas de dispo::itivos auxilia1"3S 
- notadamente índices rrn;Jlíb::O;i -- que lhes aULomatizam ou faciii
tam a consulta. 

Esta publicação --- Dcpartam('nto de Rendas Internas - I.eg-is:a
«,:ão hásic.t c complementar --- fcge parc:almente a essa regra. No coso, 
dada a variedade elos c1i,:lcm::ts legais incluirlos, a composição de um 
índice analítico geral --- cntamente factível e útil -- exigiria tempo 
superio;> às poucas S([1' anas que lesta.m à Fundação Getúlio Va;>gas 
pa;'a, por fôrça ele contnlLo, encen·ar os trabalhos e rreEta;> as cO,.1tns 
da Comis,;ão de RefOlma do :Ministél'io ela Fazenda. Contém apenas o 
índice ana.lítico pertincl,te às CÍl'Cula_ es do Departamfnto de Rendas 
Internas, baixadas em 1965. 

Colaborar::tm valiosamente, na coleta e organização do material 
constante do presente vO·l:me. Dli agentC's fisca's de rendas internas 
Benjamin Scgif"mlmdo de Jesus ROTiz e Hermmdes de A:'aújo Pinto, ao~ 
quais a Comissão deixa consignado os seus agradecimentos. 
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PARTE I 

ORGANIZAÇÃO::: FUNCIONAMENTO DO 

DEP,\RTPMENTO DE RENDAS INTERNAS 



LEI N" 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE !964 

(Articps 111 a 120) 



LEI Nc 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964 

Dispõe sôbl"(: o Impôsto de Consumo e 
reorganiza (( Diretoria das Rendas In
t ('rnas . 

TíTULO VI 

DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSIT6RIAS 

Art. 111. A atual Diretoria das Rendas Internas, do 
Ministério da Fazenda, passa a denominar-se Departamento 
de Rendas Internas, competindo-lhe especlficamente: 

I - dirigir, tmperintendcr, orientar e cüordenar os ser
viços de aplicação das leis fiscais relacionadas com os im
postos de consumo l' sêlo, assim como os demais tributos não 
compreendidos nas atribuições das Diretorias de Rendas Adua
neiras e do Impôsto de Renda; 

H - promover o contrôle e fiscalização da cobrança dos 
tributos incluídos no âmbib dt' sua competência; 

IH - fiscalizar as emprêsas autorizadas a realizar ven
das de bens imóveis e mercadorias, por meio ele sürteios, dis
tribuição de prêmios, quinhóes, bonificações l' processüs se
melhantes; 

IV - interpretar as leis e regulamentos fiscais relacio
nados com suas atribuições, decidindo sôbre üs casos omissos 
e baixando os atos esclarecedores; 
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Y - julgar: 

1/) em primeira ilL~tànd;t, at:nl vés ck Sl'US órgãus l'('g'io

nais - os processos fiscais, inclusive de consulta, 1'('

lati"os aos trihutos induidos 110 ámbito d'2 Sl1}1 C()~11-

petênda, excetuados os referentes à falta de paga
mento do impôsto de consumo verificada nor OC'l· 

sião elo despa<:hn d9 m(,l'cadoria estrangeira, os quais, 
com ü rito aduaneiro em lll'imeira instánda. serã.o 
ela competência da repartição que efetuar o despa
cho, ele LUj;1 clec;sà~; caberá recurso parü () S'c'gllIlc1o 

Conselho de Contribuintes; 

/) em única inshmcia. através de seu órgão cenÜ";lI. as 
consultas l'elativas aos tributos de sua competência 
fcrmuladas pelos órgãos centrais do serviço públi
co c <lutarquia federal. das sociedades de economia 
mista. controlado)s !H']a 1Jniã(), e das entidades clt
classe de âml,ito nacional: 

d em segunda e última in::;tància atra vês ele seu órgão 
central - ;IS con,;ultas julgadas em primeira instân
cia pelos 'H'U:" (JI'g~1 ''; regi()nais, 

~ 1 A compétênc ia ual':l o i)l'2paro elos pl'o<.:essos refc' 
ridos no inciso V dl"'ste artigo será fixada em Regulaml'l1to. 

§ 2 O Departamento de Rendas Internas cm1tnrá, pa-
ra (J exercício de slEh "t~>ibuiçõe~, c~'m Delegacias e Insp"'b
rias, regionais p :·;eceionais, cnja competên<.:ia, sede e jurisdi 
ção serão estabdecidus em Regimento aprovado por decretf, 
do Pod('r Excutivo. 

~;.; A medida ('lTl qu:,' forem "endo instalados os Úl'gú,.):, 
a que se refQl'e o pal'ágTafo anterior, pa::;sarão a integrar o 
Departamento ele Renelas Internas os serviços ele sua compe
tência que estiverem n cargo das Recebedorias Federais. De
legacias Fi::;cais e Alfâncleg;ls" 
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Art. 112. Fira o Poder Executivo autorizado a criar RS 

funçõl's gratificadas necessárias à reestruturaçãD do Der'dJ'
tam'ento de Rendas Internas e a fixai'-lhes os respectivos "Ím
bolos, observaàos os princípios de hierarquia e analogia cl;? 

funções, assim como ~ma importância e complexidade. 

Art. 113. Serão ela competência elD Diretor do Depar
tam2nto de Rendas Int2rnas a designação dos delegados e ins
petores, regionais e seccionais, bem como a movimentação 
interna do pessoal lotado no me::;m:l Departamento. 

Art. 114. Atendendo ús necessidades do serviço e res
peitada a distribuição numérica de cada Estado, os agentes 
fiscais de rendas intern~ls, (los níveis 18-E l' 17-D, podcrã:, 
ser lobcbs indistintamente nas caDiblis elos Estados de pri
meil'u categoria e eategoria especial. 

S l' O provimEnto ]lOl' l'emoçüo ,;cl'á limitado Ú GlsL df' 

dos claros verificados para deito ele promoção. 

§ 2' Fica assegun,tl~l ao;,: atuai,; ocupantes do,; Cll'gC'< 

do nível 18-E a permanência 110 Estc~d() da Gnanab1ira. ::~dm;

tida. porém, a remoçü' :1 pedido ou por permuta, 

§ 3. Seri:i.o lotados no Distrito Feclen11 l:'eio meno;,: (!d~ 

(2) dgentes fiseais de rt'nclas intel'11as nível 18-E. (VETADO) 

.:\rt. 120 

Parágrafo único, "" :'C:"il' clt.' t'lasst' (Jt. ;lgl'nte fisGd (1,) 
impôsto ele con8um~1 passa a denomimtl'-;':p "agente fiscal d2 

rel1(l~lS internas", 



DECRETO N" 55.853, DE 22 DE MARÇO DE 1965 

(Regimento do Departamento de Rendas Internas) 



DECRETO N 55,85:3 - DE 22 DE MARÇO DE 19G5 

Aprova f) Regilllento do Depm't{l!!!Ci!lo 

de Renda,'; hlfenws, e dá outms Pi"Ol'i

déll cios, 

o Presidente (la República, usando ela atribuição que 111l' 

confere o art:'go 8'1, n- l, (b COllstituição. c tenel::J em vista () 

disposto no art, 111, § 2', da Lei n" 4,502, de 30 de novem 

bro ele 1964, decreta: 

Art. 1 Fica aprovado o Regimento do Departamento dr 

Rendas Internas que com êstl' baixa, assinado pelo Ministro de 

Estado dos N egóclos da Fazenda, 

Art, 2 O cargo isolado, de prmrimento em Comissão, d(· 

Diretor das Rendas Intern:IH, símbolo 2-C da Parte Perma

nente do Quadro clt' Pr'ssoal do Ministério da Fazenda, passa, 

mantido o mesmo símbolo, a denominar-se Diretor (1:; Depar

tamento de Rendas Internas, 

Art. 3 Ficam criadas, na l':Jrte Permanente do Quac1n. 

de Pessoal do MinistériJ da Faztnda, nos têrmos do art, 11 

da Lei n- 3,780, ele 12 de julho ele 1960, as seguintes funções 

gratificatlaH, lotacl8s no Departanltl1to de Rcnc18.s Internas: 
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);úmer() 
de 

funções. 

10 

G 

] 

40 

100 

15 

1 

1 

10 

295 

10 

115 

DENOMIN AÇÃO 

Delegado Regi:mal .................... : 

! Assessor-Técnico (Diretur) ............ i 
i 

Chefe de Divisão 

Assessor-Técnico (DekgHdo) .......... . 

Inspetor-Fiscal .......................• 

Inspetor-Auxiliar .................... . 

Chefe de Serviço ...................... i 

Chefe de Seção ....................... . 

Secretário (DiretJ r) ................. . 

Secretário da Junta Consultiva do Impôs

i 

Símbolo 

l-F 

2-F 

2-F 

3-F 

3-F 

3-F 

3-F 

4-F 

5F 

to ele Consumo .................... ! 5-F 
I 

Secretário (Delegado) ................ . G-F 

I 

Encarregado de Turma ............... ! 6-F 

Encarreg,ldo ch· Depósito ............. . 6-F 

Encarregado de Intimação ............ . 7-F 

Art. 4. Ficam extintos na Parü~ Pvrmanente do Qua-
dro de Pessoal do Ministério ela Fazenda :3 (três) carg~'s, E:;n 
comissão, símbolo 3-C, de Diretor da Recebedoria Federal, 
(Guanabara, São Paulo l' Belo Hnrizonte), bem como :lS 

:::eguintes funções gratificadas: 
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Númel'o 
de 

funções 
DENOlVIINAÇi\O 

Diretoriu das Rendas Inte)'J/{,8 

Símbolo 

2 Assistente-Técnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-F 
I Secretário.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-F 
I Fiscal Geral do Serviço de Fiscalização 

de Loterias ....................... 2-F 
27 Inspetor-Fiscal. . . . . .. ............... 2-F 

1 Secretário da Junta Consultiva elo Im-
pôsto de Consumo .................. 5-F 

I Chefe da l' Subeliretoria .............. 3-F 
I Chefe da 2' Subdiretoria .............. 3-F 
I Superintendente de Fiscal de Vendas Me-

diante Sortei·) ...................... IO-F 
I Superintendente da Fiscalização dos Tri 

8 

2 

1 
B 

hutos do Código clt' Minas, da Garim
pagem e do Comércio de Pedras Pre-
dosas no Estado de Minas Gerais lO-F 

Rl'cehedu)"ius Fedem;s 

Chefe de Seniço (Arrecadação .- Ca-. 
dastrJ - Contrôle e Estatística - Pre ! 

paratório de Julgamento) - Guana-
bara e São Paulo ................. . 

Chefe de Seção (Fiscalização) -- GU<l, 
nabara (' São Paulo ............... . 

Encarregado de Depósito - Guanabara 
Encarregado da Turma de Cadastro e In

formações- Verificação >2 Cáleu]o -
Preparo de Conhecimento - Depósitos 
l' Restituições d ~ Serviço ele AlT(·rada·· 
ção; Mecanizaçáo -- Contrôle - Est~('1 
t ' t'J C' • • C' . A 1 , E t . IS Ira ÜO ;:,erYlçO Clc ,ont~Ao:e nc :,s ::l-I 
tística: Impôsto dI' COm'umo (~ Outros, 
Tribut.~; -- 8'-'\0 nas ODerae(.S:l E;ên-' 
cárias, (h~ Seí;ão (Lo Fis~C1lizc~çãlJ; An.: 
tos - Notificaçõ,'s e Reprl'sl'nta<;õe~, i 
elo Serviç0 Prepara tório de J u]gamcü l 
to; Pesso,d - Material, d:l Sl'ção (lê:. 

3-F 

},dminif'tração - Guan:lb~lra .. o • • • G-F 



Xúmel'o' 
de 

funções 

3 

DSNOIVIlKAÇAO 

C119f,' de Po!·btria - Guanabal'Ct. São ' 
Paulo (~ Beb Horizonte ........... . 

De! egu cias Fiscais 

3 C'bf'-fe de S~~r\,í~_co d:: E~~~tndüs e Fiscaliza-i 

9 

('fi. -- ~~ã() Pau~o, n:o Gramk do Sul ei 
~.'Tina~·: C;'sr,--;js ..................... . 

Cio,efe (10 Serv;ço de E~tllc1os e Fi~ca!iza
cêio _.- 1\rn,:zom:.s, Pel'nnmbuco, Bahia. 
Parú, Cl'l'rá, Rio (12 Janeiro, Paraná' 
e Sant::-: Catarina .................. I 

C11'. ir:: (!:t Seção d0 Estudos e Fiscaliza
càrJ -- lilaranhão, Piauí, Rio Grande 
,\" .Nortt.'. Par:l'ha, Alagoas. Sergin',;, 
':;sp(rítr: ::,anto, Goiás e lVIato Grosso.' 

Símbolo 

7-F 

4-F 

5-F 

Art. u A.té que :'i' processe II lÜtação do Depê1xtamcn-
,0 de g(-:nctas Inü'rnas. fica autorizada a requisição d'2 se1·'.'1-
dores com lotação em órgãos do lVlinistério da Fazenda, para 
atender ~l nel.'~·s~idacll' cL fUYlcionamento do LfC'rido D"p,~l'Ll
msnto e órgãos subordinados, condicionando-se o afastamen
to ii autorização do lVIinistro da Fazenda. 

Art. 6~ As prom:::ções à série de classes de Agente Fiscal 
de Renelas Internas, ela Parte Permanente do Quadro de Pes
~oal elo Ministério ela Fazenda, poderão ser feitas independen~ 
temente de aprovação do enquadramento definitivo dos fun
cicnários do mesmo Ministério. 

Art. 7 As despesas com a instalação e funcionamento 
elos órgãos centrais, das Delegacias Regionais e Inspetorias, 
inclusive as de construção, reforma e locação de imóveis, bem 
eomo as decorrentes das funções gratificadas criadas neste 
Decreto. correrão por contu do crédito ('spccial aberto pelo De-
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ereto 11 55.772, de 19 de fevereiro de 1965, transferindo-ele, 
outrossim, para o Departamento de Rendas Internas, o saldo 
dael dotaçõeel orçamentárias atribuídas às Recebedorias Fede
rais na Guanabara, São Paulo e Belo Horizonte. 

Art. 8 Êste decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 22 de março ele 1965; 144' da Indepenc1ên(;Ía 
l' 77 da [{('pública. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octávio Gouvêc de Bulhões 

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS INTERNAS 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1 o Depal"taml'i-/co ek Rendas Internas (Dln). di-
l'etamentc' "ubordillac1o il Din-çã:-Geral da Fc:zel1lh Nacio
nal, te:TI por finalidade orientar l' fié;calizar a np!icaçüo cl;,,, 
leis e ]'Cguiamentos relativos aos h"ibuto:; interno:::, l~XCerJ () 

lmpôsto de l'enc!a, ineumbindo-lh<~, e;.;p,'cifieamentc: 

I -- promover o eontl'ôlc e a fü<calÍí:ação dm: tributos ll1-

rluíeL;s no âmbito de :ma eompetêneia; 

rI - fisealizar as emprêsas autorizadas a realizar ven
das de bens imóvei~, c mercadorias, por meio ele sorteio,.;;, di~.-

11'ibuição ele prêmios, quinhões, bonificações e processos se
mElhantes: a extração de loterias e praticar os atos pn'vis 
tos nas leis de regência; 

IH - interpretar as le1s e os regulamentos fiscais rcla
L'Íonaclos com as suas atribuições, baixando atos elucidativos: 

IV - julgar em primeü'a instância os processos fiscais 
relativos ao:"' tributos incluídos n::> âmbito ele sua competên-
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céa, bem como os instaurados por infrações às leis e regula
rmntos cuja fiscalização lhe incumbe; 

V responder, originàriamente oU em grau de recurso, 
ú.'-: consultas formuladas pelos contribuintes irregulares ou 
cwntuais, bem como às relativas à interprdação de leis e 
regulamentos cuja fiscalização lhe compete; 

VI n~sp:;ncl('r, em única instância, às consultas l'elati. 
YêlS aos tributos de sua competência, formuladas pelos órgãos 
centrais elo sl'rviço púLlico, autarquias federais, sociedades de 
economia mista controladas pela União e entidades ele class2 
ele âmbito nacional. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Úl't. 2 O Dep;lrtaml'nto ele Rendas Intel'mls compr:-
t>j,cL: 

A - Órgãos Centrais: 

I - Gabinete elo Diretor, COYlstítuíc1o de: 

(lj A-sessoria Técnica (A. T.); 
1) SpLl"ctal'ia (S.) . 

II Junta C o n sul t i va (1:; Impôsto d(' ConsuT)'1r; 
(.I . C . I. C)" constituída (lt': 

(i) Pll'l1ário; 
li) Secl'ebria (S.). 

ITf -- Divif,ão Técnica (D.T.) constituícla de: 

,,\ 
1/ , 
li) 
(.) 

::lt!ção 
S~çã() 

?-er;lto 

Técnica dl' Tributação (Sç. T. T.); 
de Contróle ela Fiscalização (Sç. C.F.); 
de AnáJi,w Estatística (Sç. A. E.). 



IV - Serviço de Administração (S. A . ), constituído de: 

n) Seção do Pessoal (Sç. P.); 
b) Seção de Serviços Auxiliares (Sç . S. Ax.). 

B - Delegacias Regionais (D . R . ), constituídas de: 

I - Gabinete do Delegado, compôsto de: 

n) Assessoria Técnica (A. T.) ; 
b) Secretaria (SR). 

II - Seção de Cadastro e Estatística (Sç C. ER. ) ; 

III - Seção de Preparo de Julgamento (Sç P. JR . ) ; 
constituída de: 

a) Turma do Impôsto de Consumo (T. CR . ) ; 
b) Turma do Impôsto do Sêlo (T. SR. ) ; 
c) Depósito (DR). 

IV ---:- Seção de AdministraçãJ (S. AR), constituída de: 

a) Turma de Pessoal (T .PR) ; 
b) Turma de Serviços Auxiliares (T .S.AxR. ) ; 
(.) Turma de Comunicações (T. CR. ) . 

V - Inspetorias-Fiscais (I. F.), constituídas de: 

a) Turma de Contrôle da Fiscalização (T. C . FI . ) ; 
b) Turma de Serviços Auxiliares (T. S. AxI. ) ; 
c ) Seções-Fiscais. 

VI - Inspetorias-Auxiliares (1. A.), constituídas de: 

n) Turma de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito 
(T.N.T.) . 

b) Turma de Fiscalização da Garimpagem, Faiscação 
(' do Comércio de Minerais (T. G. M. ) ; 

c) Turma de Fiscalização de Sorteios t' Loterias 
(T.S.L.) . 
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Art. 3' As Delegacias Regionais, em número de dez 
(10), terão sede nas Capitais abaixo indicadas e jurisdição 
nos seguintes Estados l' Territórios, constituídas em Regiões: 

1'-' Região-- Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. 
Sedf': Brasília. 

2" Região - Amazonas, Pará. Acre e Territórios de Rc
raima, Amapá e Rondônia. 
Sede: Belém. 

3' Região - Maranhão, Piauí e Ceará. 
Sede: Fortaleza. 

4' Região - Rio Grande d'l Norte, Paraíba, Pernambu 
co, Alagoas e Território de Fernando Noronha. 
Sede: Recife. 

5' Região - Sergipe e Bahia. 
Sede: Salvador. 

G' Região - M i nas Gerais. 
Sede: Belo Horizonte. 

7' Região - Espírib Santo. Rio de Janeiro e Guanabara. 
Sede: Guanabara. 

8" Região - São Paulo. 
Sede: São Paulo. 

9" Região - Paraná e Santa Catarina. 
Sede: Curitiba. 

10" Região - Rio Grande do Sul. 
Sede: Pôrto Alegre. 

Art. 4" As Inspet:Jrias-Fiscais serão, no maXlmo, em nú
mero de 100, incluídas nesse total as Inspetorias-Fiscais Es
peciais a que alude o § 6° e as Inspetorias-Auxiliares, no má
ximo, em númen de 15. 
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§ 1 L Para efeito de fiscalização e fixação da zona de 
jurisdição das Inspetorias-Fiscais e Inspetorias-Auxiliares, os 
Estados serão divididos em C;.rcunscrições-Fiscais e estas em 
Seções-Fiscais. 

§ 2° A zona da Inspetoria-Fiscal ou da Inspetoria-Au
xiliar poderá compreender diversas Circunscrições-Fiscais ou, 
apenas, alguma~; seções de uma Circunscrição-Fiscal. 

S 3° Cada Seção-Fiscal ficará sob a responsabilidade de 
um Agente-Fiscal de Rendas Internas, diretamente subordi
nado ao Inspetor-Fiscal. 

§ 4' A ação do Agente Fiscal de Rendas Internas pode
rá estender-se a qualquer ponto do território nacional, desde 
llue se trate de apuração de evasão de impôsto ou de 
úaudes fiscais, obedecidas as instruções que forem baixadas 
pelo Diretor. 

~ 5' Os Fiscais-Au:jliares de Impostos Internos exer
cerão as atividades de fiscalização da competência das Ins
petorias-Auxiliares. 

§ G' Poderão ser criadas Inspetorias-Fiscais Especiais 
para ,1 realização de tarefas específicas de fiscalização. 

§ 7n As Inspetorias-Auxiliares poderão compor-sL' ape
nas ele algumas das turmas indicadas no inciso VI, atribuin
do-se, quando ncce~:sário, a qualquer outra Turma, as funções 
ela que tenha sido suprimida. 

§ 8° As atribuições c::Jmetidas às Inspetorias-Auxilia
res eventualmente poderão ser exercidas pelas Inspetorias
Fiscais, e sê-lo-ão Dor estas obrigatõriamcnt:? desempenhadai'-\. 
nas localidades em que as primeiras não existam. 

Art. 5° O Departamento de Rendas Internas s'erá diri
gido por um Diretor, nomeado em comissão pelo Presidente 
da República dentre os funcionários lotados no Departamento. 

Parágrafo único. ~erão igualmente exercidas por ser
vidores lotados no Departamento as funcõeR gratificaelaR 110 

mesm:) existenteR. 
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CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DOS óRGÃOS 

Seção I' 

DOS ÓRGÃOS CENTRAIS 

Art. 6 Compete aJ Gabinete do Diretol': 

I - Pela Assessoria Técnica: 

a) colaborar com o Diretor na solução dos processos 
submetidos a despacho: 

b) auxiliar o Direbr na prestação elê informaç.ões soli
citadas pelo Poder Judiciário; 

c) realizar estudos, tarefas e missões que forem deter 
minadas pelo Diretor, 

II - Pela Secretaria: 

a) manter em ordem o expediente do Gabinete e a cor
respondência do Diretor: 

h) atender às pessoas que desejam c~municar-se com (' 
Diretor l' marcar audiências; 

c) executar as tarefas administrativas e diligenciar pa 
ra a boa ordem do t'xpedientl' diário do Gabinete, 

Art. 7 À Junta Consultiva du lmpósto de Consum(l 
competem as atribuições definidas no Regimento aprovado pe 
lo Decreto n° 19.221, de 19 de julho de 1945, 

Art, 8" Ã Divisão Técnica compete: 

I Pela Seção Técnica ele Tributação: 
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ri) realizar estudos sôbre a evolução e técnica dos tri
hutes fiscalizados pelo Departamento: 

li) opinar nas proposições relativas a alterações da le
gislação tributária, quando ordenado seu pronunciamento; 

c) sugerir a adoção dt' medidas para o aperfeiçoamen
to de) sistema tributário, bem como de normas para mais efi
ciente coutrôle e fiscalização das rendaR internas; 

d) coligir e registrar a legislação, as decisões e os jul
gados adminiRtrativos (' judiciários, relativos à tributação in
direta; 

e) organizar o ementário da legislação e juriRprudên
('ia administrativa (' judiciária: 

f) apreciar, informal' e preparar os j)rocessos, prove
nientes das Delegaçias Regionais e Inspetorias, relativos aos 
assuntos tributários em geral l', especialmente, os de consul
ta, ressalvado o disposto no art. 7<:; 

g) analisar as decisões dos órgãos regionais e sugerir 
providências para a sua uniformização: 

h) apreciar e informar processos relativos a isenções; 

i) estudar c:s processos alusivos a licenças, concessões ou 
autorizações qt:e se incluam nm'l atrihuições do Diretor ou de 
autoridades superiores: 

.i) informar os processos relativos a restituição de im
posLs l' taxas; 

1) minutar, segundo orientação do Diretor, as decisões 
sôbre consultas formuladas pelos órgãos centrais do serviço 
público, das autarquias federais, sociedades de economia mig
t:a controladas pela União e ('ntidadeg de classe de âmbito na
cional; 

In) colaborar com o Coordenador d8R Cursos de Aper
feiçoamento na organização de cursos e programas de estágio 
para treinamento e aperfeiç8amento de servidores do Depar
tamento. 
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II -- Pela Seção de Contrôk da Fiscalização: 

a) propor métodos e processos de fiscalização (h:; Im 

postos _ e taxas; 

b) cemtrolar a fiscalização dos impostos l' taxas, de acôr
do com os métodos e processos aprovados; 

c) propor a criação e extinção de Inspetorias e opinar 
sôbre as divisões regionais e setoriais propostas pelas Delega
Gias ou Inspetorias; 

d) manter atualizado () cadastro dos Agentes Fiscais 
de Rendas Internas e dos Fiscais-Auxiliares de Impostos In

ternos; 

e) receber e analisar os relatórios das Inspetorias: 

f) propor a instituiçã8 de modelos nadronizados de l'l

latórios de fiscalização; 

g) , promover o contrôle oa fiscalização das mercadoria:;; 
em trânsito nas rodovias, ferrovias e das depositadas nas em
prêsas de transporte e armazéns gerais; 

h) promover o contrôle da fiscalização das atividade" 
de garimpagem, faiscação e lapidação. bem como do comércio 
de pedras preciosas, semipreciosas, minérios l' ouro; 

i) promoy·er o contrôle da fiscalização das emprês:l:;; 
que realizam sorteios de prêmi2s e extrações lotéricas. 

III - Pela Seção de Análise Estatística: 

(() coletar dados e preparar estatísticas relacionada:; 
com as atividades do Departamento; 

b) receber, analisar e arquivar devidamente classifica
dos os resumos estatísticos sôbre arrecadaçã::J; 

c) coletar e classificar dados de natureza econômica, 
financeira, comercial e industrial, passíveis de afetar a compo
Rição dos negócios tributados; 

d) proceder à análise dos dados estatísticos disponíveis, 
sugerindo providências e programas fiscais. 
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Art. 9° Ao Serviço de Administração incumbe: 

I - Pela Seção do Pessoal: 

a) aplicar a legislação de pessoal e orientar, a respeito, 
os órgãos regionais; 

b) organizar os boletins de freqüência dos servidores, 
bem como as fôlhas de pagamento; 

c) preparar os atos referentes ao p·essoal dos órgãos 
centrais e os que sejam determinados pelo Diretor; 

d) manter atualizados os assentamentos individuais dos 
servidores do Departamento; 

e) emitir os cartões de identificação dos servidores dos 
órgãos centrais e submetê-los à assinatura do Diretor. 

II - Pela Seçã-o de Serviços Auxiliares: 

a) promover a requisição e aquisição do material per
manente e de consumo necessário ao serviço do Departamen
to, distribuí-lo, guardá-lo e conservá-l,o; 

b) propor a padronização do material a ser usado pe
los órgãos regionais; 

c) zelar pela limpeza e asseio do recinto dos órgãos 
centrais, bem como pela conservação dos móveis e demais 
objetos; 

d) receber, numerar, registrar e distribuir papéis e do
cumentos, bem como controlar a movimentação dos processos 
em trânsito pelos órgãos centrais (' arquivá-los, quando fôr o 

caso; 

e) prestar informações sôbre andamento de processos; 

f) expedir a correspondência oficial e distribuir a que 

fôr recebida; 

g) elaborar a proposta do orçamento relativa à despe
sa do Departamento; 
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h) manter devidamente catalogados, livros, revistas, 
leis, decretos e outros atos, para consulta dos servidores do 
Departamento; 

i) executar os serviços de mecanúgrafia; 

j) promover a divulgação dos atos de interêsse do 
~l'rviço . 

Seção 2' 

DAS DELEGACIAS REGIONAIS 

Art. 10. Ao Gahinete do Delegado incumbe: 

I - Pela Assessoria Técnica: 

a) colaoorar com o Delegado na solução dos processo~ 

submetidos a despacho; 

h) auxiliar o Delegado na prestação de informações so
licitadas pelo Poder Judiciário; 

c) realizar estudos, tarefas (' missões que forem deter
minadas pelo Delegado. 

II - Pela Secretaria: 

a) manter em ordem o expediente do Gabinete' e a cor
respondência do Delegado; 

b) atender às p-essoas que desejarem comunicar-se com 
o Delegado e marcar audiências; 

c) executar as tarefas administrativas e de secretaria
do determinadas pelo Delegado e diligenciar para a boa or
dem do expediente diário. 
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Art. 11. A Seção de Cadastro e Estatística incumbe: 

a) organizar e manter atualizado o cadastro geral de 
todos os contribuintes jurisdicionados à Delegacia, tendo em 
vista as infc:)rmações fornecidas pelas Inspetorias-Fiscais (' 
Auxiliares. 

b) fornecer às Inspetorias-Fiscais e Auxiliares, dados 
obtidos de outras fontes para atualização de seus cadastros; 

c) receber, analisar e arquivar devidamente classifica
dos os resumos estatísticos sôbre a arrecadação; 

d) coletar dados e preparar a estatística sôbre assuntos 
de competência da Delegacia; 

e) coletar e classificar dados sôbre negócios de nature
za econômica, comercial, industrial e financeira, realizados nH 
área de jurisdição da Delegacia; 

f) proceder, tendo em vista os interêsses da fiscaliza
ção, à análise dos dados estatísticos disponíveis, sugerindo 
providências e programas fiscais, a fim de apurar desvios de 
padrões conhecid·::Js; 

g) receber, registrar e controlar as guias de depósitos 
emitidas pelas Inspetorias; 

h) proceder a jôgo de contas e escriturar, em contas in
dividuais, as importâncias que devam ser atribuídas a Rervi
dores. 

Art. 12. A Seção de Prc'paro do Julgamento incumbe: 

I - Pela Turma do Impôsto dl' Consumo: 

a) minutar, segundo orientação do Delegado, despacho:, 
saneadores e decisórios em processos fiscais instaurados por 
infração à legislação do impôsto de consumo e outros tribu
tos incluídos na competência do Departamento, excetuadm'l o 
impôsto do sê lo e taxaR diversas; 
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li) minutar, também sob orientação do Delegado, deci
sões em processos de consultas relacionadas com os tributos 
a que alude o item precedente; 

c) manter fichário atualizado das decisões proferidas 
pelo Delegado, assim como coleções das mesmas. 

II - Pela Turma do Impôsto do Sêlo: 

(I) minutar, segundo orientação do Delegado, despachos 
saneadores e decisórios em processos fiscais instaurados por 
infração à legislação referente ao impôsto do sêlo e outras 
não previstas na letra "a" do inciso precedente; 

b) minutar, também sob orientação do Delegado, deci
sões em processos de consulta relacionadas com as questões 
a que alude o item precedente; 

c) manter fichário atualizado das decisões proferidas 
pelo Delegado, assim como coleção das mesmas. 

IH - Pelo Depósito: 

(l) receber e guardar as mercadorias e as amostras ou 
espécimes que interessarem à instrução de processos fiscais, 
mantendo escrituração apropriada, conforme m8delos de li
vros que serão instituídos pelo Departamento; 

b) fazer entrega das mercadorias apreendidas, quando 
determinado: 

c) relacionar, para efeito ele leilã.', as mercadorias que 
tenham caído em comisso, bem assim as que tenham sido de
claradas perdidas em favor da Fazenda Nacional. 

Art. 13. À Seção de Administração incumbe: 

I - Pela Turma de Pessoal: 

a) manter atualizados os assentamentos individuais dos 
servidores da Delegacia e das Inspetorias sob jurisdição desta; 

b) organizar os boletins de freqüência dos servidores, 
bem como as fôlhas de pagamento; 
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c) preparar os atos referentes ao pessoal da Delegacia 
e das Inspetorias sob jurisdição desta, que lhe sejam atribuí
dos pelo Delegado ou fixados em rotinas especiais de servi
ços; 

d) preparar o expediente relativo à movimentação dos 
servidores da Delegacia e das Inspetorias; 

e) emitir os cartões de identificação dos servidores da 
Delegacia e submetê-los à assinatura do DelegadJ. 

II - Pela Turma de Serviços Auxiliares: 

a) classificar, codificar, guardar e distrihuir o ma
terial permanente e de consumo; 

b) providenciar a aquisição ou requisição do material 
necessário aos serviços da Delegacia; 

c) compilar e classificar leis, decretos, portarias, ordens 
de serviço l' outros at:os de interêsse do serviço para consulta 
dos servidores da Delegacia: 

d) executar os serviços de mecanografia; 

e) promover a divulgação dos atss de interêsse do ser
viço: 

f) realizar os serviços de conservação e consertos nas 
dependências da Delegacia; 

g) proceder, anualmente ou quando determinado pelo 
Delegado, ao balanço c inventário das mercadorias sob res
ponsabilidade do Encargo do Depósito; 

h) dirigir e executar os serviços de portaria e limpeza. 

IH - Pela Turma ele Comunicações: 

a) receber, numerar, registrar e distribuir papéis, do
cumentos e processos de interêsse da Delegacia, bem como 
controlar o seu andamento (' arquivá-los, quando fôr o caso; 

li) prestar informações sôbrc o andamento dos proces
sos, papéis ou documentos recebidos pela Delegacia. 

c) receber, guardar e conservar papéis e documentos 
apreendidos pela fiscalização. 
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Art. 14. Às Inspetorias-Fiscais incumbe: 

I - Pela Turma de Contrôle da Fiscalização: 

u) manter cadastro dos contribuinteR sob jurisdição da 
Inspetoria; 

b) manter contrôll' dos recolhimentos efetuados: 

c) receber relatórios dos Agentes Fiscais sob jurisdi
Gão da Inspetoria; 

d) manter arquivada e classificada a jurisprudência (' 
legislação de interêsse do serviço; 

e) manter, sempre que possível, plantãJ diário de Agen
te Fiscal de Rendas Internas para assistência ao contribuinte: 

II - Pela Turma de Serviços Auxiliares: 

a) receber, numerar, registrar e distribuir papéis, do
cumentos e processos entregues na Inspetoria, bem como con
trolar o seu andamento e arquivá-los, quando fôr o caso; 

b) registrar os fatos r('lat;~vos à vida funcional dos ser
vidores da Inspetoria; 

c) receber, guardar e conservar papéis, dJcumentos (' 
mercadorias apreendidos pela fiscalização, observado o dis
posto na parte final do art. 12, IIl, letra ((; 

d) realizar tôdas as tarefas administrativas da Inspe
toria. 

III - Pelos Agentes Fiscais de Rendas Internas, respon
sáveis pelas Seções Fiscais - exercer a fiscalização externa 
relativamente aos tributos de competência do Departamento. 

Art. 15. Às Inspetorias-Auxiliares incumbe: 

I - Pela turma de Fiscalização de Mercadorias em 
Trânsito; 
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a) velar pela exata. observância dos preceitos regula
mentares aplicáveis às mercadorias em trânsito, por estra
das de rodagem e outras vias internas de comunicação, e ain
da atuar junto às estações ferroviárias, entrepostos e em 
qualquer lugar onde se receham ou despachem mercadorias; 

b) receber relatóriDs dos Fiscais-Auxiliares de ImpoR
tos Internos, encarregados dessa fiscalização; 

c) manter, sempre que possível, plantão diário para a~
sistência ao contribuinte; 

d) receber (' registrar os processos fiscais, bem com') 
as defesas apresentadas, e controlar o seu andamento; 

e) recebl'r e registrar o expediente que lhe fôr encami
nhado; 

f) executar tarefas de natureza administrativa; 

g) receber. guardar e conservar papéis, documentos e 
mercadorias apreendidos pela fiscalização, observado o di R
posto na parte final do art. 12, IH, letra ((. 

H - Pela Turma de Fiscalização da Garimpagem, da 
F'aiRcação e do Comércio d(' Minerais: 

a) exercer as atribuições constantes das letras "b" <I 

"g" do it:em anterior, com relação aos assuntos de sua com
petência; 

b) manter cadastro das emprêsas e pessoas autorizadas 
a exercer atividades sob o contrôle da Turma; 

c) exercer fiscalização junto aos produtores e comer
ciantes de pedras e metais preciosos em bruto, e de substân
cias minerais em geral, em bruto ou beneficiadas mecânica
mente, e ainda junto aos lapidadores, faiscadores e garim
JYêiros. 
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III - Pela Turma de Fiscalização de Sorteio e Loterias: 

a) exercer as atribuições constantes das letras "b" a 
"g" do item I, com relação aos assuntos de sua competência; 

b) manter cadastro das emprêsas autorizadas a exer
cer as atividades sob o contrôle da Turma; 

c) realizar a fiscalização dos sorteios l' praticar os atos 
previstos na legislação própria, inclusive promovendo a ins
trução dos processos de habilitação e de aprovação de planos: 

d) fiscalizar as concessionárias de loterias, as extra
ções lotéricas, bem como instruir os processos relativos a pIa 
nos lotéricos e conceder licença para a venda de bilhetes, 

Art. 16. Os Inspetores poderão promover a transferên
cia das mercadorias apreendidas ~Jara o Depósil:) da Delega
cia Regional, sempre que, a seu critério, as dependências da 
J nspetoria não ofereçam convenientes condições de seguran 
ça para sua guarda. 

Art. 17. Nas Inspetorias haverá um sel'vido!' encarre
gado das intimações, a quem caLJerá: 

a) expedir portarias e editais de intimação_ na forma dos 
despachos do Inspetor; 

b) proceder, pessoalmente, à entrega da" portarias de 
intimação aos contribuintes residentes ou domiciliados nas lo
calidades onde a Inspetoria tenha sua sede; 

c) promover a intimação dos contribuintes residentes 
ou domiciliados em outras localidades, por via postal ou por 
outras formas admitidas em lei ou regulamento; 

d) expedir guias de recolhimento elas importâncias exi
~fÍdas em processos fiscais; 

e) praticar os demais atos relacionados com a intima
ção dos contribuintes. 
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CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇõES DO PESSOAL 

Art. 18. Ao Diretor incumbe: 

I - dirigir, orientar e coordenar as atividades do De
partamento; 

II - expedir atos normativos e declaratórios; 

III - decidir, em grau de recurso, as consultas sôbre 
legislação do impôsto de consumo, do sêlo e outros tributos 
de competência do Departamento; 

IV - responder, em única instância, às consultas relativas 
aos tributos de sua competência, quando formuladas pelos ór
gãos centrais do Serviço Público, das autarquias federais, das 
sociedade de economia mista controladas pelo Govêrno Fe
deral e das entidades de classe de- âmbito nacional; 

V designar e dispensar Delegados Regionais, Inspeto-
res, Chefes de Divisão, de Serviço e Seções do Órgão Central, 
Assessor e Secretário do Gabinete e Secretário da Junta C:m
sultiva do Impôsto de Consumo e seus substitutos eventuais; 

VI - presidir us reuniões da Junta Consultiva do Impôsto 
de Consumo e aprJvar ou reformar seus pareceres; 

VII autorizar, nos casos admitidos em lei, a restituição 
de impostos e taxafJ arrecadados em exercícios encerrados: 

VIII - criar e extinguir Inspetorias e fixar-lhes a sede, 
a jurisdição e, no caso das Inspetorias-Fiscais Especiais, tam
bém suas atribuições; 

IX - inspecionar as repartições regionais e locais, ou 
promover a sua isençiio: 
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x - conceder autorização para a compra e venda de 
minérios; 

XI - conceder autorizações e licenças para a prática dI' 
comércio ou atividades especiais, nos casos previstos em leis 
e regulamentos; 

XII - autorizar empenhos de despesa e determinar pa
gamentos por conta de créditos concedidos ao Departamento; 

XIII - distribuir dotações orçamentárias ou créditos es
]J(:,ciais aos órgãos regionais; 

XIV - designar, quando a nece~sidade de serviço o acon
selhar, Agent:2s Fiscais de Rendas Internas para a execução 
de serviços, diligências ou encargos especiais de fiscalização; 

XV designar, pelo prazo máximo de três anos, Agentc:-:. 
Fiscais de Rendas Internas, para, no Distrito Federal e nos 
Estados, exercerem funções auxiliares da fiscalização do impôs
to de consumo, ou integrarem turmas de fiscalização das Ins
petorias-Fiscais Especiais, limitada, porém, a designação ao 
número fixado pelo Ministro da Fazenda; 

XVI - distribuir o pessoal pelas unidades de trabalho 
que constituem {) Departamento: 

XVII - determinar a instauração de inquérito adminis
trativo; 

XVIII - antecipar Oll prorrogar o expediente, relativa
mente aos órgãos centrais; 

XIX - arbitrar ajudas de custo e diárias para 08 ser
vidores dos órgãos centrais, aos Delegados e Inspetores; 

XX - preencher os boletins de merecimento dos serVI 
dores que lhe estejam imediatamente subordinados; 
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XXI - elogiar os servidores do Departamento e impor
lhes penas disciplinares, inclusive de suspensão até 30 (trin
ta) dias, propondo ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional a 
aplicação de penas maiores; 

XXII - aprovar a escala de férias dos servidores com 
exercício nos órgãos centrais; 

XXIII - fixar, semestralmente, a pauta de valôres das 
~mbstâncias minerais para efeito de cálculo do impôsto único; 

XXIV - aprovar a divisão do Estado em Circunscrições
Fiscais e a destas em Seções-Fiscais e fixar as sedes das pri
meiras; 

XXV - delegar competência aos Chefes de Divisão e Ser
viço para o desempenho de atribuições de sua alçada. 

Art. 19. Aos Delegados Regionais incuml:;le: 

I - dirigir, orientar e coordenar as atividades das Dele
gacias Regionais e Inspetorias que lhes forem subordinadas; 

II - baixar circulares, portarias, instruções e ordens de 
serviço; 

111 - julgar, em primeira instância, os processos fiscais 
a que alude o art. 12, inciso I, item "a", e inciso 11, item 
.. a", recorrendo, aos Conselhos de Contribuintes, das decisões 
contrárias à Fazenda Nacicnal, nos casos previstos em lei; 

IV - decidir, em primeira instância, os processos de con
sulta a que alude o art. 12, inciso I, item "b", e inciso lI, item 
"b", recorrendo ao Diretor, na forma da lei, das decisões fa
voráveis ao contribuinte; 

v - propor, ouvidos os Inspetores-Fiscais, a divisão dos 
Estados em Circunscrições-Fiscais e a destas em Seções-Fis
cais com a fixação de sede para as primeiras; 
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VI - designar e dispensar os Assessôres e o Secretárb de 
seu Gabinete e os Chefes de Seções e Turmas da Delegacia e 
seus substitutos; 

VII - autorizar a restituição de impostos e taxas arreca
dados no exercício e a compensação do impôsb pago na aqui
sição de matéria-prima, quando não efetuada pelo contribuin
te, nos prazos e condições regulamentares; 

VIII - propor a criação ou extinção de Inspetorias, bem 
como a transferência de sua sede ou modificação de sua ju
risdição. 

IX - inspeciemar ou promover a inspeção dos órgãos su
bordinados : 

X - autorizar a realização de despesas e determinar 
seu pagamento, por conta dos créditos e dotações orçamentá
rias fixadas para a Delegacia; 

XI - distribuir os Agentes Fiscais de Rendas Internas e 
os Fiscais-Auxiliares de Impostos Internos, com exercício na 
Delegacia, pelas Inspetorias de sua jurisdição, tendo em vis
ta, quanto aos primeiros, as condições de lotação e exercício 
fixadas em lei; 

XII - distrihuir os demais servidores pelas unidades de 
trabalho da Delegacia e pelas Inspetorias, de acôrdo 'Com a 
conveniência do serviço; 

XIII - determinar a instauração de inquérito adminis
trativo, para apurar irregularidades na Delegacia; 

XIV - antecipar ou prorrogar o expedient:~ da Delegacia; 

XV - arbitrar ajudas de custo e diárias, para o pessoal 
da Delegacia, ressalvado o disposto no item XIX, do artigo 
anterior; 

34 



XVI - preencher os boletins de merecimento dos ser
vidores que lhes estejam imediatamente subordinados; 

XVII - elJgiar os servidores da Delegacia e impor-lhes 
penas disciplinares, inclusive de suspensão até quinze (15) 
dias, propondo ao Diretor do Departamento a aplicação de 
penalidade maior; 

XVIII - aceitar fianças e autorizar levantamentos de 
depósitos e pagamentos de quotas-partes de multas e percen
tagens sôbre produto de leilão; 

XIX - determinar às Inspetorias a fiscalização sôbre 
contribuintes, classes de contribuintes, setores de atividades 
ou zonas fiscais, tendo em vista o resultado de análises esta
tísticas do comportament:o da arrecadação ou denúncias re
cebidas; 

xx - aprovar a escala de férias dos servidores da Dele
gacia; 

XXI - delegar competência aos chefes de seção para o 
desempenho de atribuições de sua alçada. 

Art. 20. Aos Inspetores-Fiscais e aos Inspetores-Auxi 
liares incumbe: 

I dirigir, orientar e coordenar as atividades da Ins-
petoria; 

II - expedir portarias e ordens de serviço internas; 

IH - supervisionar, acompanhar e orientar os serviços 
dos Agentes Fiscais de Rendas Internas e dos Fiscais-Auxi
liares de Impostos Internos que lhes estejam subordinados; 

IV - instruir os contribuintes; 

V - estudar os efeitos do impôsto na vida comercial e 
industrial do país, transmitindo suas conclusões ao Delegado 
Regional, com sugestões convenientes ao desenvolvimento da 
política fiscal; 

35 



VI -- dirigir-se a órgãos federais, estaduais e municip8 is 
localizados na zona de sua jurisdição, solicitando informações 
ou exames de livros ou documentos, no interêsse do Fisco. 

VII - exercer tôda fê' qualquer atribuição inerente aos 
Agentes Fiscais de RendaR Internas e FiRcais-Auxiliares de 
Impostos Internos que lhes sejam subordinadoR; 

VIII ~- determinar aos Agentes Fiscais de Rendas Inter
Das Internas e Fiscais-Auxiliares de Imp8stoR Internos su
bordinados, a realização de diligências ou exames de escrita 
em qualquer estabelecimento; 

IX - aplicar penas disciplinares, inclusive de suspensão 
até olto (8) dias, a Agente Fiscal de Rendas Internas, Fiscal
Auxiliar de Impostos Internos ou outro servidor da Inspeto
ria, e propor ao Delegado Regional a susnensão por prazo 
maior, se fôr o caso; 

X - distribuir os servidores pelas turmas da Inspetoria; 

XI - distribuir os Agentes Fiscais de Rendas Internas 
e Fiscais-Auxiiiares de Impostos Internos pelas diversas R2-
çõeR ou setores de fiscalização; 

XII - designar os Chefes de Turma e seus substitutos; 

Xln - verificar, conferir c preparar os processos fiscais 
instaurados na área d2 sua jurisdição, encaminhando-os para 
Julgamento à autoridade competente; 

XIV - solicitar a coo!)eraçâo das Fôrças Arnwdas ou da 
P~)ícía Estadual, quando necessária; 

XV - aprovar a escrda de férias dos servidores da IllR
pdoria; 

XVI - requisitar, no interêsse do serviço, franquia pos
tal-telegráfica; 
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XVII - preencher os boletins de merecimento dos servi
dores que lhes estejam imediatamente subordinados; 

XVIII - determinar a realização, uma vez por ano ou sem
pre que julgar necessário, do balanço e inventário das merca
dorias recolhidas ao depósito das Inspetorias. 

Art. 21. Aos Chefes de Divisão, Serviço e Seção in
cumbe: 

I - dirigir, orientar e coordenar as atividades dos res
pectivos setores; 

II - organizar a escala de férias do pessoal subordinado; 

III - preencher os boletins de merecimento dos servi
dores que lhes estejam subordinados; 

IV - proferir despachos interlocutórios e de arquiva
mento em processos encerrados. 

§ 10 Aos Chefes de Divisão e Serviço incumbe elogiar e 
aplicar penas disciplinares aos funcionários da Divisão ou do 
Serviço, inclusive suspensão por mais de oito (8) até quinze 
(15) dias, propondo ao Diretor a aplicação de penalidade 
maior. 

§ 2° Aos Chefes de Seção incumbe aplicar penas disci
plinares, inclusive de suspensão até oito (8) dias, aos servi
dores da Seção, propondo ao chefe imediato a aplicação de pe
nalidade maior. 

§ 3° Aos Encarregados de Turma incumbe dirigir os tra
balhos a cargo desta, segundo orientação do chefe imediato. 

Art. 22. Aos Agentes Fiscais de Rendas Internas, além 
dos deveres atribuídos aos funcionários públicos em geral, com
pete velar pela execução das leis e regulamentos cuja fiscali
zação incumbe ao Departamento, cabendo-lhes, no serviço ex
terno, a instauração de processos fiscais, por meio de auto 
ou representação e, ainda: 
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I - proceder, no interêsse da Fazenda Naci:mal, ao exa
me da escrita geral dos contribuintes, quer diretamente, à 
vista dos elementos constantes dos seus livros, papéis, do
cumentos de escrituração e arquivo, quer indiretamente, me
diante diligências e pesquisas, em bancos, firmas ou socieda
des com quem aquêles transacionem; 

II - proceder ao confronto dos elementos da escrita fis
cal com os dados da escrituração cJmercial ou industrial do 
estabelecimento fiscalizado, ou da escrita dêste com a de ou-
11'os estabelecimentos, podendo, para êste fim, recorrer a in
formações bancárias ou cadastrais nas fontes em que se fize
rem necessárias; 

IH - proceder ao levantamento do custo e valor da ven
da dos produtos, a fim de verificar a produção dos estabele. 
cimentos fabris, levando em c:;nta, para a determinação des
ta, o valor ou a quantidade da matéria-prima ou secundária 
adquirida ou empregada na confecção dos artigos fabricados, 
as despesas gerais efetivamente feitas, a mão-de-obra empre
gada e demais componentes de custo da produção, assim '::0-

mo as variações dos estoques de matérias-primas ou secun
dárias; 

IV - proceder, diretamente, nas fábricas ou, indireta
mente, nos seus fornecedores, ao levantamento da matéria· 
prima e outros produtos sujeitos ao impôsto de consumo, ad
quiridos de fabricantes ou importadores ou diretamente impor
tados, para emprêgo na fabricação e acondicionamento de prD
dutos tributados, tendo em vista apurar a exatidão das par
celas de impôsto recolhido ou a recolher; 

V - proceder à pesquisa e à coleta de dados nas repar
tições federais, estaduais, municipais ou autárquicas relativos 
ao pagamento de tributos, fornecimento de mercadorias, ce
lebração de contratos e outros elementos subsidiários para con
fronto com os assentamentos da escrita fiscal ou comercial 
do contribuinte; 

VI - visitar, com freqüência, os estabelecimentos SUJeI
tos ao pagamento do impôsto de consumo e outros tributos in-
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ternos, exceto o impôsto de renda, examinando suas depen
dências, bem como os armários, arquivos, estantes, gavetas, 
cofres, casas-fortes, caixas e móveis nelas existentes, ou exis
tentes em outros locais, mas de propriedade do estabeleci
mento ou por êle locado; 

VII - estabelecer rigorosa vigilância sôbre as mercado
rias em trânsito pelos logradouros públicos ou em poder de 
emprêsas de t:ransporte ou de mercadores ambulantes; 

VIII - apreender: 

a) mercadorias, rótulos, notas, faturas, guias e livros 
de escrituração em situação irregular, lavrando o competente 
têrmo; 

b) máquinas, aparelhos, vidros cápsulas, rolhas e ou
tros objetos, quando necessários à comprovação da infração, 
cu quando, com intenção de fraude ou de falsificação, houver 
í'abrico clandestino ou oculto de qualquer produto tributado; 

IX - autuar os comerciantes ou fabricantes que, dentro 
dos prazos regulamentares, não tenham registrado seus esta
belecimentos ou o tenham feito de modo incompleto ou irre
guiar; 

X - visar, datando, depois de feita a necessária verifi
cação: 

a) as guias quitadas de recolhimento de trihutos em 
poder dos contribuintes; 

b) as guias ou notas relativas a produtos remetidos ou 
recebidos pelas fábricas e que sirvam ao preparo, beneficia
mento ou acabamento de outros produtos; 

c) a escrita fiscal dos estabelecimentos, cancelando os 
lançamentos quando apresentarem dúvidas, e instaurando o 
competente processo ou ressalvando as emendas ou enganos 
justificados; 
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XI - solicitar, quando neCeSSarIél ao desempenho de suas 
funções, o auxílio das autoridades locais ou da fôrça pública; 

XII - realizar qualquer diligência ou serviços especiais 
de fiscalização para que fôr dEsignado; fiscalizar o pagamen
to do impôsto do sêlo, inclusive nas operações cambiais e ban
cárias, do sêlo penitenciário, do impôsto de venda e consigna
ções nos Territórios Federais e de quaisquer outros tributos 
internos; fiscalizar cs serviços lotéricos, as emprêsas que rea
lizam sorteios de prêmios em mercadorias, a garimpagem e o 
comércio de substâncias minerais; 

XIII - exercer a fiscalização das mercadorias de proce
dência estrangeira em circulação nJ território nacional, res
~alvados os casos previstos na Consolidação das Leis das Al
fândegas; 

XIV - comparecer às respectivas repartições nos dias de
terminados; 

XV - comunicar à repartição seu afastamento, tôda vez 
que tiverem de seguir para outra localidade; 

XVI - residir na sede da eircunscrição; 

XVII - auxiliar os trabalhos de fiscalização em qualquer 
Seção-Fiscal; 

XVIII - acompanhar o Inspetor-Fiscal, quando em ms
peção a suas seções ou circunscrições. 

Art. 23. Aos Fiscais-Auxiliares de Impostos Internos 
cahe: 

I - velar pela exata observância dos preceitos regula
mentares aplicáveis às mercadorias em trânsito por estradas 
de rodagem e outras vias terrestres de comunicações, exercen
do fiscalização permanente nas estações ferroviárias, nos en
trepostos das emprêsas de transporte rodoviário e urbano, nas 
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~gências de emprêsas de navegação aérea, onde se recebam 
ou despachem mercadorias entre aeroportos nacionais, nas 
construções em geral, feiras-livres ~ vias públicas; 

II - instaurar processos fiscais, por meio de auto ou re
presentação, e proceder à apreensão de mercadorias e efeitos 
fiscais, em situação irregular; 

III - exercer a fiscalização do comércio de pedras pre
ciosas e semipreciosas em bruto e de minérios e das ativida
des de lapidação, garimpagem e faiscação; 

IV - fiscalizar a realização de sorteios e a prática dos 
demais atos previstos na legislação pertinente; 

V - fiscalizar a extração de loterias; 

VI - efetuar as diligências determinadas pelas autori
dades competentes, em ação conjunta com os Agentes Fiscais 
de Rendas Internas e sob a direção dêstes; 

VII - auxiliar, no que fôr necessário, a fiscalização do 
impôsto de consumo, podendo, quando acompanhado de Agen
te Fiscal de Rendas Internas, estender sua ação ao interior 
dos estabelecimentos industriais e comerciais e, bem assim, 
às suas escritas, fiscal ou comercial; 

VIII - executar outras tarefas de fiscalização que forem 
determinadas pelo Inspetor-Auxiliar. 

CAPÍTULO V 

DA LOTAÇÃO 

Art. 24. O Departamento de Rendas Internas terá lo
tação fixada em decreto. 

§ 1c A lotação numérica dos Agentes Fiscais de Rendas 
Internas é a fixada na alteração 13,\ item I, da Lei n° 3.520, 
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de 30 de dezembro de 1958, combinada com o disposto no art. 
114, da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, atendida a se
guinte distrihuiçãél por Estados ·2 categorias: 

10 Categoria 
e 

ESTADOS ! Categoria Especial] 
, , 

Nível 
17 e 18 i 

Nível 
16 

-I 

Total 

§ 2° Os demais cargos integrarão a lotação única do D9-
partamento . 

§ 3° A movimentação do pessoal, inclusive dos Agentes 
Fiscais de Rendas Internas, será feita pelo Diretor do Depar
tamento, respeitada a lotação existente. 
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Art. 25. O Diretor do Departamento fixará, conforme 
a necessidade do serviço, o número de Agentes Fiscais de 
Rendas Internas que devam ter exercício nas capitais dos Es
tados de segunda e terceira categorias. 

Art. 26. Não poderá ser removido o Agente Fiscal de 
Rendas Internas que não tenha o interstício de setecentos e 
trinta (730) dias de efetivo exercício na classe ou no Estado 
pm que servir. 

§ 1° Poderá, entretanto, ajuízo do Diretor, ser dispen
~ado o interstício, no caso de remoção, desde Que esta se pro
cesse a pedido, inclusive por permuta. 

§ 2° Não será permitida a remoção a pedido, inclusive 
por permuta, mesmo quando conte mais de setecentos e trinta 
(730) dias de efetivo exercício, de Agente Fiscal de Rendas 
Internas que estej a em condições de ser promovido por an
tiguidade. 

Art. 27. Os Agentes Fiscais de Rendas Internas, níveis 
18-E e 17-D, poderão ser lotados indistintamente nas Capi
tais dos Estados de primeira categoria e nos de categoria es
pecial. 

§ 10 O provimento mediante remoção será limitado à 
metade dos claros verificados por efeito de promoção. 

§ 2° Fica assegurado aos atuais ocupantes dos cargos 
de nível 18-E a permanência no Estado da Guanabara, ad
mitida, porém, a rem8ção a pedido, inclusive por permuta. 

CAPÍTULO VI 

DO HORÁRIO 

Art. 28. O horário do expediente interno dos órgãos 
centrais será estabelecido pelo Diretor, respeitado o 
número de horas semanais ou mensais fixado como período 
normal de duração do trabalho no serviço público civil da 
União. 
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§ 10 Os Agentes Fiscais de Rendas Internas e os Fiscais
Auxiliares de Impostos Internos exercerão suas funções a quai
quer hora do dia ou da noite - se a noite funcionarem os 
estabelecimentos sujeitos à fiscalização. 

§ 2° Os Delegados e Inspetores, autorizados pelo Dire
tor, determinarão o horário de expediente interno das respec
tivas repartições. 

Art. 29. Não estão sujeitos à assinatura de ponto o Di
retor, os Delegados, Inspetores, Chefes de Divisão, de Servi
ço e de Seção, Assessôres-Técnicos e Secretários. 

Parágrafo único. Os funcionários designados para ser
viços fora da sede das repartições onde forem lotados, bem 
como os Agentes Fiscais de Rendas Internas e Fiscais-Auxi
liares de Impostos Internos, quando em serviços de fiscaliza
ção externa, ficarão também dispensados da assinatura de 
ponto, apurando-se a freqüência e a prestação dêsses servi
ços na forma das instruções que forem baixadas pelo Diretor. 

CAPÍTULO VII 

DAS SUBSTITUIÇõES 

Art. 30. Serão substituídos, automàticamente, nos im
pedimentos ocasionais ou nas suas faltas, até trinta (30) dias, 
mediante designação prévia: 

I - O Diretor, pelo Chefe da Divisão Técnica ou Assessor 
Técnico por êle designado. 

II - O Delegado Regional, por um Assessor ou Chefe 
de Seção, por êle designado; 

III - Chefe de Divisão ou Serviço, por um Chefe de Se
ção de Divisão ou Serviço, designado pelo Diretor; 

IV - O Inspetor-Fiscal ou Inspetor-Auxiliar, por um 
Agente Fiscal, ou Fiscal-Auxiliar, conforme o caso, designado 
pelo titular da função; 
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v - o Chefe de Seção de Divisão ou Serviço, por um 
Encarregado de Turma, quando houver, DU funcionário da Se
ção, designado pelo Diretor; 

VI - Os Chefes de Seção das Delegacias, por um Encar
regado de Turma, designado pelo Delegado Regional; 

VII - Os Encarregados de Turma, por um servidor, de
signado pelo superior imediato; 

VIII - O Encarregado da Turma de Fiscalização das Ins
petorias-Auxiliares, por um Fiscal-Auxiliar de Impostos In
ternos, designado pelo Inspetor-Auxiliar. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇõES GERAIS E TRANSITóRIAS 

Art. 31. A designação de Inspetores-Auxiliares recairá 
em funcionários das carreiras de Agentes Fiscais de Rendas 
Int:ernas ou de Fiscais-Auxiliares de Impostos Internos e a de 
Encarregados de Turma de Fiscalização das Inspetorias-Au
xiliares, em Fiscais-Auxiliares de Impostos Internos. 

Parágrafo único. A função de Inspetor-Fiscal será exer
cida por Agentes Fiscais de Rendas Internas. 

Art. 32. É fixado em 6 o número de Assessôres do Dire
tor e em 4 o de Assessôres de Delegado Regional. 

Art. 33. A fiscalização do Impôsto do Sêlo nas Opera
ções Bancárias passará a constituir Inspetorias-Fiscais Espe
ciais, com a estrutura prevista neste Regimento para as Ins
petorias-Fiscais. 

Art. 34. Nas localidades em que existirem repartições 
aduaneiras, os serviços atinentes à fiscalizaçào do impôsto de 
consumo junto às mesmas serão atendidos pelos Agentes Fis
cais de Rendas Internas designados prlos Inspetores-Fiscais 
co'm jurisdição na zona em que se situar a repartição adua
nelra. 
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Parágrafo único. Passarão a ter exercício nas aludidas 
Inspetorias-Fiscais os Agentes Fiscais de Rendas Internas 
atualmente servindo junto às repartições aduaneiras. 

Art. 35. Em cada Inspetoria-Fiscal ou Inspetoria-Au
xiliar poderão ter exercício no máximo 20 e no mínimo 5 
Agentes Fiscais de Rendas Internas ou Fiscais-Auxiliares de 
Impostos Internos, respectivamente. 

Art. 36. Passam a integrar as Delegacias Regionais, 
com jurisdição nas localidades em que atualmente se situam, 
os serviços, o pessoal e o material dos seguintes setores das 
Delegacias Fiscais e Recebedorias Federais, em cujos locais 
de trabalho serão aquelas instaladas. 

I - Das Delegacias Fiscais: 

a) Serviços ou Seções de Estudo e Fiscalização; 

b) Superintendência da Fiscalização dos Tributos do Có
digo de Minas, da Garimpagem e do Comércio de Pedras Prc
ciosas no Estado de Minas Gerais. 

II - Das Recebedorias Federais: 

Q) Gabinete do Diretor; 
b) Serviço ou Seção de Cadastro; 
c) Serviço Preparatório do Julgamento; 
d) Seção de Fiscalização; 
e) Arquivo; 
f) Seção de Administração. 

Art. 37. O Diretor, tendo em vista a necessidade do 
serviço, poderá redistribuir os servidores que constituíam a 
lotação da antiga Diretoria das Rendas Internas e os que fo
ram absorvidos em virtude do artigo anterior, pelos diversos 
setores dos órgãos centrais e das Delegacias Regionais. 

Art. 38. Os casos omissos neste Regimento, bem como 
2S dúvidas sôbre a competência dos órgãos integrantes do De
partamento e as atribuições dos funcionários serão resolvidos 
pelo Diretor. 
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DECRETO N" 55.770, DE !9 DE FEVEREIRO DE 19b5 

(Estabelece a Jurisdi<;ão e Se,de das Regiões Fiscais) 



DECRETO N 55.770 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1965 

Estabelece CI ,iul'isdição e sede elas Re. 
gÚie.<; Fiscais. 

o Presidente da República, no uso das atribuições qu,. 
lhe confere o artigo 87. item L da Com;tituição Federal, d~ 
ereta : 

Art. 1 Para fins de descentralização dos serviços a car
go do Ministério da Fazenda, fixação de área de jurisdição 
e sede de seus órgãos regionais, fica o país dividido em 10 
(dez) Regiões Fiscais, assim distribuídas: 

1~ Região: 

Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso 
Sede: Brasília 

2'" Região: 

Amazonas, Pará, Roraima. Amapá. Acre e Rondônia 
Sede: Belém 

3'·' Região: 

Maranhão, Piauí e Ceará 
Sede: Fortaleza 

4') Região: 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 
Fernando Noronha 

Sede: Recife 
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5" Região: 

Sergipe e Bahia 
Sede: Salvador 

6' Região: 

Minas Gerais: 
Sede: Belo Horizonte 

7') Região: 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Guanabara 
Sede: Guanabara 

8" Região: 

São Paulo 
Sede: São Paulo 

9" Região: 

Paraná e Santa Catarina 
Sede: Curitiba 

10" Região: 

Rio Grande do Sul 
Sede: Pôrto Alegre 

Art. 2c Salvo disposição expressa de lei em contrário, 
os órgãos fazendários deverão ter sua estrutura administra
tiva adaptada ao disposto neste decreto. 

Art. 3e Os serviços fazendários de caráter regional ou 
"eccional deverão, sempre que possível, ser localizados num 
mesmo edifício, a fim de facilitar o aproveitamento, em ba
"es econômicas, de serviços comuns. 

Art. 4° O presente decreto entrará em vigor na data de 
~ua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de fevereiro de 1965; 1440 da Independên
cia e 77° da República. 
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Octávio Gouvêa de Bulhões 
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DECRETO N" 19.221, DE 19 DE JULHO DE 1945 

(Regimento da Junta Consultiva do Impôsto de Consumo) 



DECRETO N 19.221 - DE 19 DE .JULHO DE 1945 

A.jJi·OVU () Regimento da Jllnta Con.~!I!

tira do Imprísto de COl/sumo rl.C.I.C.). 

REGIMENTO DA JUNTA CONSULTIVA DO IMPOSTO DE CONSUMO 

Art. 1 A Junta Consultiva do Impôsto de Consum() 
(J . C . I . C . ), criada pelo art. 204 elo Decreto-Lei n 7.404, de 
22 de março de 1945, e incumbida de opinar, como órgão con
,.;ultivo, sôbre as questões decorrentes da interpretação e apli 
l'ação dêsse Decreto-Lei e de dar parecer nos processos de cou
,.;ultas, sôbre Impôsto de Consumo, para a decisão da segunda 
instância, funcionará sob a presidência do Diretor das Ren
das Internas, e será constituída de seis (6) membros desig
nados pelo Presidente da República. sendo três (3) escolhi
dos dentre funcionários especializados do :vIinistério da Fa
zenda. indicados pelo Ministro da Fazenda, e três (3) repn~ 

,.;entanÜ's dos contribuintes indieados pela Federação das As
'iocÍações Comerciais do Brasil (' pela Confederação Nacional 
d:t Indústria. 

Parágrafo Ul1lCO. Serão, ela mesma forma, designados os 
'ubstitutJS dos memhros da J. C. I. C., sendo um para () gTU

))0 da Fazenda e outro para o dos contribuintes. 

Art. 2 Os funcionários que integram a ,J. C .1. C. não 
~c]'ào desligados das repartições em que estiverem servindo. 

Art. 3 A.T . C . I. C. terá um Secretário. 



Art. 4' A J. C. I. C. realizará duas sessões ordinárias 
por semana, com a presença de quatro (4) membros, no mÍ
nimo, além do Presidente, podendo êste convocar reuniõe~ 
extraordinárias. 

Parágrafo único. As sessões serão realizadas fora do 
período normal de trabalho e durarão, no mínimo, duas horas. 

Art. 5 Será observada a seguinte ordem nas sessões: 

(I) leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior; 
b) leitura do expediente; 
c) lC'itura, discussão, votação e assinatura dos parece

res, consultas, sugestões, circulares, instruções e or
dens ele serviço a serem propostos às autoridades 
competentes. 

Art. (j' As atas resumirão com clareza o que haja ocor
rido na sessão e serão assinadas por todos os membros prp
sentes, mantida em dia a sua publicação. 

Parágrafo único. Das atas constarão os nomes do,", 
membros presentes às sessões. 

Art. 7 A J. C . I . C. organizará escala para a distribui
ção dos processos entre os seus memhros. 

Parágrafo único. Os processos submetidos a J. C. I. C . 
serão imediatamente distribuídos pelo Secretário, mediante 
protocolo. 

Art. 8 Nenhum processo poderá permanecer com qual
quer dos membros da J. C. I. C. por mais de quinze (15) dias. 
sob pena ele displ'nsa que o Presidente promoverá imediata
mente. 

Art. 9- Os processos serão relatados e discutidos em 
sessão. Se o voto da maioria coincidir com o do relator, êste 
n:~cligirá, ele modo sucinto, o parecer. Se o relator fôr venci
do, o Presidente designará para o parecer o membro cujo "0-

to tenha sido vencedor. 
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§ In Antes da votação, qualquer dos membros da 
J . C . I. C. poderá pedir vista do processo, restituindo-o na se~
~ão seguinte. 

§ 2 Tôdas as decisões da J. C . I . C. serão tomadas por 
maioria de votos. 

§ 3° O Presidente somente votará no caso de empate. 

Art. 10. Os pareceres sôbre consulta serão submetidos à 
deliberação do Presidente da J. C. L C. 

Parágrafo único. Homologado o parecer, constituirá de
cisão da D. R. I. ; em caso contrário, prevalecerá a resolução 
CJue proferir o Diretor da D. R. I. 

Art. 11. O Presidente da J. C. I. C. poderá determinar. 
quando julgar necessário, as diligências solicitadas por qual
quer dos seus membros. 

Art. 12. A J . C . I. C. opinará sôbre os processos que lhe 
forem remetidos pdo Ministro da Fazenda, Diretor-Geral da 
Fazenda Nacional e Diretor das Rendas Internas. 

Art. 13. A J . C. I. C. não apreciará questões relativas à 
restituição do impôsto e multas. 

Art. 14. A J. C. L C. promoverá as medidas que julgar 
neccssanas à execução e ao aperfeiçoamento da Lei do Im
pôsto de Consumo, ou quando tiver conhecimento de decisão 
de instância julgadora contrária ao Decreto-Lei n° 7.404, de 22 
de março de 1945, ou à jurisprudência do referido órgão. 

Art. 15. Ao Secretário da J. C . I. C ., incumbe: 

n) assistir às sessões e lavrar as atas; 
b) receber e registrar os documentos e papéis: 
c) distribuir oS processos de acôrdo com a escala; 
d) observar os prazos de distribuição dos processos; 
c) providenciar sôbre a expedição de correspondência: 



f) organizm' (':-; re!:'umOf; dos parecere:, e consultas da 
.J ,C, I, C., aprovados pela D, R, I" a fim de :,erf'm pu· 
blicados no DiárIO Oficial; 

!I) guarda r, clasf;ificar e conservar em boa ordem ü:-; 

papéis, documentos e pareceref; que lhe f~l'em ('on 
fiadof;: 

11) instituir (' trazer f;empre atualizado () fiC'hári() d():, 
p,ln-eeres e conf;ultas: 

i) colecionar o Diário Oficial e publicações técnico-trio 
butárias que tenham relação com as atividades d" 
.T,e,I,C. 

Art. 16, Os caso:, omissos f;('l'ão resolvidof; pel() Minis· 
"l'O da Fazenda, 

Riu clp Janeiro, 19 de julho de 1945 

A. de Souza Costa 



"f' RT~ II 

TRIBUTOS DE CUJA FISCALIZAÇÃO É ENCARREGADO O 

DEPARTAMENTO DE RENDAS INTERNAS 

NOTA 

Con~oantc se declaIO r.c apre::;(~ntaçac t..-ubJlCOçào nã:J ~nclUl De: -:J.~'-L(~~D6 
lfcgals rderentes aos Impostos dr> Consumo e Sêlo e Taxas de Serviços F ,?~js~ais 

As publicações que trc1am da IPgislação :",Abr~_c ês~Pf' 1rjbutc;~ t5das p~d..o..~-~"'!"itr"s 
"-?sta série} são as seguinte;; 

N° 7 - Lei do Impôslo de Consumo 
N° lU - Impôsto do Sêlo 
N° 13 - Regulamento do Impôsto de Consumo 
N') 14 - Dicionário do Impôsto de Consumo 
N: 20 - Regulamento e Legislação Subsidiária do Impôsto de Consumo 



IMPOSTO ÚNICO SOBRE OS MINERAIS DO PAíS 

• Decreto n° 24.195, de 4 de maio de 1934 

• Lei n" 2.418, de I O de fevereiro de 1955 

• Circular n" 224, de 27 de dezembro de 19ó3 

• Lei n" 4.425, de 8 de outubro de 19ó4 

• Decreto n" 55.928, de 14 de abril de 19ó5 (Regu!dmento) 



DECRETO N( 24.195 DE 4 DE MAIO DE 1934 

COl/cede f(11101'l'S dI-: ("ompwI.hias (IlIt 

I-:e O1·ga.nizarem pw'O (( e.cp/oração de iIIl
nas auríferas e àque{a.s Ijll(' Já P;fP}"cpm (/ 

.<;1/(( atividade neSSa indústria. 

O Chefe do Govêrno Provisório ela República dos Estado,.; 
Unidos do Brasil, resolvendo incentivar a mineração do OUl"t1 

e de seus subprodut.ns, decrda: 

Art. l' As emprêsas, companhia8 ou firmas constituídas 
ou que se constituírem no país, dentro ele cinco anos, para 
explorar minas de ouro e sem, subprodutos, e que fizerem no 
Bancu do Brasil uma caução de 10;; do seu capital. realizado 
em moeda em espécie, em ouro ou em títulos da dívida públi 
ca federal, em garantia do início dos seus trabalh08, dentro do 
prazo de um ano a contar da data da caução, afora os favores 
fiscais disciplinares na legislação em vigor. gozarão das se 
g"uintes vantagem,: 

(1) garantia de que durante um prazo de 20 anos não 
serão aumentados 08 impostos federais que atualmente inci
dem sôhre o ouro, ou sôbre as companhias que o explorem, bem 
como a de que durante o mesmo prazo serão mantidas as isen 
ções de direibs aduaneiros e demais vantagens legais ora vi 
gentes de que gozam essas indústrias; 

Art. 2" O presente Decreto entrará em vigol' na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 4 de maio de 1934, 113' da Independên
cia e 460 da República. 

GETÚLIO VARGAS 
Osvaldo Aranha 
Juarez do Nascimento Fernandes Távora 
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LEI ~ 2.418, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1955 

COllcede fut'O/'('S às empl'êsas, compa· 
nhias ou finl/as constituídas ou que se 
cOllstituírem 1/0 país, dentro de cinco anos, 
para CJ;plo}'(i/, minas de ouro e seus sub· 
produtos. 

O Presidt'l1Íe da República: 

Faço "aber que o Congresso Nacional decreta e eu sano 
ciono a seguinte Lei: 

Art, 1 É prorrogado pelo prazo de 20 (vinte) anos, (\ 
art. 1 , letra "a ", elo Decreto n° 24.195, de 4 de maio de 193-1, 
que concede favores às emprêsas, companhias ou firmas cons· 
tituídas ou que se constituírem no país, dentro em 5 (cinco) 
8.nos, para explorar minas de ouro e seus subprodutos. 

Art. 2 A:" vantagens de que trata o art. l' desta Lei se· 
rão asseguradas a partir do término da vigência do Decreto 
11 24.195. de 4 de maio de 1934. 

Art. :3' Er-:ta Lei entrará em vigor na data de sua pu· 
blicação. 

Art. 4' Revogam·se as disposições em contrário. 

Rio dt' Janeiro, 10 de fevereiro de 1955, 1340 da Inde
pendência e 67° da República. 
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JOAO CAFÉ FILHO 
Eugênio Gudin 
Costa Pôrto 



CIRCULAR N° 224, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1963 

O DIRETOR DAS RENDAS INTERNAS DO TESOURO 
NACIONAL, no uso de suas atribuições e, tendo em vista a 
necessidade de rever e consolidar as disposições vigentes de 
t'irculares sôbre a fiscalização da garimpagem e do comércio 
de pedras preciosas, semipreciosas e demais substâncias mi
nerais, RESOLVE expedir as seguintes instruções: 

CAPÍTULO 

DISPOSIÇõES PRELIMINARES 

1. Todos os que se dedicam à garimpagem de pedras pre
ciosas e semipreciosas, da faiscação de ouro aluvionar e da 
catação de qualquer substância mineral em jazidas detríticas 
(aluviais e eluviais) de rutilo, ilmenita, cassiterita, columbi
t:a, volframita, quartzo, ágata, granada, cianita, berilo in
dustrial, cristal de rocha, tantalita, bismutita, estaurolita e 
outras em análogas condições de jazimento, que não compor
tarem lavra em escala industrial, terão suas atividades regu
ladas pelos arts. 3 0

, 5°, 6° e 7° do Decreto-Lei na 466. de 4 
de junho de 1938. 

2. A extração das substâncias minerais a que se refere 
o item anterior, quando em escala industrial, será regulada 
pelo Decreto-Lei n° 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código 
de Minas), modificado pelo Decreto-Lei na 5.247, de 12 de 
fevereiro de 1943. 
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:). o pagamenh do trilJuto de 8(,; previsto no <1rt. 68 do 
Código de Minas. será feito na base do valor unitário '2stab,'
It-cido na pauta atualmente expedida por esta Diretoria. Quan
do se tratar de substância mineral tributada "ad valorem" 
(' o seu valor de vencia exceder ao declarado na guia de reC(1 
lhinwnto. será cobrada a diferença de taxa que se verificar. 

+ . A trilllltaçãü da produção de suhstâncias minerais. 
lxduido::i o carvão l' (I petrókJ, não Dode sei' objeto de crit0-
rins elif('rentes dos adotad:s por esta Dil't'toria. 

,). O tributo previsto no art. G8 do Código dt' Minas in
('idl' sôbre () aproYeitamento das pedreiras e depósitos de 
cubstâncias minerais (saibreiras, areais, argileiras, caieiras t' 

harreiras). O apl'O\'eitanwnto das pedrpiras e depósitos nes 
,'as condições independe de autorização federal (§ l' elo art. 
1:2, do Código ele ::Winas). 

I). Os que exen:en'l11 a atividade de aprov('itamento da,.: 
nllJstâncias minerais. nos têrmos do item anterior, ficam obri
gados a fazer H respectiva comunicação à esta Diretoria, pa 
l'a efeito de registro, contrôle e fiscalização, j untando, para 
êsse fim, prova ele sua ('xistência legal. Verificada, porém, 
pelo Departamento Nacional da Produção Mineral qualquer 
das exceções estabelecidas no § 2 do art. 12, do Código dl:' 
:VIina~. o aproveitamento daquelas substâncias minerais fica 
i'H ~lll;(lrclinac1o ao regime do Código de Minas. 

7. As 1w::;soas que exercerem a fai::;cação ou catação têm 
os mesmos dev('res l' direitos dos garimpeiros, ccnsubstancia 
dos 11 (> Shi Cireu lar. 

8. Considera-se trabalho de faiscação a extração de me
tais nobres nativos em depósitos de eluvião e aluvião, fluviais 
ou marinhos com aparelhos 8U máquinas simples e portáteis. 

9. Considera-sl' trabalh8 de garimpagl'm a extração de 
pedras preciosas e ele minérios metálicos e não metálicos de 
alto valor, em depósitos de eluvião ou aluvião, com apardhos 
ou máquinas simples l' portáteis. 
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10. Equiparam-se aos trabalhos de faiscação e garim
'pagem as catas exploráveis sem emprêgo de explosivos, na 
parte decomposta dos filões, para extração das substâncias 
·eujo tratamento se efetue por processos rudimentares. 

11. A garimpagem, faiscação e catação poderãCl ser exer
·ddas livremente nos rios públicos e terrenos devolutos, depen
dendo, entretanto, em terras de propriedade particular, de au
torização de seu proprietário ou arrendatário. 

12. A autorização de pesquisa ou lavra prefere aos tra
balhos de garimpagem, faiscação e catação. 

13. As pedras preciosas e semipreciosas e os minerais 
garimpados, mencionados nesta Circular, cujo comércio de
pende de autorização especial, só poderão ser vendidos pelos 
garimpeiros a compradores habilitados, a lapidários, a fabri
eantes ou comerciantes de jóias e obras de ourives, legalmen
te estabelecidos, observadas as exigências regulamentares. 

14. Consideram-se pedras preciosas, para os efeitos le
gais, as semipreciosas, os carbonados, o quartzo, a ágata, gra
nada, cristal de rocha, espécimes para coleção, as pedras or
namentais e tôdas as mencionadas como "gemas" nas pautas 
.expedidas pela Diretoria das Rendas Internas. 

15. A título de colaboração fiscal a Fundação de As
sistência aos Garimpeiros (F A G ) poderá encaminhar às re
partições arrecadadoras federais, estaduais ou municipais a 
relação da produção dos garimpeiros, para efeito da tributa
·ção prevista no art. 68 do Código de Minas, combinado com o 
art. 29 do Decréto-Ll;)i n° 5.247/43, e a relação dos garimpei
ros habilitados, sindicalizados e inscritos como seus associa
dos, bem como zelar pela fiel observância das instruções fa
-zcndárias relacionadas com a atividade da garimpagem. 

16. Ficam sem efeito as atuais matrículas de garimpei
ro ou faiscador, devendo as exatorias federais providenciar, 
ne prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta circular, 
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a expedição de novos certificados aos que comprovadamente 
exerçam a atividade de garimpagem e faiscação, e, quando 
~~purada fraude na obtenção da matrícula, fazer o seu can~ 
('elamento. 

17. Quando alguém obtiver matrícula de faiscador ou 
garimpeiro, sem exercer essas atividades, mas com o obj eti
vo de garantir a aquisição, posse, ou venda de substância mi
neral, tentando ludibriar, assim, a Fazenda Nacional, perde
rá o direito à matrícula, sendo o respectivo certificado apre~ 
endido com a mercadoria, mediante lavratura de auto de in
fração e apreensão para os devidos efeitos. 

18. Ficam sem efeito, a partir de 90 (noventa) dias se
guintes à publicação desta Circular, todos os registros de pro
curações feitos até 31 de dezembro de 1962, devendo os inte
ressados apresentar novos instrumentos de mandato à esta 
Diretoria. 

19. Para fins de atualização cadastral dos comprado
res de pedras preciosas e minérios e do registro dos lapidá
rios, a fiscalização fará sindicâncias no sentido de apurar 
quais as firmas que encerraram suas atividades sem a neces
sária comunicação, para que sejam procedidas as revogações,. 
baixas e cancelamento das autorizações respectivas. 

20. A matrícula do garimpeiro ou faiscador, que é pes
soal e gratuita, será feita mediante declaração verbal do .in
tereEjsado, em livro próprio (modêlo I), do Decreto-Lei núme-
1'0.466/38, autenticado pelas Delegacias Fiscais, sendo o cer
tifit::ado válido tão-somente para a jurisdição da repartição
expedidora do mesmo. 

21. Face ao que dispõem o art. 69 . e seus §§, do De
creto-Lei n° 466/38, e art. 2° do Decreto n° 24.193, de 3 de 
maio de 1934, devem as exatorias federais remeter a esta Di
retorja, para fins de contrôle e fiscalização, uma relação dis
criwiIlada dos registros efetuados nos têrmos do item an~ 

te:r;ipr. 
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22. As Coletorias Federais com jurisdição nas zonas de 
garimpagem ou faiscação procederão, anualmente, à revisão 
dos certificados de matrícula dos garimpeiros e faiscadores, e 
remeterão a esta Diretoria uma relação discriminativa dos 
mesmos, para efeito de contrôle cadastral. 

23. É nula a matrícula de garimpeiro ou faiscador ce
dida a comprador de minérios autorizado por Ato desta Di
retoria, a comprador de pedras preciosas ou ouro aluvionar, 
autorizados nos têrmos dos arts. 8? do Decreto-Lei n° 466/38 e 
7" do Decreto n° 24.193/34. 

CAPÍTULO II 

DO COMÉRCIO E HABILITAÇÃO DOS 
COMPRADORES 

24. O comércio de pedras preciosas e semipreciosas, car
bonadas, pedras ornamentais e espécimes para coleção só po
derá ser exercido por compradores autorizados por decreta 
do Poder Executivo, nos têrmos das letras. "a" e "b" do art. 
8°, do Decreto-Lei n° 466/38. 

25. Os lapidários, os fabricantes ou comerciantes de 
jóias e obras de ourives podem exercer o comércio de pedras 
preciosas e semipreciosas, em bruto, independentemente de 
decreto de autorização (letra "c" do art. 8°, do Decreto-Lei 
n? 466/38), desde que se registrem nesta Diretoria mediante 
o depósito da caução prevista na parte final da letra "b" do 
referido artigo; podem igualmente realizar exportações, desde 
que observem o disposto nos artigos 20 e 21 do citado Decreto
Lei. 

26. O comércio de rutilo, ilmenita, cassiterita, volfra
mita, columbita, quartzo, ág§lta, granada, cianita, cristal de 
rocha, tantalita, berilo industrial, bismutita, estaurolita e ou
tros minerais em análogas condições de jazimento, que nãO' 
comportem lavra em escala industrial, só pode ser exercidO' 
por compradores habilitados perante esta Diretoria. 
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27. A autorização para comprar os minerais mencio
nados no item anterior independerá de caução quando os mes
mos se destinarem a fins industriais. 

2-S. As firmas que necessitem de diamantes e pedras 
semipreciClsas, em bruto, para fins industriais, devem habili
tar-se para êsse fim, perante esta Diretoria, mediante requeri
mento indicando a espécie que desejem adquirir e o fim a 
que se destinam. 

29. Quando efetuada a compra, será extraída a "De
claração de Compra", prevista no art. 9° do Decreto-Lei n~ 

466/38, em três (3) vias, com a indicação do número do ato 
de autorização, sendo a primeira via entregue ao vendedor e a 
:-:egunda via encaminhada à esta Diretoria; a terceira via fi
cará com a firma compradora para lançamento no livro de 
que trata o art. 10 do referido diploma legal. 

30. Ficam obrigadas essas firmas a comprovar o desti
no ou emprêgo da substância mineral adquirida sob essas con
dições, mediante o envio da demonstração mensal a que se re
ferem o art. 11 e seu parágrafo único, do Decreto-Lei n e 

•• 

466/38, reservando-se esta Diretoria o direito de restringir ou 
proibir tais compras quando o julgar conveniente. 

31. As autorizações de que tratam os itens 25 a 28 se~ 

rão concedidas por atos desta Diretoria, mediante a compro
vação de se encontrarem os interessados legalmente estabcle
ddos e quites com os impostos federal, estadual e municipal 
e as contribuições às instituições de previdência social, após 
8indicâncias efetuadas pela fiscalização. 

32. O comércio de quartzo TOXO, róseo, verde e amare
lo, granada e ágata, para emprêgo em joalheria, fica sujeito 
às demais exigências do Decreto-Lei n° 466/38. 

33. O comprador ou beneficiad{)r de minério deve re
gistrar-se gratuitamente na repartição arrecadadora local, que 
expedirá a respectiva patente, válida para o exerClClO e na 
circunscrição para a qual fôr expedida (art. 11 do Decreto
Lei n° 5.247/43). 
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34. O comprador ou beneficiador de mica pagará, ao 
registrar-se na repartição arrecadadora local, o emolumento 
(le trezentos cruzeiros (Cr$ 300) anuais (parágrafo único do 
art. 11, do Decreto-Lei n? 5.247/43). 

35. Salvo quando se tratar de transações efetuadas di
retamente pelos garimpeiros, as pedras preciosas, semipre
ciosas, carbonados, pedras ornamentais e espécimes para co
leção, em bruto, não poderão ser expostas à venda ou vendidas, 
€xportadas ou lapidadas, sem a prévia classificação e ava~ 

liação prescritas nos artigos 14, 15 e 16 do Decreto-Lei n? 
466/38, a cargo do órgão técnico competente, o qual enviará, 
obrigatoriamente, à esta Diretoria, uma via do certificado 
expedido, para fins de estatística, contrôle e fiscalização. 

36. É dispensada a exigência de classificação e avalia
ção para as demais substâncias minerais, desde que não se 
destinem a exportação. 

37. Nos portos dos Estados e Territórios onde não haja 
ainda órgão técnico de classificação e avaliação, a remessa 
de substâncias minerais para fora do país só poderá ser feita 
mediante autorização especial desta Diretoria, ficando as De
lrgacias Fiscais respectivas incumbidas da fiscalização do em·
barque. 

38. A exportação de pedras semipreciosas, como amos
tras, só poderá ser feita com a observação seguinte: 

a) o requerente deverá provar que é legalmente estabe
lecido e autorizado a comerciar, nos têrmos desta Circular; 

b) até o pêso máximo de cem (100) gramas, quando se 
tratar de pedras semipreciosas lapidáveis; 

c) até o limite de dois (2) quilos, quando se tratar de 
espécimes de pedras semipreciosas destinados a ornamenta
ção ou a coleções de fins científicos e refugo ou escória de pe
dras semipreciosas de qualquer natureza. 

39. A exportação a que se refere o item anterior não 
pode ser feita sem prévia classificação e avaliação. 
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CAPÍTULO III 

DOS PREPOSTOS 

40. Aos compradores autorizados de pedras preciosas e 
minérios em geral é facultada a nomeação de prepostos, ob
servado o seguinte: 

o) a nomeação será feita por procuração com firma re
conhecida, conferindo podêres expressos ao preposto para, em 
nome de comprador outorgante, adquirir a mercadoria com 
que êste transaciona; 

l» o mandato será individual, isto é, uma procuraçã0 
para cada preposto; 

c) nenhum comprador poderá nomear mais de um pre
posto para cada Zona Fiscal; 

d) no ato da aquisição da mercadoria é o preposto obri
gado a expedir a declaração de compra modêlo IH, completan
do-a com o nome do comprador que representa; cumpre, ou
trossim, ao preposto, apresentar anualmente ao Fiscal da Zo
na em que atuar a prova da existência legal do preponente; 

e) a declaração de compra será extraída em três vias; a 
primeira será entregue ao vendedor, no momento da compra, 
f a segunda remetida ao preponente, no fim de cada mês, 
para escrituração nos livros modelos H e IV, conforme a mer
cadoria, ficando a última via em poder do preposto, para efei-
to de contrôle fiscal; . 

/) as procurações deverão ser registradas nesta Dire
toria, para que possam produzir efeitos legais; 

g) a procuração consignará a expressa proibição ao pre
posto de vender a mercadoria adquirida, não podendo ainda 
o mesmo substabelecer os podêres que lhe foram outorgados ~ 
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h) () pedido de registro, a cargo do comprador-prepo
Jlente, será instruído com duas vias da procuração. e um 
.atestado de bons antecedentes do preposto, passado pela au
toridade policial da localidade de sua residência; 

i) antes da concessão do registro, será ouvido sôbre os 
antecedentes fiscais e atividade comercial do preposto, o Fis
cal da Zona em que residir o preposto ou, na falta de Fiscal, 
.() Coletor Federal local; 

j) dispensado o serviço do preposto, deve o preponen
te solicitar a baixa do respectivo registro à esta Diretoria; 

lê) é vedada a nomeação de prepoRtos entre os próprios 
·(·ompradores de pedras preciosas ou substâncias minerais, sen
do nulos, para tedos os efeitos, os mandatos porventura exis
'tentes nessas condições. 

41. Ficam criadas, para uso exclusivo dos prepostos no
meados e registrados nesta Diretoria, as séries "A", "B" e 
"C" da declaração de compra modêlo 1I1, prevista no art. 9° 
-do Decreto-Lei n9 466/38, devendo os respectivos livros-ta
lões ser autenticados pelas repartições arrecadadoras da se
'de dos preponentes. 

CAPÍTULO IV 

DOS LAPIDÁRIOS 

42. Sujeitos à fiscalização estabelecida pelo Decreto-Lei" 
n° 466/38, os lapidários deverão registrar-se na repartição ar
-recadadora local. 

43. O registro será concedido mediante ') pagamento de 
'Cr$ 100 (cem cruzeiros), depois de ouvida a Fiscalização sô
bre os antecedentes fiscais do interessado, devendo o respec
tivo requerimento ser instruído com os seguintes documentos: 

(() prova de existência legal do estabelecimento e de que 
foram preenchidos os requisitos necessários ao funcionamento 
da oficina de lapidação; 
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li) prova de quitação dos tributos federais, estaduais e 
municipais e das contribuições às instituições de previdência 
social. 

44. A exigência do item anterior abrange qualquer ne· 
2'ócÍo de lapidação, explorado por firma individual ou coletiva. 

45. Os lapidários que realizem exportações estão tam
bém sujeitos ao pagamento de Cr$ 100 (cem cruzeiros) anuais, 
independentemente do registro a que se reportam os itens an
teriores. Os compradores autorizados por decreto ou por ato 
desta Diretoria e os fabricantes ou comerciantes de jóias e 
0bras de ourives, nas mesmas condições, estão também sujei
tos ao pagamento dessa mesma importância. 

46. N o ato da compra que efetuarem, os lapidários, fa
bricantes ou comerciantes de jóias e obras de ourives deve
rão entregar ao garimpeiro ou ao vendedor a respectiva decla
ração de compra, na forma do art. 99 do Decreto-Lei n° 466/38. 

47. Os lapidários, os fabricantes ou comerciantes de 
jóias e obras de ourives, bem assim todos os compradores au
torizados, deverão entregar até o dia 10 (dez) de cada mês, ;:'11 

uma das repartições arrecadadoras da zona em que estiverem 
operando, uma demonstração, em duas vias, do movimento do 
mês anterior (Modêlo V). A primeira dessas vias será ime
diatamente enviada à esta Diretoria pela repartição arrecada
c1ora, ficando a outra em seu poder, para fins de fiscalização. 

48. As pedras preciosas não poderão ser lapidadas sem 
prévia classificação e avaliação, salvo nas localidades onde 
não estiver ainda instalado o respectivo órgão técnico; nesse 
caso, cumpre ao lapidário comunicar imediatamente à Fisca
lização o número de quilates que fôr lapidar e, quando se tra
tar de pedras de mais de 3 (três) quilates, dar também as 
características das mesmas. 

49. Ainda que não tenha havido movimento durante o 
mês, as firmas autorizadas a operar, nos têrmos desta cÍr-
cular, são obrigadas a cumprir o que determina o item 47. 
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CAPÍTULO V 

DAS GUIAS DE TRÂNSITO 

50. O transporte de pedras preciosas, semipreciosas, es
pécimes para coleção ou ornamentação ou de minérios, de um 
para outro Estado ou Território da União, só poderá ser fei
to mediante guia de trânsito (modêlo VI) visada pela repar
tição arrecadadora local (art. 19, do Decreto-Lei n° 466/38). 

51. A guia, preenchida pelo próprio interessado, em três 
(3) vias, visada pela repartição arrecadadora local, deve in
dicar minuciosamente e com a necessária clareza, sob pena de 
impugnação, tôdas as características das pedras ou partidas a 
que se referir, não podendo conter rasuras ou entrelinhas. A 
!'ua destinação será a seguinte: 

a) a primeira via acompanhará a mercadoria, será sub
metida ao "visto" da repartição arrecadadora do lugar do des
tino e, antes da exposição à venda ou venda da mercadoria, 
encaminhada, com esta, ao órgão técnico de classificação e 
avaliação, para os devidos efeitos, quando se referir a pedras 
preciosas, semipreciosas, espécimes para coleção ou ornamen
tação e tôdas as enumeradas como "gemas" nas pautas expe
didas pela Diretoria das Rendas Internas; 

b) quando se tratar de minérios isentos de classificação 
e avaliação, para venda ou mercado interno, será a primeira 
via da guia entregue ao portador da mercadoria, para seu 
arquivo; 

c) a segunda via será encaminhada à repartição arreca
dadora do lugar a que se destinar a mercadoria, no mesmo 
dia em que fôr extraída a guia; 

cl) a terceira via ficará arquivada na repartição ex
pedidora. 

52. O" visto" a que se refere a letra "a" do item ante
rior, fica a cargo desta Diretoria no Estado da Guanabara. 
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'ou no Distrito Federal, quando de sua instalação em Brasília. 
Daí em diante, no Estado da Guanabara, o "visto" passará a 
ser dado pela Recebedotia Federal. 

53. As repartições expedidoras de guias de trânsito de
-verão numerá-las seguidamente, em cada exercício, e verifi
carão se delas consta o pêso, destino e discriminação da me r
cadDria, número e qualidade da habilitação do transportador, 
devendo trazer alnda a indicação da importância do tributo 
recólhido e número e data do respectivo talão de recolhi
mento. Quando do "visto" e expedição da Guia, o chefe da re
partição exigirá e providenciará: 

fi) a apresentação de Guia ou documento equivalente, 
,emitido pela repartição estadual competente, sem o que não 
será fornecida a guia federal; 

b) se se tratar de diamante em bruto, que a mercadoria 
seja encerrada em envelope com timbre oficial, apondo no 
fecho a sua assinatura e o carimbo da repartição, de modo a 
-assegurar a inviolabilidade do envelope, que só poderá ser aber-
to pelo funcionário encarregado do "visto" na repartição de 
destino da Guia. 

54. A autorização do transporte da mercadoria, repre
~entada pelo "visto" lançado na guia de trânsito pela reparti
ção arrecadadora local, será váliàa pelo período de dez (10) 
dias para os diamantes e carbonados e de trinta (30) dias 
para as demais substâncias minerais, contados a partir da 
data do lançamento do "visto". 

55. N os casos do item antr~rior, a guia de trânsito per
derá, automàticamente, a validade no décimo primeiro (11<;) 
dia e no trigésimo primeiro (31 c) dia, respectivamente, con
tados do "visto" nela lançado. 

56. A guia de trânsito que houver perdido a validade 
não será revalidada com outro "visto". Nova autorização po
ederá ser concedida ao transportador, em outra guia, justifica-
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do o motivo da falta de utilização da primeira guia, que, jun
tamente com a apresentação da mercadoria será entregue à re
partição expedidora, para efeito de cancelamento e arquiva· 
mento. Êsse motivo será declarado no verso da nova guia de 
trânsito que fôr expedida. 

57. As Coletorias Federais, sempre que visarem guias 
ele trânsito em nome de garimpeiros ou faiscadores, exigirã·) 
dos mesmos a apresentaçã8 do certificado de matrícula, expe
dido por Coletoria da Zona de Fiscalização, anotando nas guias 
'o número dêsse certificado e o nome da repartição expedidora. 

58. Quando se tratar de venda parcial de pedras precio
sas ou semipreciosas constantes de guia de trânsito, efetuada 
fora do Estado de origem da mercadoria, diretament:2 por 
garimpeiro ou faiscador, deverão ser consignados no verso da 
respectiva guia a quantiçlade vendida, seu valor e a data e nú
mero da declaração de compra expedida pelo comprador au
torizado. 

59. O garimpeiro ou faiscador fica obrigado a apresen
tar a guia de trânsito à repartição arrecadadora do destino 
da mercadoria para registro e, completada a venda, reapre
.sentá-la para cancelamento e arquivamento, devendo ser ano
tado na mesma o número da declaração de compra, que per
manecerá em seu poder, bem como o nome do comprador, 
quantidade e valor da mercadoria, e data da operação. 

60. As pedras preciosas, semipreciosas e quaisquer subs
tâncias minerais, sujeitas a guia de trânsito, quando destina
das a um determinado Estado, não poderão ser negociadas, 
total ou parcialmente, em local diverso de seu destino, fican
do o seu portador, no caso de transgressão dêste item, sujei
to às penalidades legais. 

61. Quando se tratar de guia de trânsito de substância 
mineral que independa de prévia classificação e avaliação pa
ra venda no mercado interno de tôda a quantidade transpor
tada, e ocorrer venda parcial, deverá o adquirente fornecer, 
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no Município do destino, a declaração de compra a que se re
fere o art. 9° do Decreto-Lei n? 466/38 concernente à fração 
adquirida, consignando o vendedor no verso da guia de trân
sito a quantidade vendida, seu valor, a data e o número da de
claração de compra expedida pelo adquirente. 

62. As guias de trânsito referentes ao cristal de rocha 
devem ser apresentadas à repartição arrecadadora local do 
~,('u destino, também para fins de registro, a lém do "visto". 

63. Para efeito de prévia classificação e avaliação pelos, 
órgãos técnicos respectivos, quando se tratar de venda parcial 
nos têrmos do item 58, o comprador autorizado apresentar
se-á à esta Diretoria, no Estado da Guanahara (ou Distriho 
Federal, a partir da data de sua instalação em Brasília), I' 

nos demais Estados às Delegacias Fiscais, munido do livro
talão de declaração de compra, para o "visto" na segunda 
(2") via do talão, registro e expedição da declaração de "Ven
da Parcial" discriminativa das características da mercadoria. 
A partir da transferência desta Diretoria para Brasília, o· 
"visto" no Estado da Guanabara ficará a cargo da Recebedoria 
Federal. 

64 . Verificada pela Fiscalização a falta de guia de trân
sito ou do pagamento do tributo devido, deverá ser iniciada 
a competente ação fiscal, com apreensão da mercadoria. 

65. Podem obter guia de trânsito: 

a) os mineradores habilitados por decret:J de autoriza
ção de pesquisa ou lavra; 

b) os titulares de minas registradas; 

c) os garimpeiros, tão-somente na Coletoria Federal em 
que estiverem matriculados; 

d) os compradores autorizados por decreto ou ato desta 
Diretoria; 

e) os fabricantes e comerciantes de jóias e obras de ou
rives, legalmente estabelecidos; 
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f) os lapidários registrados nesta Diretori::;; ou nas Cole
torias Federais. 

66. A expedição de guias de trânsito, ontanizadas nos 
têrmos dos itens 50 e 51, compete às repartições arrecadado
ras federais. 

67. Às emprêsas de mineração e titulares de Decretos 
{Ie autorização de pesquisa ou lavra, é concedida a faculdade 
de recolherem, por antecipação o impôsto sôbre a produção 
det:iva das minas, cujo contrôle de pagamento será feito pe
las repartições arrecadadoras mediante a escrituração do 
"Contas Correntes", modélo anexo. Quando a substância mine
ral se destinar a outra localidade, organizarão um talonário 
(le "Conhecimentos de Transporte", conforme modêlo anexo, 
rubricado pela Repartição arrecadadora local. 

68. O" Conhecimento de Transporte" será organizado 
'em cinco (5) vias, numerado seguidamente, responsabilizan
,do-se o seu emitente pelas irregularidades porventura apura
das pela Fiscalização, inclusive no confronto com as escritas 
fiscal e comercial. 

69. O "Conhecimento de Transporte" terá validade após 
a aposição do "visto" pela repartição arrecadadora do local 
do embarque da substância mineral, mencionados sempre o 
número e data do talão "Diversas Rendas" que deu !origem 
:á extração dos conhecimentos e observado, para contrôle da fis
calização, o seguinte: 

a) a primeira via será remetida ao destinatário, para 
:;:,eu arquivo; 

b) a segunda ficará arquivada na Repartição arreea
dadora local; 

c) a terceira ficará arquivada em poder do agente ela 
estrada de ferro ou companhia transportadora, para ressalva 
de sua responsabilidade; 
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d) a quarta acompanhará a mercadoria anexada ao do
cumento de transporte; 

e) a quinta ficará em poder do remetente. 

70. Fica criado o talão "Guia Fiscal", conforme mo
dêlo anexo, em três (3) vias, o qual será tipogràficameni;(· 
numerado, cabendo a sua autenticação à repartição arrecada
dora local, e servirá para acompanhar o transporte de pedras 
preciosas e semipreciosas, em bruto, já classificadas e ava
liadas, retiradas de estoque e destinadas à venda a outros com
pradores autorizados e estabelecidos no mesmo local do ven
dedor' ou em outras cidades do mesmo Estado. 

71. A "Guia Fiscal" só terá valor para o dia de sua ex
pedição, não podendo ser utilizada em outro dia, ressalvado o 
caso previsto na parte final do item anterior, quando então 
o prazo de validade da Guia será de três (3) dias úteis, a con
tar da data da expedição. 

72. A primeira (1") via da "Guia Fiscal" acompanha
rá a mercadoria; a segunda (2~) via ficará com o vendedor 
que, após os respectivos lançamentos no livro modêlo IV, de
verá remetê-la, p8r intermédio da repartição arrecadadora lo 
cal, a esta Diretoria, juntamente com a demonstração do mo
vimento mensal, para efeito de contrôle, fiscalização e esta
tística; a tp.rceira (3") via ficará no talonário e servirá pa
ra, em cas(' de fiscalização no estabelecimento ou escritório, 
provar que parte do estoque se acha em poder da firma para 
colocação na praça. 

73. Quando a mercadoria fôr totalmente vendida pelo 
comerciante, êste declarará no verso da terceira (3") via da 
"Guia Fiscal", o seguinte: "Venda Total", além do nome do 
comprador, número e data da "Declaração de Compra", quan
tidade de quilates ou gramas e valor da venda. 

74. Se, entretanto, só uma parte da mercadoria fôr ven
dida, a anotação será a seguinte: "Venda Parcial", além do 
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nome do comprador, número e data da "Declaração de Com-
pra", quantidade de quilate ou gramas vendidos, valor, núme
ro de quilates ou gramas retornados ao estoque. 

75. Não tendo havido nenhuma venda, anotar-se-á: "To
tal Retôrno ao Estoque". 

76. No mesmo dia da expedição da "Guia Fiscal" se
rão feitas as anotações referidas nos itens anteriores e repro-:
duzidas no livro de comprador de pedras. 

77. Na "Guia Fiscal" constarão as seguintes notas: 

1°) o tributo de que trata o art. 68 do Código de Minas foi 
pago na repartição arrecadadora de origem da mercadoria. 

29 ) a mercadoria constante desta "Guia Fiscal" foi clas
sificada e avaliada pelo órgão técnico competente. 

78. Os lotes de diamantes e carbonados, abaixo de vin
te (20) pontos, serão lançados na "Guia Fiscal", independen-
temente do preenchimento da coluna referente ao número de 
pedras, ficando, entretanto, sujeitos à discriminação e à in
dicação do pêso ,em quilates e valor. 

79. As pedras preciosas e semipreciosas destinadas a 
ornamentação 'ou a coleções, isto é, não lapidáveis, poderão 
após a respectiva classificação e avaliação, ser vendidas a va
rejo, devendo, nesse caso, para efeito de lançamento no livro, 
modêlo IV, emitir-se uma "Nota de Venda", em duas (2) vias, 
tipogràfiêamente, numerada e visada pela Fiscalização. 

CAPÍTULO VI 

DOS 'fRIBUTOS 

80. O impôsto que incide sôbre as substâncias minerais. 
exceto o carvão e q petróleo, será calculado à pase de oito por 
cento (8 % ), do valor estabelecido na pauta anual. Três p'or 
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cento (35r) dêsse tributo representam a parte devida à União 
e que será cobrada por suas repartições arrecadadoras. 0,-; 
-cinco por cento (5 ~1c) restantes, devidos aos Estados e M uni
cípios, serão arrecadados de acôrdo com o dispost:) nos §§ 
5° e 7~ do art. 68 do Código de Minas, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n° 5.247/43. 

81. Nenhuma companhia de transporte, de proprieda
de pública ou particular, sob pena de sofrer as sanções le
gais, poderá transportar substâncias minerais, provenientes de 
jazida ou mina, faisqueira ou garimpo, sem a prova d) pa
gamento do tributo devido (§ 4° do art. 3° do Decrdo-Lei n' 
5.247/43) . 

82. Quando a substância mineral houver sido produzida 
em Município integrante de Território Federal, será o tributo 
cobrado na totalidade de oito por cento (8 (/~) pela repartição 
arrecadadora federal local, destinando-se cinco por cento (5 ')r ) 
ao Município onde se encontrar a mina ou jazida, ohservado 
o seguinte: 

a) as seguintes guias de recolhimento serão acrescidas 
de mais uma (1) via p·ara remessa mensal à Prefeitura Mu
nicipal respectiva; 

b) a parcela de cinco por cento (5 JÓ) será diàriamente 
depositada no Banco dó Brasil à conta e ordem da Prdeitura 
Municipal. 

83. A parcela de t:rês por cento (3 /~) do impôsto de
vido à União e referente aos minérios de ferro, manganês e 
ouro, calcário, águas minerais, termais ou gasosas, fosforita 
(fosfato sedimentário), consumidos no local da jazida ou mi
na, poderá ser paga mensalmente até o décimo (10°) dia útil 

·do mês subseqüente. 

84. N os demais casos, o tributo será pago à p·roporção 
dos embarques, salvo a faculdade estabelecida no item 67. 
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85. Antes de efetuarem o recebimento do impôsto sô~ 

bre os valôres estabelecidos na pauta anual, as repartições ar
recadadoras federais deverão exigir do contribuinte a prova 
de que a substância mineral procede: 

o) de jazida em fase de pesquisa e que foi observada a 
limitação imposta pelo Código de Minas (inciso VIII, do 
art .16) ; 

li) de jazida em lavra legalmente autorizada; 

c) de mina manifestada l' registrada na Divisão do Fo
mento da Produção Mineral, do Ministérj:) das Minas e Ener~ 
gia, na forma e prazo do art. 10 do Decreto n° 24.642, de 10 
ele julho de 1934, e da Lei n" 94, de 10 de setembro de 1935. 

86. Constituirão meios hábeis para atender aos requisi
tos do item anterior: 

({) a apresentação da guia de utilização, instituída pela 
portaria n° 380, de 15 de julho de 1943, do Ministro da Agri~ 
cultura, publicada no Diário Oficial de 17 subseqüente, para 
demonstrar que o produto resulta de jazida em fase de pes
quisa legalmente autorizada; 

b) exibição do título dt' autorização de lavra, para de
monstrar que o produto resulta de jazida em fase de lavra de
vidamente autorizada; 

c) apresentação de certidão declaratória de "mina re~ 

gist:rada ", para demonstrar que o depósito de que provém o 
produto mineral tributável está amparado por lei, indl'penden~ 
do assim de autorização do poder público o aproveitamento 
ela jazida. 

87. Deve ainda a repartição arrecadadora fazer cons
tar da guia de recolhimento, a que se refere 'O item anterior, 
os seguintes esclarecimentos: 

a) nome (pessoa física ou jurídica) do titular do di
reito de pesquisa ou de lavra, ou do manifestante da mina; 
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b) número e data do decreto de autorização de pesqui
sa ou de lavra, ou o número da inscrição da mina no livro 
"A" do "Registro das Minas e Jazidas Conhecidas", da Divi
são de Fomento da Produção Mineral; 

c) substância mineral, sua quantidade, valor, taxa uni
tária correspondente ao recolhimento realizado e local de pro
cedência. 

88. Uma via, a carbono, da guia de recolhimento indi
cada no item 85 deverá ser remetida ao Departamento Nacio
nal da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia. 
para fins estatísticos e de colaboração fiscal do referido órgão. 

89. N o caso de pagamento espontâneo do tributo de
vido, fora do prazo legal, será cobrada sôbre o seu valor a se
gl~inte multa de mora (Decreto-Lei n° 6.603, de 19 de ju
nho de 1944) : 

a) até trinta (30) dias, dez por cento (101o); 

b) de mais de trinta (30) dias até sessenta (60) dias, 
vinte por cento (20 (é) ; 

c) de mais de sessenta (60) dias, cinqüenta por conto 
(50~!é) . 

90. Os compradores de substâncias minerais habiliL 
dos por até) desta Diretoria estão sujeitos ao pagamento anual 
de Cr$ 100 (cem cruzeiros) (art. 21 do Decreto-Lei n° .... 
466/38) . 

91. As repartições arrecadadoras devem enviar a esta 
Diretoria, até o dia dez (10) de cada mês, um quadro de
monstrativo (modêlo anexo) do recolhimento do tributo ar
recadado no mês anterior, ficando extinta a exigência de co
municação telegráfica relativa à expedição de guias de trân
sito, bem como a da remessa de guia de recolhimento. 

92. As operações de compra e venda de pedras preciosas 
e semipreciosas e carbonados, em bruto, pago o tributo de que 
trata o art. 68 do Código de Minas, são isentas de impostos 
federal, municipal e estadual, excetuado o de renda. 
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CAPÍTULO VII 

DA CONTABILIZAÇÃO 

93. Os compradores de pedras preciosas e semiprecio
sas &f.io obrigados a possuir o livro modêlo IV e o talão modêlo 
III, previstos nos arts. 9° e 10° do Decreto-Lei n? 466/38, de
vidamente autenticados pejas repartições arrecadadoras fe 
derais. 

94. Os lapidários devem possuir os livros modelos VIII 
e IX e os talões modelos III e X, previstos nos arts. 9, 31, 32 e 
33 do Decreto-Lei n°:166/38. 

95. Os lapidários e os fabricantes e comerciantes de 
jóias e obras de ourives, autorizados a comerciar com pedras 
preciosas, nos têrmos da letra c do art. 8° do Decreto-Lei n'~ 

466/38, devem possuir o livro modêlo IV e o talão modêlo IIL 
mencionnd8s no item 93. 

96. Todo comprador ou beneficÍador de substâncias mi
morais, qualquer que seja a origem da extração, é obrigado a 
possuir o livro modêlo lI, previsto no art. 6° do Decreto-Lei 
n° 5.247/43. 

97. As usjnas ou companhias que c~nsumirem ou bene
ficiarem suuc,tâncias minerais, bem como aquelas que comer
ciem ou exportem essas substâncias e que para isso indepen
dem de autorizaçã~ desta Diretoria, devem possuir os livros 
modelos I e lI, previstos nos arts. 5° e 6° do Decreto-Lei n° 
5.247/43, para a escrituração da substância mineral de sua 
jazida ou lavra (' lançamento da que fôr recebida de seus for
necedores. 

98. O livro modêlo II será escriturado à medida que sE' 
realizarem as transações de compra e venda, devendo constar 
o pêso bruto das substâncias minerais e o pêso líquido de ca
da um de seus componentes, apurados após -o beneficiamento, 
bem como, na coluna de observações, o pagamento do tributo, 
para exnme e contrôle da fiscalização. 
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99. O minerador de ouro deve escriturar diàriamente, no 
livro modêlo l, a tonelagem de minério t:riturado ou pilado. 
somando mensalmente a produção diária e, até o décimo (lO") 

dia útil d::l mês seguinte, recolher a parcela de três por cento 
(3%) à repartição arrecadadora local, mediante guia em cin
cO (5) vias. 

100. O atacadista-distribuidor ele ouro ohtido por fais
cação ou proveniente de jazida ou mina deve' escriturar o li
vro modêlo lI, previsto no art. 69 do Decreto-Lei n" 5.24743. 

101. Os compradores de substâncias minerais obtidas por 
faiscação, garimpagem ::lU catação, devem registrar, no livro 
modêlo n, as partidas ou lotes comprad~s, e destinados ao 
mercado interno ou externo. 

102. Os livros mencionados neste Capítulo serão devi
c1amente autenticados pelas repartições arrecadadoras fede
rais e escriturados cronologicamente. 

103. O minerador habilitado a lavrar jazida ou mina da 
classe XI, de que trata () art. 3 do Decreto-Lei n° 1.985, de 
20 ele janeiro de 1940 (Código de Minas), e o Decreto-Lei n 
7 _ 841, de 8 de agôsto ele 1945 (Código de Aguas Minerais), 
é obrigado :1 ter ü livro modêh III, previsto no art. art. 7 do 
Dl'creto-Lei n° 5.247/43. 

104. O comprnclor ou beneficiaclor de substância mine
ral obtida por faiscação ou garimpagem, por trabalhos asse
melhados ou por processos equi!)araclos, n85 têrmos do § l' 
do art. 66 do Código de Mina~ (redação dada p'elo art. lodo 
Decreto-Lei n" 5.247/43), que aproveitar ou empregar a subs
tância adquirida em indústria própria, deve anotar êS5e fato 
no livro modêlo II. 

105. As pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a ope
rar nos têrmos desta Circular, ficam obrigadas, para fins de 
fiscalização, a comunicar à esta Diretoria tôda e qualquer aL 

teração que fizerem em suas razões ~OCIalS ou firmas indivi
duais e bem assim as mudanças de residência ou enclerêço. 
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CAPÍTULO VIII 

DA FISCALIZAÇÃO 

106. A fiscalização :·wrá exel"(~ida sôbre: 

(() a garimpagem, a faiscação do ouro aluvionar, a ca 
1ação e a exploração de substâncias minerais em geral; 

b) o comércio de pedras preciosas f! semipreciosas, o d:1 
ouro aluvionar e o de substâncias minerais em geral; 

c) o estabelecimento comercial e a atividade industrial 
dos fabricantes de jóias e obras de ourives e das lapidações. 

107. Na fiscalização da garimpagem, da faiscação do ou
ro aluvionar, da catação de qualquer substância mineral, do 
comércio de pedras preciosas e semipreciosas, do ouro aluvio
nar e de substâncias minerais em geral, os funcionários dela 
encarregados devem observar, rigorosamente, as normas pres
critas no Decreto-Lei n° 466/38, Decrete> n° 24.193/34 e De
creto-Lei n° 5.247/43. 

108. N as zonas de fiscalização onde não houver fun
CIOnarlO especialmente encarregado de exercê-la, êsse ser
viço ficará a cargo do Agente Fiscal do Impôsto de Consumo 
da Circunscrição e, na sua falta, competirá aos respectivos Co
letores Federais. 

109. Cumpre aos responsáveis pela fiscalização dos ser
viços regulados por esta Circular, exercê-la não só diretamen
te sôbre os compradores, exigindo-lhes prova de identidade 
r de legitimidade do exercício do seu comércio, como indirc_ 
t:amentr, por todos os meios admissíveis que permitam acom
panhar o desenvolvimento das transações respectivas, em con
fronto com os dados que possam ser obtidos com) eompro
vantes das mesmas. 
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110. Na fiscalização indireta, devem os funcionários de 
la encarregados solicitar, quando necessário, esclarecimentos 
às autoridades federais, estaduais e municipais, bem como a 
qualquer instituição de crédito, com as quais os compradore:; 
estejam por qualquer forma relacionados. 

111. A não observância de qualquer das determinações 
contidas nestas instruções sujeitará o infrator às penalida
des prescritas na legislação vigente. 

112. O respeito às instruções prescritas nesta Circular 
não dispensa o cumprimento de normas constantes da legis
lação específica vigente, como também, transformadas as ma
térias-primas minerais em artefatos, de dispositivos de regu
lamento fiscal diverso. 

113. Ao exercerem a fiscalização, os funcionários dela 
incumbidos deverão ter em vista: 

a) que ninguém, no país, pode exercer a garimpagem, 
a faiscação ou catação, sem que esteja matriculado nas Cole
torias Federais das zonas respectivas ou em quaisquer outras 
repartições federais, na falta daquelas; 

b) que a matrícula é pessoal e intransferível, e deve ser 
comprovada pelo respectivo certificado, que não tem periodo 
de duração, sendo válida pelo tempo em que o trabalho fôr 
exercido e somente na zona nêle indicada; 

c) que para garimpar ou faiscar em outra zona, deve o 
garimpeiro ou faiscador pedir anulação de sua matrícula na 
zona em que deixou de trabalhar; 

d) que as pedras preciosas e semipreciosas ga:dmpa
das só púderão ser vendidas peles garimpeiros a comprado
res autorizados, lapidários, fabricantes e coml'rciantes de jóias 
e obras de ourive~, legalmente estabelecidos; 

e) que o ouro aluvionar faiscado somente poderá ser 
vendido pelos faiscadores e compradores, devidamente auto
rizados; 
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f) que os minerais garimpados também só poderão ser 
vendidos pelos garimpeiros a compradores, pessoas físicas PlJ 

jurídicas, devidamente autorizados; 

g) que é vedado ao garimpeiro ou faiscador comprar 
pedras preciosas, semipreciosas, mIllenos ou ouro aluvionar, 
wb pena de confisco da mercadoria e cassação do respectivo 
certificado de matrícula; 

h) que somente poderão exp.ortar pedras preciosas, em 
bruto ou lapidadas, .os compradores autorizados por decreto d.o 
Poder Executivo, e, independentemente de decreto de autori
zação, os lapidários, fabricantes e comerciantes de jóias e 
.obras de (lUrives, mediante inscrição na Fiscalizaçã.o Bancá
rIa do Banco do Brasil S. A. ; 

i) que só poderão perceber diárias, quando fora de sua 
sede, dentro .ou não da respectiva zona, e desde que essa van
tagem seja destinada à indenizaçã.o das despesas de alimenção 
e pousada, em razão do deslocamento do seu domicílio ou re
sidência. 

114. Aos encarregados da fiscalização cumpre ainda: 

a) apreender o certificado de matrícula de garimpeir.o 
.ou faiscador que tenha vendido pedras preciosas ou quaisquer 
substâncias minerais garimpadas .ou faiscadas a pessoas não 
autorizadas ou que não haja apresentado à Fiscalizaçã.o a res
pectiva declaração de compra, que obrjgatoriamente, deve ser 
fornecida pelos compradores aut.orizados, nos têrmos do art. 
9° do Decreto-Lei n° 466/38; 

b) encaminhar à esta Diretoria, por intermédio do ór
gão a que estiver subordinado o funcionário apreensor, o 
certificad.o de matrícula apreendido nas condições da letra ane 
terior, para aplicação da penalidade de suspensão da autori
zaçã.o para garimpar ou faiscar; 

c) apreender tôda e qualquer substância mineral que não 
provenha de garimpagem, faiscação .ou catação pr()prias de 
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acôrdo com o art. 12 do Decreto-Lei n° 466/38, e iniciar, ime
diatamento, o respectivo procedimento fiscal para aplicação da 
penalidade prescrita no art. 40, inciso lI, do Decreto-Lei ci
tado; 

d) representar às Caletorias de jurisdição, sôbre quais
quer dúvidas atinentes ao serviço de matrículas de garimpei
ros e faiscadores; 

e) verificar se os compradores autorizados, por ocasião 
de suas compras, fizeram a entrega dos certificados a que Sl' 

refere o artigo 9' do Decreto-Lei n C 466/38, se estão êles mu
nidos da carteira de identidade e do título de autorização e 
se o livro modêlo IV está regularmente escriturado; 

f) visar, com expressa menção da data, os livros, pa
péis e documentos fiscais, sem prej uízo de outro procedimen
to fiscal; 

g) zelar pela integral obediência às disposições legais, 
iniciando, em tempo oportuno, o necessário processo para pu
nição dos infratores; 

h) organizar o fichário dos compradores e exportadort's 
autorizados, com os quais entrarão em entendimento de ma
neira a apurar, com os elementos constantes das fichas res
pectivas, qual o movimento fiscal e comercial daqueles,para 
servir de base à elaboração e expedição da pauta de valôres 
a vigorar nos exercícios posteriores; 

i) comparecer às respectivas repartições, onde assinarão 
() ponto e farão plantão, nos dias determinados, apresentan
l\O à autoridade a que estiverem diretamente subordinados, 
mensalmente, até o vigésimo (20°) dia de cada mês, relató
rio sucinto dos trabalhos realizados no mês anterior, bem co
ma comunicar os afastamentos da sede, mencionando as loca
lidades a serem inspecionadas. 

115. O relatório mensal mencionado na letra "i" do 
item anterior, a ser obrigatoriamente apresentado pelos Fis-
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cais Auxiliares de Impostos Internos, encarregados da fisca
lização da garimpagem, do comércio de pedras preciosas e de 
minérios em geral, será dividido em duas partes, assim dis
tribuídas: 

a) na primeira parte deverão ser tratados pormenor i
zadamente, os assuntos diretamente ligados às suas funções, 
como sejam: 

I - localidade e garimpos visitados, com sua provável 
produção; 

11 - descoberta a paralisação dos garimpos, jazidas ou 
minas; 

111 número de garimpeiros e faiscadores em trabalho: 

VI - valor comercial das substâncias minerais; 

V - escritas e atividades comercias e industriais fiscali
zadas; 

VI - procedimentos fiscais iniciados; 

VII - guias de trânsito visadas; 

VIII - processos informados; 

b) na segunda parte do relatório deverá figurar um f'S 

quema, em duas (2) vias, do trabalho realizado, que será or
ganizado de acôrdo com o modêlo anexo. 

116. O relatório mensal de que trata o item anterior se
rá encaminhado a esta Diretoria por intermédio das autori
dades a que estiverem subordinados os Fiscais Auxiliares de 
Impostos Internos. 

117. O transporte de suhstância mineral sem o cum
primento das determinações prescritas nos itens 49, 53, 54, 55. 
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65, 67, 68, 69, 70 e 71 será considerado infração do art. 4c 

do Decreto-Lei n° 5.247/43, ficando a mercadoria passível de 
apreensão, seja qual fôr a condição do transportador. 

118. Ficam revogadas as Circulares ns. 32, de 11 de 
julho de 1938; 49, de 5 de setembro de 1938; 52, de 13 de ou
tubro de 1938; 17 e 19, respectivamente de 13 e 19 de julho 
de 1939; 8, de 27 de março de 1940; 49 e 50, respectivamente 
de 5 e 18 de novembro de 1940: 14, de 27 de junho de 1941; 
33, de 24 de outubro de 1942; 11, de 27 de março de 1943; 
17, de 13 de maio de 1943; 31, de 5 de novembro 
de 1943; 19, de 19 de junho de 1944; 52, de 18 de maio de 
1950; 63, de 16 de junho de 1950; 140, de 21 de novembro de 
1950; 3, de 4 de janeiro de 1952; 85, de 9 de agôsto de 1954; 
139, de 23 de dezembro de 1954; 59, de 17 de julho de 1956; 
129, de 30 de setembro de 1959; a Ordem de Serviço N° 3, 
de 13 de janeiro de 1956; tôdas desta Diretoria, e as demais 
determinações em contrário. 
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LEI N° 4.425 . - DE 8 DE OUTUBRO DE 1964 

Cria o impósto único sôbre os mine
rais do Pais; dispõe sóbre o produto de 
8ua a1Tecadação; institui o "Fundo N acio
nal de Mineração" e dá outros providên
cias. 

O Presidente da República: 

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

CAPÍTULO I 

DO IlVIPôSTO ÚNICO E SUA DESTINAÇÃO 

Art. l' Sôbrl' quaisquer modalidades e atividades da pro
dução, comércio, distribuição, consumo e .exportação de subs
tâncias mineraü; ou fósseis originárias do País (inclusive 
águas minerais), mas excetuados os combustíveis líquidos e 
gasosos, incidirá apenas o impôsto único do artigo 15, núme
ro UI, e parágrafo 2° da Constituição, cobrado pela União na 
forma desta lei. 

Parágrafo único. Com exceção dos impostos de renda, 
sêlo e taxas remuneratórias de serviço prestado pelo Poder 
Público diretamente ao concessionário de que trata êste arti
go, o impôsto ftllico exclui a incidência de qualquer outro tri
bruto federal, estadual ou municipal que recaia sôbre os depó
sitos minerais, jazidas ou minas, sôbre o produto em estado 
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bruto dela extraído ou sóbre as operações comerciais realiza
das com êsse produto in 1wltura ou beneficiado por qualquer 
processo para eliminação de impurezas, concentração, unifor
mização, separação, classificação, briquetagem ou aglomeração. 

Art. 2 Constitui fato gerad81' do impósto único sóbre 
minerais a saída do produto do respectivo depósito, jazida ou 
mina assim entendida a área constante de licença, de autori
zação de pesquisa ou lavra ou, quando se tratar de mineral oh· 
tido por faiscação, garimpagem ou trabalhos assemelhados, a 
primeira aquisição :lOS respectivos produtores. 

Parágraf::> único. Quando o produto mineral fór consu
mido ou transformado dentro da área do depósito da jazida 
ou mina, considerar-se-á ocorrido o fato gerador antes de rea
lizadas essas operações. 

Art. 3' São contribuintes do impósto único sôbre mi
nerais: 

ti) o minerador ou titular de licenciamento, no caso de 
pesquisa ou lavra de jazida, mina ou outros depósitos mi
nerais; 

b) o primeiro comprador, quando o mineral fór obti(h 
por faiscação, garimpagem ou trabalhos assemelhados; 

c) tôdas as pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou pú
blicas - inclusive os monopólios estatais controlados pela 
União, pelos Estados ou pelos Municípios - que se dedicarem 
às atividades enumeradas no art. 10 - excetuadas as de fais
cação de metais nobres e as de garimpagem de pedras pre
ciosas e semipreciosas; 

d) os que adquirirem a faiscadores e garimpeiros o pro
duto de sua atividade mineradora; 

e) os que heneficiarem, por conta de faiscadores ou ga· 
rimpeiros, o produto da atividade dêstes, Que ainda não ha
jam pago o tributo devido. 
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Parágrafo único. São solidàriamente responsáveis com 
o contribuinte: 

Ci) os adquirentes e transportad8res dos minerais rece
bidos sem quitação do tributo pelo minerador ou titular de pes
quisa ou lavra; 

b) o consumidor ou transformador dos minerais na área 
definida neste artigo, se não fôr o próprio minerad8r ou ti
tular da pesquisa ou lavra. 

Art. 4° O impôsto único sôbre produtos minerais será 
calculado sôbre os valôres unitários constantes de pauta se
mestralmente fixada pela Diretoria das Rendas Internas do 
Ministério da Fazenda, ouvido o Departamento Nacional da 
Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia. 

§ 10 A pauta com o valor de cada produto mineral será 
baixada nos meses de junho e dezembro de cada ano, para 
vigorar no semestre iniciado no mês subst'qüente. 

§ 2° Quando a pauta não fôr publicada nos meses a que 
se refere o parágrafo antecedente, continuará em vigor a an
teri8r até a publicação da nova. 

§ 3° O valor do produto mineral, constante da pauta, se
rá o preço médio FOB de exportação no ponto de embarque 
para o exterior, em moeda estrangeira, no semestre anterior 
ao mês de fixação, deduzido de 4070 a título de despesas de 
frete, carreto, seguro, carregamento, utilização de pôrto e ou
tras e convertido para moeda nacional à taxa de câmbio em 
vigor para a exportação dêsses produtos, no mês da elabora
ção da pauta. 

§ 4" Se não tiver ocorrid8 exportação de produto mine
ral no semestre anterior, ':' valor de pauta será calculado com 
base no preço médio do produto nos principais mercados con
mmidores do País, no mesmo período, deduzido de 40~X a títu
lo das despesas mencionadas n8 parágrafo antecedente. 
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§ 5~ o impôsto sôbre o carvão mineral será calculado 
sôbre os preço~ oficiais de venda fixados pela Comissão do 
Plano do Carvão Nacional. 

Art. 5° São isentos do impôsto único os minerais extraí
dos por permissionários da pesquisa, utilizados para análise ou 
experimentação de processos de extração ou aproveitamento. 

Art. 6) É fixada em 10,/0 (dez por cento) a alíquota do 
impôsto único sôbre as substâncias minerais em geral e em 
8,/0 (oito por cento) a incidente sôbre o carvão mineral. sen
do assim distribuído o produto de sua arrecadação: 

a) resultante do impôsto único sôbre as substâncias mi
nerais, exclusive o carvão mineral: 

I 10'j{ (dez por cento) para a União: 

II 700/0 (setenta por cento) para Os Estados f' () Di,,-
trito Federal; 

III ~ .. 2°7(' (vinte por cento) para os Municípios: 

b) resultante do impôsto único sôbre o carvão mineral: 

I - 10~( (dez por cento) para a União; 

II - 620/0 (sessenta e dois por cento) para os Estados (' 
o Distrito Federal; 

III - 287r (vinte e oito por cento) para os :Municípios. 

§ 1° A distribuição da receita a que se referem os nú
meros II e III das letras "a" e "b" dêste artigo, entre os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios, será feita da seguinte 
forma: 

I - 1 'jé (um por cento) proporcionalment€ ao consumo 
de minerais; 
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H - 47;', (quatro por cento) proporcionalmente à su
perfície territorial; 

IH - 5(}r (cinco por cento) proporcionalmente à popu
lação; 

IV - 90% (noventa por cento) diretamente ao Estado, 
ao Distrito Federal e ao Município, em cujo território tiver 81-
ào extraído o mineral produtor da receita. 

§ 2° Enquanto desconhecidos os exatos consumos de mi 
nerais do País, o cálculo da distribuição correspondente terá 
por base o critério de rateio em função das populações. 

§ 3° Ao Distrito Federal pertencerá a quota que cabe
ria aos seus Municípios, se os tivesse, e aos Municípios dos 
Territórios Federais, a que caberia ao Estado se Estado o 
Território fôsse, observados os critérios do parágrafo 10 dêste 
artigo. 

§ 4' Caberá ao Departamento Nacional da Produção Mi
neral proceder ao cálculo da distribuição mencionada nos nú
meros I a III do parágrafo 10 deste artigo fornecendo, trimes
tralmente, ao Banco do Brasil S. A., os coeficientes respecti
vos, para os fins previstos no parágrafo 2° do artigo 9°. 

Art. 7° O recolhimento do impôsto em cada mês será 
feito por guia à Exatoria Federal, com jurisdição no muniCÍ
pio de produção até o último dia útil do mês subseqüente. 

§ luA falta de recolhimento no prazo previsto 
neste artigo sujeitará o infrator à multa de importância igual 
ao valor do impôsto não recolhido, nunca inferior ao maior 
salário-mínimo mensal vigente no País, quando não ficar pro
vado artifício doloso ou intuito de fraude; e à multa de duas 
vêzes o valor do impôsto, não inferior a dois salários mensais, 
quando ocorrer artifício doloso ou intuito de fraude. 

§ 20 O recolhimento espontâneo feito fora do prazo legal 
sujeitará o contribuinte a multas de 10% (dez por cento), 
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20~; (vinte por cento) e 5W( (cinqüenta por cento) do Va

lor do impôsto, conforme se tenha verificado, respectivamen
te, até 30, 60 e após 60 dias elo término do prazo para sua 
~'eaIização . 

Art. 8 As infrações a esta lei e ao seu regulamenb, 
não sujeitas a penas proporcionais ao valor do impôsto, serão 
punidas com multas de uma a vinte vêzes o valor do maior sa
lário-mínimo mensal, vigente no País, graduadas com base no 
capital registrado do infrator e na gravidade da infração, con
forme tabda de escalonamento a ser baixada pelo Regula
mento, com previsão. inclusive c1:s graus mínimo, médio e 
máximo. 

Parágrafo umco. O infrator que não tiver capital re
gistrado ficará sujeito às multas pl'evistas para o capital mai~ 
baixo constante da tabela. 

Art. 9 A fiscalização do impôsto, o processo de apura
ção de infrações, as consultas, a aplicação de penalidades, a 
determinação de domicílio fiscal e da competência administra
tiva para o julgamento das questões fiscais suscitadas pela 
execução desta lei, serão fixados em regulamento. 

S 1- Os contribuintes de impôsto único sôbre minerais 
ficarão sujeitos às normas de escrituração estabelecidas no re
gulamento previsto no parágrafo seguinte, mediante aplicação 
11') que couber, dos dispositivos da legislação vigente sôhre lm
pêsto de l"onsumo l' da legislação fisl"al sôbre minerais. 

§ 2 ~(J prazo de 90 dias, a contar da publicação desta 
lei, o Poder Executivo expedirá l'egulament::J do impôsto úni
co sôbre minerais. consolidando as disposições legais relati
vas ao tributo e ddinindo as normas da legislação do impôs· 
to de consumo a êk aplicáveis. 

§ 3 Fil"a o Poder Executivo autorizado a celebrar con
vênio cem as unidades federativas para a fiscalização conJun
ta ou delegada ao impôsto previsto nesta lei. 



Art. 10. A receita proveniente da arrecadação do im~ 
jJôsb único será escriturada como depósito, pelas repartições 
êlrrecadadoras l', deduzidos 0,5~( (cinco décimos por cento) a 
título de d:.>spesas de arrecadação e fiscalização, depositada. 
diàriamente, no Banco do Brasil S. A. mediante guia. 

§ 10 De cada recebimento, o Banco d8 Brasil S. A. cre
ditará: 

J - A perccntagt'm pertencente à União, à conta e or~ 

dem do DL'partam,'nto Nacional da Produção Mineral - Fun~ 

elo Nacional de Mineração, à conta e ordem da CJmissão do 
Plano do Carvão Nacional. no que se refere à receita prove~ 
nientc elo carvão mineral; 

II As 12rcenbgcns lwrtencl'ntes ae s Estados, Distrito 
Federal l' Municípios, rderidos nos números I, II l' IH elo pa~ 
rágrafo 1 do art. ti' em conta especial para distribuição ': 
l'ntrega na forma prevista no parágrafo 2" dêstC' artigo; 

III - As percentagens pertencentes aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, referidos 11J n IV do !JHrágrafo 1" do 
;,rtigo 6°, às respectivas contas ,2 ordem. 

S 2c Ao fim de cada trimestre civil, o Banco do Brasil 
S. A. distribuirá l' entregará o saldo existente na conta !'efe~ 
ri da n8 n° H do parágrafó anterior, aes Estados, Distrito Ft'~ 
deral e Municípios de acôrdo com os coeficientes que lhe forem 
fornecidos pelo DLTJartaml'nto Nacional da Prcdução Mineral. 

Art. 11. Os Estados, Municípios e ') Distrito FedEral 
aplicarão, obrigatoriamente, a sua quota do impôsto únic:l 
sôbre minerais, em investimentos nos setores rodoviários e 
ele transpc:rtl' em geral, energia, educação, agricultura e in~ 

r1ústria . 

Art. 12. No iníciu de cada exercício, os Estados c Mu
nicípios farão publicar no Diário Oficial os planos de aplica~ 
ção dos recursos a que se refere esta lei. 

97 



§ 1c Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com
provarão, perante o Ministério das Minas l' Energia no pri
meiro semestre de cada exercício fiscal, a aplicação das cotas 
do impôsto único realizadas no último exercício, ouvida a Co
missão do Plano do Carvão Nacional, no que couber. 

§ 2- A falta de comprovação da aplicação prevista nes
te artigo, ou a aplicaçfto total ou parcial para fins não pre
vistos no artigo anterior, autorizará a retenção das cotas 
subseqüentes até que fi unidade da federação ou Municípios 
comprove a aplicação ou dJcumente o investimento, com ou
tras receitas, nos setores previstos no artigo 11, de import:in
da equivalente à parcela da sua cota no impôsto único aplica
da para outros fins. 

§ 3" A retenção prevista no parágrafo anterior será fei
ta pelJ Banco do Brasil S. A., mediante instrução do Depar
tamento N acionaI da Produção Mineral. 

CAPÍTULO II 

DO FUNDO NACIONAL DE MINERAÇÃO 

Art. 13. É instituído o Fundo Nacional de Mineração, 
vinculado ao Departamento Nacional da Produçfto Mineral 
do Ministério das Minas e Energia, e destinado a lJrover e fi
nanciar os trabalhos de prospecção mineral em todo o territó
rio naci~mal, assim como o desenvolvimento dos estudos (' 
pesquisas de qualquer natureza, relacionados com as ativida
des de produção de bens primários minerais. 

Art. 14. O Fundo Nacional de Mineração será consti
tuído: 

I - Da parcela pertencente à União do impôsto único 
de que trata esta lei, ressalvada a parte destinada à Comissão 
do Plano do Carvão Nacional; 
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II - De dotações consignadas no Orçamento Geral da 
União; 

III - De rendimentos de depósito c de aplicação do 
próprio Fundo. 

Art. 15. A União consignará anualmente, no seu Orça
mento Geral, dotações no Fundo Nacional de Mineração, em 
importância suficiente à complementação dos recursos neces
sárícs ao financiamento clr> seus programas de trabalho. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS 

Art. 16. Ficam revogados o artigo 18 da Lei n° 3.860, 
de 24 de dezembro de 1960, o artigo 68 e seus parágrafos, dt) 

Código de Minas (Decreto-Lei n° 1.985, de 29 de janeiro de 
1940. com as alterações posteriores) ; o art. 37 e seus pará
grafes, do Decreto-Lei n e 7.841, de 8 de agôsto de 1945, bem 
como quaisquer disposições contrárias a esta lei. 

Art. 17. Fica mantido, até o término do prazo previsto 
rIa Lei número 2.418, de 10 de fevereiro de 1955, o limite 
máximo de 8 (oito por cento) para o impôsto único relat:ivo 
à mineração do ouro nos casos especificados no Decreto n° 
24.195, de 4 de maio de 1963. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de outubro de 1964; 143° da Independência 
e 76° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octávio Gouvêa de Bulhões 
Mauro Thibau 

99 



DECRETO N 55,928 - DE 14 DE ABRIL DE 19G5 

A))}'()va ú Reglfla!llento do [ll1põsfo 

(, /lh'o .<;ôbi'1' os ;l,Iille?'Cf.is do P(lis, 

O Pre~iclent(' da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 87, 11 I, da Constituição, e nos têrmos d:J ~ 

2, do art. 9 da Lei n 4.425, ele 8 de outubro de 19G,!, d('
(Tda: 

Art, 1 Fica aprovado () Regulamento qu~' com êste bai
xa, assinado pelos Ministr8s de Est2.do dos Negócios da Fa
zenda e das Minas (' Energia, para cobrança, fiscalização e 
ê1plicação elo impósto único sôhre os minerais do País, 

Art, 2 Ê"tc C~C(Teto entrará em vigor na data ele sua 
j}ublicêlÇão, revogadas as disposições l'm contrário, 

Brasília, 14 de abril de 19G5; 14400 da Independência e 
.7 da Repúblicn, 

lOO 

H, CASTELLO BRANCO 
Odávio Gouvêa de Bulhões 

Mauro Thibau 



REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO 
N" 55 928, DE 14 DE ABRIL DE 1965 

TíTULO I 

Do I !1Ipâsto 

CAPÍTULO I 

DA INCIDÊNCIA E DA ISENÇÃO 

Art. 1 Sôbre quaísquer modalidades e atividad('s (la 
produção, comércio, distribuição, consumo l' l'xp~rtaçã() de 
substâncias minerais ou fósseis, originárias do País, excetua
dos apenas os combustíveis líquidos l' gasosos, incidirá () im
pôsto único cobrado na f:Jrma dêste Regulamento. 

§ 1° Compreendem-sl' também como substâncias mill<'
rais, para os efeitos dêste Reglllanwnto, ae; águas minerais. 
os produtos das saibreiras, areais, pEdreiras {' de todos os 
depósitos de substâncias minerais, ainda que indep:'nclam de 
autorização de pesquisa ou d(' lavra. 

§ 2' Com l'xceçãJ dos impostos ele renda (' elo sêlo e das 
taxas remuneratórias de serviço prestado pelo Pod','l' Públi
co diretamente ao minerador, o impôsto único exclui a inci
dência de qualquer outro tributo federal, l'stadual ou muni
cipal, que recaia sôbre os depósitos minerais, jazidas ou mi
nas, sôbre o seu produto em estado bruto, ou sôbrc as opera-
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ções comercIaIs realizadas com o produto in natura., bene
ficiado mecânicamente ou por aglomeração, de acôrdo com as 
rldinições e critérios estabelecidos nos parágrafos seguintes 
e no art. 2'. 

§ 3 Entende-se por produto mineral heneficiado ml'-
cânicamente aquêle originário de um processamento de mi
nerais brut8s, no qual não haja modificação da identidade 
física ou química dos minerais. Estão incluídos nessa defi
nição os produtos obtidos pelns seguintes processos: 

a) fragmentaçã:): redução a tamanho menor; 

li) classificação ou separação pelo tamanho; 

(,) concentração: aumento da proporção dos minerais 
valiosos, baseado na variação das propriedades, física e físico
químicas das partículas; 

d) uniformização ou homogl'nl'ização; 

e) desaguamento: obtenção de um produto sêco por pro
cessos de decantação, filtragem e secagem. 

§ 4 Entende-se por aglomeração o processamento por 
briquetagem, nodulação, pelotização, sinterização e outros que 
tenham, do mesmo modo, como finalidade a reunião de par
tículas minerais para um melhor aj)roVE~itamento industrial. 

Art. 2' Constitui fato geradcr do impôsto a saída do 
produto do depósit9, jazida ou mina, de onde provém, assim 
entendida a área constante de licença, de autorização de pes
quisa ou lavra, ou quando se tratar de mineral obtido por 
faiscação, garimpagem ou trabalhos assemelhados, a primei
ra aquisição aos respectivos produtores, ou o beneficiamento 
por conta dêstes. 

§ l' Consideram-se saídas da área de licença, para cs 
efeitos dêste Regulamento, as águas minerais utilizadas em 
banhos ou ingeridas na fonte. 
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§ 2° Quando a substância mineral extraída fôr benefi
ciada mecânicamente ou por aglomeração, pelo minerador ou 
titular de licença, em instalação existente dentro da área 
do depósito da jazida ou mina, o impôsto incidirá sôbre o 
produto beneficiado mecânica mente . 

§ 3" Quando o produto mineral, bruto ou beneficiado, 
fôr consumido ou transformado, por processo não indicado no 
§ 3e do artigo anterior, dentro da área do depósito da jazida 
ou da mina, ter-se-á como ocorrido o fato gerador antes de 
realizadas essas operações. 

Art. 3° Considera-se trabalho de faiscação a extração 
de metais nobres nativos em depósitos de duvião e aluvião, 
fluviais ou marinhos com aparelhos ou máquinas simples c 
portáteis. 

§ 10 Considera-se trabalho de garimpagem a extração 
ele pedra"s preciosas e de minérios metálicos e não metálicos 
de alto valor, em depósitos de eluvião ou aluvião, com apa
relhos ou máquinas simples e portáteis. 

§ 2° Equiparam-se aos trabalhos de faiscação e garim
pagem as catas exploráveis sem emprêgo de explosivos, na 
parte decomposta dos filões, para a extração das substân
cias cujo tratamento se efetue por processos rudimentares. 

Art. 4° E' fixada em 10j1,; (dez por cento) a alíquota 
do impôsto único sôbre as substâncias minerais em geral (' 
em 8/r! (oito por cento) a incidente sôbre o carvão mineral. 

Art. 5° São isentos do imoôsto único os minerais ex
traídos por permissionários de pesquisa e utilizados para aná
lise ou experimentação de processos de extração ou apro
veitamento. 

Parágrafo umco. A isenção será declarada, em cada 
caso, pelo Departamento de Rendas Internas (D. R . I .) do 
Ministério da Fazenda, a requerimento do interessado, de 
acôrdo com parecer conclusivo do Departamento Nacional da 
Produção Mineral (D. N. P. M), do Ministério das Minas e 
Energia. 
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r:APÍTULO ) [ 

DO CÁLClILO DO lMPôSTO E DA PAlITA 

Art.6 
calculado 
te fixada 

" 1 ~ 

publicada 
dezembro 

O impôstJ único sôbre produtos minerais sl'rá 
sôbre os ndôres constantes da pauta semestralmen
pelo D. R . I ., ouvido o D. N . P . M. 

A paub com o valor ele cada produto mineral será 
no Diário Oficial da União nos meses de junh, c 
de cada ano, para vigorar no semestre iniciado no 

mês subseqüente. 

§ 2 Quando a pauta não fôr publicada nos meSlS a qw: 
:,e refere o parágrafo precedente. continuará em vigor a ano 
teri:Jr até a publicação da nova. 

§ 3 O valor do produto mineral, constant~' da pauta. 
:,('rá o preço médio FOB de exportação no ponto de embar
que para o exterior, em moeda estrangeira, no semestre an
terior ao mês de fixação, deduzido dl' 40';; (quarenta por cen
to) a título de despesas de frete, carreto, seguro. carregamen
to, utilização de põrto e outras e convertido para mo!,'c1a na
cional à taxa de câmbio em vigor para exportação clêsses 
prcdutos, no mês ele elahoração da p~uta. 

§ 4 Se não tiver ocorrido exportação de produto mi-
neral no semestre anterior, ou se esta, pela quantidade, qua
lidade ou teor, não fôr bastante representativa para lwrmitir 
a fixação de seu valor unitáric, o valor da pauta será calcula
(10 com base no preço médio do produto no atacado, nos prin
cipais mercados consumidores do País, no mesmo período. de
duzidos de 40 'Ir (quarenta por cento), a título das despesas 
mencionadas no parágrafo anLcl'dente. 

§ 5 O impôsto sôbre o carvão mineral será cakulach 
~ôbre os preços oficiais de venda fixados pela Comissão do 
Plano do Carvão Nacional, que os fornecerá, opJrtunamente, 
ao D.R. 1. 
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§ G' o D. R. I. acompanhará os preços de eXl~ortação e 
nos principais mercados consumidores brasileiros, relativos 
ús substâncias minerais ou fósseis de que trata êste Regula
mento, Gem c::mo realizará estudos e pesquisas de natUl'l'za 
econômica, necespários à elaboração das pautas. 

CAPÍTUl.O 1II 

DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO DO IMPôSTO 

Seção I 

DO LANÇAMENTO 

Art. 7' O impôsto será lançado pelo contribuintl' na 
nota fiscal: 

(t) por ocasião da saída do produto do estabelecimento, 
Ctssim consideradas também as hipóteses previstas nos pará
grafos 2" e 3° do art. 2°; 

1>; nJ ato da aquisição, feíta diretamente a garimpl'iro 
ou faiscador do produto de sua atividade. 

Art. 8' O lançamento consistirá na descrição da 0Pl'

ração que ° originar e do produto a que se referir, com o 
númen do código da Pauta; no cálculo elo impôsto devido l' no 
registro de seu valor, em parcela destacada, na guia ou nota 
fiscal em que deva ser efetuado. 

Parágrafo único. O lançamento é ele exclusiva reS])011-
~abilid:lele do contribuinte l' sÓ produzirá efeito em relaç.ão au 
fisco dL'pois dt, p:lr êste homo!ogado. 

Art. 9' A autoridade administ:rativa efetuará de ofício 
o lançamento mediante a instauração do processo fiscal, quan
do o contribuinte não o fizer na ép'oca própria {lU o fizer em 
desacôrdo com os preceitos dêstl' Regulamento. 

§ In O lançamento considerar-sc-á efetuado quando P:tS
~ar em julgado a rlecisão pr::lferida no processo respectivo. 
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§ 2 Antes de qualquer iniciativa da autoridade, o con
tribuinte poderá corrigir a omissão ou êrro, comunicando o 
fato à repartição e procedendo, se fôr o caso, na forma do 
artigo 61. 

Art. 10. O lançamento regularmente homologado ou 
o efetuado de ofício será definitivo e inalterável, ressalvados 
os casos de vício expressamente previstos na legislação regu
ladora do processo administrativo tributário. 

Parágrafo único. A homologação do lançamento dar-se
á por decisão definitiva, c::msiderando-o correto, proferida em 
processo fiscal, inclusive de consulta, sôbre a hipótese con
creta do fato a que êle se refere. 

Art. 11. Considera-se como não efetuado o lança
mento: 

I - quando feito em dt'sacôrdo com as normas regu
lamentares; 

II - quando realizado em documento considerado sem 
valor legal: 

IH - quando o produto a que se rderir fór considerado 
como nã:) identificado com o descrito nos documentos res
pectivos. 

Seção II 

DO PAGAMENTO DO IMPOSTO 

Art. 12. O impôsto será recolhido, por guia (modêlo 
n c 1) à repartição arrecadadora com jurisdição no Município 
de produção, até o último dia útil do mês subseqüente ao da 
ocorrência do fato gerador. 

§ 1 Em sc' tratando, porém, de carvão vendido, o têr-
mo inicial do prazo para o recolhimento do impôsto, em cada 
mês, é o trigésimo dia após o faturamento. 
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§ 2° Quando não houver impôsto a recolher deverá ser 
,Ipresentada guia negativa, sendo uma via restituída ao con
tribuinte depois de visada. 

Art. 13. A importância a recolher será a resultante do 
l:álculo do impôsto relativo aos produtos: 

a) saíd8s in l1UtUl'Ci ou beneficiados mccânicamente den
tro da área indicada no art. 2°; 

lJ) beneficiados por conta de garimpeiro ou faiscador; 

c) adquiridos de garimpeiros ou faiscador. 

Art. 14. Não será permitido o recolhimento do impôs
to referente a um mês sem que o contribuinte apresente a 
guia quitada ou visada, conforme o caso, e relativa ao mês 
anterior ou comprove a instauração de processo fiscal para 
apuração de seu débito. 

Art. 15. O recolhimento espontâneo fora do prazo le
gal só poderá ser feito com as multas previstas no art. 61, 
mediante requerimento-guia (modêlo n° 2), devendo consi
derar-se prejudicado e como não produzindo efeito o pedido 
nesse sentido feito sob qualquer outra forma. 

TíTULO 11 

Dos Conh'ibuintes c dos Responsáveis Solidários 

CAPÍTULO I 

DOS CONTRIBUINTES 

Art. 16. São contl'ibuintes do impôsto único sôbre mi
nerais: 

I - O minerador ou titular de licença, no caso de pes
quisa ou lavra de jazida, mina ou outros depósibs minerais; 

II - o primeiro comprador, quando o mineral fôr ob
tido por faiscação, garimpagem ou trabalhos assemelhados; 
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IH - tôclas as pl'ssJas físicas ou jurídicas, privadas ou 
púbiicas - indusiye os mononólios estatais controlados peja 
Uniãl\ pelos Estad:~s ou peJos Municípios - que se dedi~'<l

l'em às ativieh:dcs enumeradas no artigo 1, excduadas as (li
faiscação ele meta;s nobres e as de garimpagem de pedras pre
dosas ou s~'mipr~ciosas; 

IV -- os que aclquirin'm a faiscadores e garimpeiros o 
produto de sua atividade müwraJora; 

V os que beneficiarEm, por conta de faiscadores ou 
garimpeiros, o proc1utJ da atividade dêstl's, que ainda não 
haja pago o tributo deviclo. 

CAPÍTULO II 

DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS 

Art. 17. São solidàriamente responsáveis com o con
tribuinte: 

I - os adquirentes l' os trans~!ortaclores dos minerais 
recchid:~s sem quitação elo tributo pelo minerador ou titula)' 
dt' pesquisa ou lavra; 

II o consumidor ou tnnisformador dos minerais na 
;,rea definida no art. 2", se não fár o próprio minerador ou 
titular ela pesquisa ou lavra. 

CAPÍTULO I II 

DO DOMICíLIO FISCAL 

Art. 18. Para os efeitos de t'umprimcnto da obrigação 
tributária e ele de(;erminação da t'ompetêncía das autorida
des administrativas, considera-se domicílio fiscal eb sujeito 
passivo: 
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I - se pessoa jurídica de direito privado ou público, 
ou firma individual - o lugar de' situação de seu '~stabeleci
mento ou, se houver mais de um, o daquele que fôr responsá
vel pelo cumprimento da obrigação tributária de que se tratar: 

II - se garimpeiro ou faiscador, o lugar onde estiver 
situada a repartição arrEcadadora com jurisdição nJ Muni
cípio em que exercerem atividade; 

IH - se pessrla natural não c:mpreenc1ida no inciso an
terior ou adquirente do produto da atividadl' de garimpeiro 
ou faiscador ao próprio produtor, o lugar da prática dos atos 
ou da ocorrência dos fatos que dê('m origem à tributação ou 
determinação, sucessivamente, pela ordem indicada, o loca! 
da sede habitual, de seus negócios (' de sua n'sidência <ha
bitual, ou o lugar onde fôr encontrado. 

Parágrafo únieo. O domicíliJ do fiador é () mesmo du 
devedor originário. 

TíTULO III 

Do Doe li mentário F isc({ I 

CAPÍTULO 

DAS NOTAS FISCAIS 

Art. 19. É chrigatória a emissão de nota fiscal t'm 

tôdas as operações tributáveis (' ainda naquelas não tribu
táveis que importem em saída de minerais: 

I - declarados isenbs do depósitc, jazida ou mina: 

H - tributados, dos estabelecimentos comerciais não 
contribuintes do impôsto. 

Art. 20. A nota fiscal, de uso dos contribuintes em 
geral, conterá as Reguintes indicações mínimas (modelo Jl 

3) : 
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I - denominação "Nota Fiscal", número de ordem, 
., Impôsto "único sôbre Minerais"; 

II - nome, l'ndlTêç:J, capital regisl:rado c número de 
inscrição do emitente no Cadastro Geral dos Contribuintes, 
do Ministério da Fazenda; 

IH - nome e enderêço do destinatário; 

1\' -- data e via da nota e data da saída do produto do 
E:stabe1E:c'imento emitente; 

v - descrição do produto pela quantidade, unidade. es
pécie, qualidade, se em estado bruto ou beneficiado, teor, 
classe, quilate ou côr, código numérico da Pauta, valor unitá
rio e total da operação, valor unitário e total da Pauta, alí
quota e valor do impôsto devido. 

Art. 21. A nota fiscal para os produtos declaradcs i",'n
tos, d,~' acôrdo com o art. 5', de uso exclusivo dos permissio
nários de pesquisa, e a nota fiscal para os produtos tributá
rios saídos dos estabdedmentos comerciais não contribuintes 
do impôsto conterão as indicações mínimas exigidas nos res
pectivos modelos n.OS 4 e 5. 

Art. 22. A nota fiscal de aquisição do produto da ati
vidade do garimpei,ro ou faiscador ao próprio produtor e de 
uso exclusivo do respectivo adquirente, conterá as seguintes 
indicações mínimas (modêlo n° 6) : 

I - denominação "Nota Fiscal ~e Aquisição", núm('
ro de ordem e "Impôsto Único sôbre Minerais"; 

II - nome, enderêço, capital registrado e número de 
jnscrição do emitente no Cadastro Geral dos Contribuintes 
do Ministério da Fazenda; 

III - nome, enderêço e número da matrícula do ga
rimpeiro ou faiscador-vendedor; 
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IV data e VIa da nota; 

V - descrição do produto pela quantidade, unidade, es
pécie, qualidade, teor, classe ou côr, código numérico, valor 
unitário e total da operação, valor unitário e total da Pauta, 
alíquota e valor do impôsto devido. 

Art. 23. Serão impressas as indicações do inciso I dos 
arts. 20 e 22 e a relativa à via da nota fiscal assim como a 
denominação do impôsto. 

Art. 24. Os modelos das notas fiscais poderão conter 
nutras indicações de interêsse do emitente, desde que não pre
judiquem a clareza do documento, facultada ainda a sua adap
tação, quando couber, para substituir a fatura. 

Art. 25. As notas fiscais serão numeradas em ordem 
crescente e enfeixadas em blocos uniformes, de numeração 
contínua e impressa, não podendo ser emitida fora de ordem 
rie um mesmo bloco nem extraídas de bloco nôvo sem que se 
tenha esgotado o de numeração imediatamente inferior. 

Art. 26. É permitido o uso simultâneo de séries dife
rentes de notas fiscais desde que se distingam por letras 
maiúsculas em seriaçã'O alfabética impressa, facultado ao 
fisco restringir o número de séries, quando usadas em con
dições que não ofereçam segurança de fiscalização. 

Art. 27. O adquirente do produto da atividade de ga
rimpeiro ou faiscador ao próprio produtor, que atuar em Mu
nicípios de diferentes jurisdições de repartições arrecadado
ras federais, deverá possuir tantos blocos de notas fiscais de 
aquisição de séries distintas, quantas forem as repartições 
arrecadadoras com jurisdição nesses Municípios. 

Parágrafo único. Quando as aquisições forem realizadas 
através de prepostos, será obrigatório o uso de notas fiscais 
de série especial para cada preposto. 
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Al't. ~6. As notas fiscais serão emitidas a máquina ou 
m,muscritas a tinta ou lápis-tinta, em três vias, por ,Jecalqul' 
a carhono, ou em papd carbono, bem legíveis todos '=s seus 
dizeres l' indicações, ll1dusive na~ segundas' terceiras vias. 

§ 1 A primeira via da nota fiscal acompanhará o pro
duto Ec será entregue pelo transportador ao destinatário, qUl' 

a H·terá para exibição ao fisco, quando per 8ste exigida, ~ 'l 

úitima guia ficará prêsfI ao bloco e arquivada em r:,:dcr dl 
emitl'nte, para fins de fiscalizaçã:::, do mesmo modo ocor
rendo ('m relação à nota fiscal Emitida 2m virtude de benefi
ciamento, por conta do garimpeiro ou faiscador, do produto 
ele sua ativicladl'. 

§ 2 A primeira via da nota, que acompanhar o produ-
té!. deverá estar, durante o percurso do estabdecimento do 
remet+.:nte ao do ch'stinatário, em condições de ser exibida aos 
agentes fiscals, em qualquer instante, para conferência do 
IHoduto nela especificado e da ncatidão elo lançamento cio im
jlôstO. 

§ 3 N:'io é pl'rmitido :) uso de uma só nota fiscal panl 
l1lHis de um veiculo de produtos minerais, exceto quando se 
tratar de uma mesma composição ferroviária e desde que haja 
l'xpn'ssa referência ao número total dos vagões utilizados no 
ll'ansp,:rte. 

§ 4 A primeira via da Nota Fiscal de Aquisição ficará 
l'm poder do adquirente, para acompanhar () produto; a St'

gunda via será entregue ao garimpeiro ou faiscador-vendedor, 
quando a aquisição fõr feita fora da área do garimp::, :faii'
queira cu Município produtor, para os fins p-revistos no in
ciso III do ~ 3' do art. 32. 

§ 5 ~uallclo o produb da atividade do garimpeiro ou 
l'aiscador fôr adquirido na área do próprio garimpo, faisquei-
1'a, ou MUllicípio produtor, ficará o adquirente, ou seu pr~'

posto, obrigado a entregar, logo depois, à r~'partiçã::: arreca
dadora local, para efeito de contrôle, a segunda via ela N 8ta 
Fiscal de Aquisiçã(l. 
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§ 6" Quando o adquirente do produto da atividade de 
garimpeiro ou faiseador fôr o próprio beneficiador ou lapi
dário e não houver de transitar com o produto deverá então 
conservar em seu poder, para fins de fiscaliz,ação, além da 
terceira via prêsa ao bloco, a primeira via da nota fiscal. 

Art. 29. Os blocos de notas fiscais serão autenticados, 
antes d(' sua utilização, pda repartição arrecadadora do do
micílio fiscal dos emitentes. 

Art. 30. As notas fiscais que não satisfizerem a tôdas 
~s exigêneias reguiamentares serão consideradas, para efeitos 
fiscais, sem valor legal e servirão (k prova apenas a favor 
00 fisco. 

Parágrafo único. As notd.s fiscais serão tamhém consi
deradas sem validade jurídica, devendo, com os necessanos 
\~sclarecimentos, ser inutilizadas e prêsas aos respectivos blo
cos, se o produto a que se referirem não houver saído do ·,~s

tabelecimento até três dias da data de sua emissão. 

Art. 31. Numa mesma nota fiscal "poderão constar 
produtos diferentes, desde que haja separação dos valôres em 
colunas ou especificação distinta, de modo a estabelecer com 
facilidade o impôsto devido. 

CAPÍTULO II 

DA GUIA DE TRANSITO 

Art. 32. O produto da atividade de garimpeiro ou fais
cador, não vendido na área do g:lrim90 ou faisqueira ou do 
Município prcdutor, só poderá ser transportado para fora 
dessa área, acompanhado de guia de trânsito. 

§ 10 A guia de trânsito, de emissão e uso exclusivo do 
garimpeiro ou faiscador, conterá as seguintes indicações mí
nimas (modêlo n" 7) : 
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I - denominação "Guia de Trânsito de Minerais", 
noml', cidade e Esta,do da repartiçã::> c número do emitente t' 

via do documento; 

H - nome, enderêço, naturalidade e nrofissão do emi
tente c número de sua matricula n.a repartição; 

IH - partida ou quantidade de gemas (pedras preeio
~:as ou semipreciosas), completa descriçã::> de suas caractel'Ís
cas e o r2spectivo valor total declarado, ou, quando se tratar 
de outros minerais, sua quantidade, qualidade, teor c valor: 

IV - data da emissão c assinatura do emitente: 

V - número de ordem do registro no livro da reparti
ção l' assinatura do seu chefe. 

§ 2" A guia de trânsito será emitida a tinta ou lápis
tinta, em duas vias, pOl' decalque a carbono ou em papel car
bonado, bem legíveis todos os seus dizeres e indicações. :~n

dusive na segunda via, que ficará nrêsa ao bloco. para :fins 
de fiscalização. 

§ 3 A primeira via, depois de registrada no livro pró
prio da repartição arrecadadora do domicílio fiscal do ga
rimpeiro ou faiscador, será: 

I - conduzida ])810 próprio produtJr, acompanhand,) 
c produto, até a sua venda total; 

II -- apresentada à Inspetoria-Fiscal de Rendas Inü:,r
nas da localidade do destino, para fins de fiscalização ·2 ,~on

trôle, recebendo, então, em lugar destacado, {) visto dêsse ór
gão; 

IH - reapresefltada à repartição de origem, no prazo 
de se,'Sf'nta dias, contado da data do registro, juntamente com 
a segunda via das notas fiscais emitidas pelos adquirentes do 
produto, para fins de c:mferência e anotação e da baixa do 
registro. 
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§ 4° Seráo impressas, ao menos, as indicações "Guia de 
Trânsito de Minerais" e as referentes no número de ordem 
e via do documento. 

§ 5° As guias de trânsito serão numeradas em ordem 
crescente e enfeixadas em blocos uniformes, autenticados pela 
repartição arrecadadora do domicílio fiscal do garimpeiro ou 
faiscador, não p·odendo ser emitidas fora da ordem numérica. 

§ 6° Só será feita a autenticação de nôvo bloco de guia 
de trânsito, depoÍI;l de esgotado o bloco anterior, que será 
apresentado à repartição, para efeito de conferência com o 
livro de registro. 

§ 7° Cada garimpeiro ou faiscador terá o seu bloco pró
prio de guias de trânsito, vedada a sua utilização por qual
quer outra pessoa. 

§ 8° A baixa do registro, dada no livro respectivo, será 
anotada pela repartição na frente da própria guia. 

§ 9° Sem prejuízo da muIta cabível, será recusado o re
gistro a nova guia emitida pelo mesmo garimpeiro ou fais
cador, se, decorrido o prazo previsto no incisCo lU do § 3e

, 

não tiver sido dada baixa na guia anterior. 

Art:. 33. Aplicam-se à guia ele trânsito, no que coube
rem, tôdas as prescrições relativas às notas fiscaió;. 

CAPITULO III 

DA ESCRITA FISCAL 

Seção I 

DOS LIVROS 

Art. 34. Os ccntribuintes em geral são obrigados 
a possuir um livro de registro do impôsto único, relacionado 
com as notas fiscais emitidas e, segundo as atividades que 
exercerem, os livros de registro da produção, comércio, con
sumo ou transformação e bpneficiamento de suhstâncias mi
nerais. 
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§ 1 São os seguintes os livros a que se refere êstc 
~lltigo : 

I -- rara os ccntribuintes em geral, o de Registro do 
lmpôsto t'nico sôbn' Minernis (moclêlo 8) ; 

II -- segundo as atividaclcs elos contribuintes: 

n) ele Produção, Consumo ou Transformação e Saída 
ele Substâncias Minerais (modêlo 9) ; 

li) ele Produto Adquirido a Garimueiro ou Faiscador 
(modêlo 10) ; 

c) da Compra c Venda de Minerais (modêlo 11); 

d) de Produção, Consumo e Saída de Águas Minerais 
(modêlo 12). 

§ 2c Os livros conterão as indicações mínimas exigidas 
em seus respectivos modelos e notas, as quais poderão ser am
pliadas de acôrdo com o interêsse do contribuinte, desde que 
isso nãJ prejudique o obj diva e clareza da escrituração; te
rão as suas fôlhas numeradas tipogràficamente e serão auten
ticadas pela repartição arrecadadora do domicílio fiscal do 
contribuinte, que, nos mesmos lavrará e assinará têrmos de 
<,hertura (' encerramento, antes de sua utilização. 

Art. 35. As repartições arrec<lctadoras com jurisdição 
nos Municípios onde ha~a atividade d~ garimpagem ou fais
eaçãc, posiluirão () livro de Registro de Guias de Trânsito de 
Minerais, modêlo 13, com as indicações necessárias ao con
trôle da ycnda do pr:::duto, o qual terá as fôlhas numeradas 
tipogràficamente c será autenticado, antes de ilua utilização, 
lavrando-se, igualmente, têrmos de abertura e encerramento. 

Art. 36. O D. R. I., tomadas as necesilárias ca utelas, 
poderá autorizar, a titulo precário, o uso de fichas f'm substi
tuição dos livros. 
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Art. 37. Constituem instrumentos auxiliares da escrita 

fiscal do contribuinte e das pessoas obrigadas à escrituração, 

os livros da contabilidade geral, as notas fiscais, as guias de 
trânsito e de recolhimento do impôsto c todos os documentos, 
ainda que pertencentes ao arquivo de terceiros, que se rela
cionem com os lançamentos. 

Art. 38. Cada estabelecimento, matriz, sucursal, filial, 
depósito, jazida ou mina com saídas diferentes para substân

cias minerais, beneficiador do produto da atividade dc garim 
poeiro ou faiscador, ou seu adquirente, terá escrita fiscal pró

pria, vedada em qualquer caso, a sua centralização, inclusive 

lIO estahe lecimento matri?_ 

§ l' O adquirente do produb eb ativid<,de de garim

peiro ou faiscador ao próprio produtor, que atuar em Muni

cípios de diferentes jurisdições das re!)artiçoes ,arrecadado

ras federais, terá a sua escrita fiscal no lugar da sl'de <le cada 
l1ma destas repartições. 

§ 2° Os livros c os documentos que serVIram de base fi 

sua escrituração serão conservados nos próprios estabeleci
mentos, para serem exibidos à fiscalização quando exigidos, 

durante o prazo de dnco anos ou até que ocorra a prescrição 

dos créditos tributários das operações a que se referirem, se 
esta verificar-se em prazo maior. 

§ 3° N os casos de transferência ele firma ou de local, 
feitas as necessárias anotações, continuarão a ser usados os 
mesmos livros fiscais, salvo m::Jtivo especial que aconselhe o 
seu cancelamento e a exigência de novos, a critério do fisco. 

§ 4° O prazo previsto no parágrafo 2" dêste artigo in
terrompe-se por qualquer exigência fiscal, relacionada CJm 
as operações a que se refiram os livros ou documentos, ou 
com 0:'; créditos tributários dêlf's decorrentes. 
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Sesão 11 

DA F.SCR!TURAÇAO 

Art. 39. A escrituração dos livros fiscais, far-se-á em 
lJrdem cronológica l' com a n('cessária clareza, asseio e '2xa
tidão, de modo a não deixar dúvidas, devendo o movimento 
diário ser lançado dentro de três dias e encerrado mensalmen
te ou nos prazos fixados nos respectivos modelos. 

Art. 40. Poderá o D. R. I baixar normas complementa
res de escrituração, bem como alterar os modelos em uso ou 
criar modelos novos, não só de livros como de qualquer do
cumento fiscal, visando disciplinar as peculiaridades de cada 
caso com relação à atividade dos cJntribuintes e demais obri
gados e à natureza dos produtos dessa atividade. 

CAPÍTULO IV 

DAS OBRIGAÇõES DOS ADQUIRENTES E 
TRANSPORTADORES 

Art. 41. Os fabricantes e c:Jmereiantes, que recebl'r~m 
produtos minerais para industrialização ou comércio ou para 
emprêgo ou utilização nos respectivos estabelecimentos, de
verão examinar se os mesmos estão acompanhados dos do
cumentos exigidos t' se êstes satisfazl'm n tôdas as prescrições 
regulamentares. 

§ 1" Verificada qualquer falta, os interesi'lados, a fim 
de se eximirem de responsabilidade, darão conhecimento à re
nartição competente, dentro de oito dias do recebimento do 
produto, ou antes elo início do consumo ou da venda, se '2ste 
se der em prazo menor, avisando, ainda, do fato, na mesma 
ocasião ao remetente da mercadoria. 

§ 2° Se a falta consistir na inexistência da documenta
ção comprobatória da procedência do produto, relativamente 
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à identificação dD remetente (nome e endcrêço), o destinatá· 
rio não poderá recebê-lo sob prna de ficar responsável pelo 
impôsto '2 sanções cabíveis. 

Art. 42. As pessoas mencionadas no artigo anterior são 
obrigadas a franquear, aos agentes do fisco, QS seus estabele
cimentos, depósitos, dependências e móveis, permitindo-lhes o 
mais amplo exame dos produtos, documentos e livros fiscais 
e comerciais. 

Art. 43. Os transportadores não poderão aceitar des
pachos ou efetuar o transporte de produtos que não estiverem 
acompanhados dos documentos Exigidos por êste Regulamenb. 

Parágrafo único. A proibição estende-se aos casos de 
manifesto desacôrdo entre o produto, ou os volumes que os 
acondicionarem, e a sua discriminação nos documentos, à falta 
de descrição completa, que impossibilite ou dificult t , a iden
tificação do produto, e à falta de indicaçã) do nome e enderêço 
do remetente ou do destinatário. 

Art. 44. Os transportadores prestarão aos funcioná-
rios fiscais todo o concurs) para facilitar-lhes o exame dos 
documentos e das mercadorias em despacho, já despachadas 
cu em trânsito, sendo pessoalmente responsáveis pelo extra
vio dos documentos que lhes tenham sido entregues pelo re
metente dos produtos. 

TITULO IV 

Das InfHJ.ções e Das Penalidades 

CAPÍTULO I 

DAS INFRAÇõES 

Art. 45. Constitui infração tôda ação ou omissão, vo
luntária ou involuntária que importe em inobservância por 
parte d:) suj cito passivo de obrigação tributária estabelecida 
cu disciplinada neste Regulamento ou pelos atos administra
tivos de caráter normativo destinados a complementá-lo. 
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§ 1" Os atos administrativos não poderão estabelecer 
ou disciplinar obrigações nem definir inü'ações ou cominar 
penalidades, que não estejam autorizadas neste Regulamenb. 

S 2~ Salvo disposição expressa em contrário, a rL'spon
sa bilic1ade por infrações independe da intenção do agente ou 
responsável e da efetividade, natureza e l'xtensão dos efeitos 
do ato. 

Art. 46. As infrações serão anuradas mediante pro
cesso administrativo, que terá por base o auto ou a repr('sen~ 
tação, conforme a verificação da falta se dê no serviçJ ex
terno de fiscalização, ou no serviço interno das repartições. 

CAPÍTULO II 

DAS PENALIDADES 

Se~ão I 

DAS ESPÉCI ES DE PENALIDADES 

Art. 47. As infrações serão punidas com as seguint,·s 
penas, aplicáveis separada ou cumulativamente: 

I - multa; 

II - proibição de transacionar com as repartições pi'l
blicas ou autárquicas federais e com os estahelecimentos ban
cários controlados pela União. 

Se~ão 11 

DA APLICAÇÃO E GRADUAÇÃO DAS PENALIDADES 

Art. 48. Compete A autoridade julgadora, atendend.] 
aos antecedentes do infrator, aos motivos determinantes da 
infraçã.o e à gravidade de suas conseqüências efetivas ou po
tenciais: 
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I - determinar a pena ou as pt·nas aplicáveis ao :in-
frator; 

II - fixar, dentro d8s limites legais, a quantidade da 
Fena aplicável. 

Art. 49. Na fixação da pena de multa, a autoridade 
~,.tl'nc!erá ao conj unto de circunstâncias atenuantes e agra
vantes, constantes do processo. 

§ 1 c São circunstâncias agravant:2s, quando não consti
tU'lm ou qualifiquem a infração: 

I - a sonegação, a fraude € o conluio; 

II a reincidência; 

III o fato de ter o infrator recebido do adquirente do 
produto, antes do procedimento fiscal, o valor do impósto só
brc que versar a infração, quando esta constituir na falta de 
~;eu recolhimento no prazo legal; 

IV - a inobservância de instruções dos agentes fisca
lizadores sêbre a obrigação violada, anotadas nos livros e do
cumentos fiscais do sujeito passivo, ou de instruções das au
tcridadcs fazendárias, competentes, publicadas há mais de 
30 (trinta) dias no Diário Oficial da União, sóbre a matéria; 

V - a clandestinidade do estabelecimento do infrator, 
a inexistência de escrita fiscal ou a falta de emissão dos do
cumentos fiscais relativos à operação a qu.e a infração se re
ferir; 

VI - Qualquer circunstância que demonstre a existên
cIa de artifício doloso na prática da infração, ou que importe 
em agravar as suas conseqüências ou em retardar o seu co
nhecimento pela autoridade fazendária. 

~ 2" São circunstâncias atenuantes: 
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I - o lançamento regular das operações tributadas f' 

do impôsto devido a que se referir a infração, nos livro,' da 
escrita fiscal; 

II - a ignorância ou errada compreensão da legislação 
fiscal, quando escusáveis, nos caSJS de sujeitos passivos com 
capital registrado até 5.000.000 (cinco milhões de cruzeiros), 
domiciliados em municípios onde não exista repartição do ~'Ii

nistério da Fazenda; 

IH - ter o infrator, antes do procedimentJ fiscal, pro· 
curado, de maneira inequívoca, anular ou reduzir -efdtos da 
infração, prej udiciais ao fisco; 

IV - ter a infração se consumado em fedado 113ncál'i .. ' 
no d~micilio riscaI do contribuinte, quando relativa 8. paga
mento de impôsto; 

V - qualquer outra circunstância que demonstrt' ter o 
infrator ag~do de boa-fé. 

Art. 50. A graduação da multa obedecerá aos seguin
tes critérios: 

I - ocorrendo aoenas circunstâncias atenuantes. a 
multa será aplicada no mínim::>; 

II - ocorrendo anenas ciTclmstâncias agravantes ou 
apurada a existência de sonegação, fraude ou conluio. :1 mul
ta será aplicada no máximo; 

IH - na ausência de circunstâncias atenuante:,;. ou 
agravantes, ou, ressalvada a hipótese prevista no inciso an
terior, conc::Jrrcndo umas e outras, a multa será aolicada na 
média do mínimo com o máximo; 

IV - no caso de reincidência específica, será aplicado. 
na primeira repetição da falta, o clôbro da multa que l't'sultal' 
da adoção dos critérios previst2s nos incisos anteriores. 2. nas 
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repetições subseqüentes, o valor aSSIm obtido, acrescido de 
20% (vinte por cento) para cada reincidência, não compu
tada a primeira. 

Art. 51. Considera-se reincidência nova infração da 
legislação sôbre minerais, cometida pela mesma pessoa natu
ralou jurídica ou por seus sucessores dentro de cinco anos 
da data em que passar em julgado, administrativamente, a de
cisão condenatória referente à infração anterior. 

Parágrafo único. Diz-se a reincidência: 

I - genérica, quando as infrações são de natureza di-
versa; 

II - específica, quando as infrações são da mesma na
t:ureza, assim entendidas as que tenham a mesma capitulação 
regulamentar e as referentes a obrigações tributárias previs
tas num mesmo capítulo dêste regulamento. 

Art. 52. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa ten
dente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o c:mhe
cimento, por parte da autoridade fazendária: 

I .- da ocorrência do fato gerador da obrigação tri
butária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; 

11 - das condições pessoais do contribuinte. suscetí
veis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito 
tributário correspondente. 

Art. 53. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tenden
te a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência, 
o fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir 
ou modificar as suas caructerístieas essenciais, de modo a re
duzira montante do impôsto devido ou a evitar ou diferir o 
seu pagamento. 

Art. 54. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais 
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos 
referidos nos arts. 52 e 53. 
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Art. 55. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de 
duas ou mais infrações pela mesma pessoa natural ou jurí
dica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, as 
penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas 
ou quando ocorrerem as hipóteses previstas no parágrafo l' 
c1êstl' artigo. 

§ 1 G Haverá sempre a aplicação cumulativa das penas, 
se entra maior não couber por falta de lançament:C) ou paga
mento do impôsto, quando, com qualquer outra infração, con
correrem as seguintes: 

I - simulaçãel, vício ou falsificação de documentos ou 
de escrituração dos livros fiscais ou comerciais; 

II - utilização de documentos falsos para iludir a fis
calização ou fugir ao pagamento do impôsto; 

UI - desacato, por qualquer meio ou forma, aos agen
tes do fisco ou embaraço, dificuldade ou impedimento à sua 
~~tividade fiscalizadora. 

§ 2 Se idênticas as infrações e sujeitas a multas fi
xas, l~Tevistas no art. 65, aplica-se, no grau correspondenV_~, 
:\ pena cominada a lIma delas, aumentada de 10jlc (dez por 
cento) para cada n-petição da falta, consideradas, em con
junto, as circunstâncias atenuantes e agravantes, como se de 
uma só infração se tratasse. 

§ 3' Se a pena cominada fôr a de multa proporcional ao 
valor do impôsto ou do produto, a sua aplicação incidirá sô
bre o total do valor do impôsto ou do produto a que se refe
rirem as infrações, consideradas, em conjunto, as circunstân
cias atl'nuantes e agravantes, como se de uma só infração se 
tratasse. 

§ 4° Quando se tratar de infração continuada, em rc
lação à qual tenham sido lavrados diversos autos ou repre
~;entações, serã8 éles reunidos em um sÓ !)rocesso, para im
posição da pena. 
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§ 5" Não se considera infração continuada a repetição 
de falta já arrolada em processo fiscal de cuja ínstauração 
o infrator tenha sido intimado. 

Art. 56 Se do processo se apurar a resp()nsabilidadt~ 

de duas ou mais pessoas, será imposta a cada uma delas a 
ppna relativa à infração que houver cometido. 

Art. 57. Não serão aplicadas penalidades: 

I -- aos que antes de qualquer procedimento fiscal, 
procuraramespontâneamente a repartição fazendária com
petente, para denunciar a falta e sanar a irregularidade, :res
salvados os casos previstos nos arts. 61 e 65; 

II -enquanto prevalecer o entendimenb aos aue ti
verem agido ou pago o impôs to: 

a) de acôrdo com a interpretação fiscal constante de 
declsao irrecorrível de última instância administrativa, pro
ferida em processo fiscal, inclusive a consulta, seja ou não 
parte, o interessado; 

b) de acôrdo com a interpretação fiscal constante de 
decisão de primeira inst:incia, proferida em processo fiscal, 
inclusive de consulta, em que o interessado fôr parte; 

c) de acôrdo com interpretação fiscal constante de cir
culares, instruções, portarias, ordens de serviço e outros atos 
interpretativos baixados pelas autsridades fazendárias com
petentes. 

Art. 58. A aplicação da penalidade fiscal c o seu cum
primEnto não dispensam, em caso algum o pagamento do im
pôsto devido, nem pre~udicam a aplicação das penas comi
nadas para o mesmo fato pela legislação criminal, e vice-versa. 

Art. 59. O direito de impor penalidade extingue-se em 
cinco anos, contados da data da infração. 
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§ 1 c O prazo estabelecido neste artigo interrompe-se por 
qualquer notificação ou exigência administrativa feita ao su
jeito passivo, com referência ao impôsto que tenha deixado 
de pagar ou a infração que haja cometido, recomeçando a 
correr a partir da data em que êste procedimento se tenha 
verificado. 

§ 2' Não corre prazo enquanto o processo de cobrança 
estiver pendente de decisão, inclusive nos casos de proces
E:OS fiscais insta urados, ainda em fase de preparo ou de jul
gamento. 

Art. 60. Se aos minerais declarados isentos fôr dada 
destinação dif crente da prevista no art. 5e

, responderá ° per
missionário da pesquisa pelo pagamento do impôsto, com a 
penalidade cabível, aplicada solidàriamente ao adquirente, 
cessando os efeitos da isenção com a decisão definitiva do pro
cesso. 

Parágrafo único. Os efeitos da isenção só serão restau
rados a requerimento do ÍnterC'ssadJ e desde que isso não pa
reça inconvenient2, a critério do D. R. I. e do D. N . P . M . 

Art. 61. Os contribuintes que, antes de qualquer pro
cedimento fiscal, procurarem espontâneamente o órgão arre· 
cadadol' competente, para recolher impôsto não pago na época 
própria, ficarão sujeitos a multas de 105;; (dez por cento), 
20~( (vint2 por cento) e 50~>; (cinqüenta por cento) do valor 
do impôsto, cobradas na mesma guia, conforme o recolhimen
to se realize, respectivamente, até 30 (trinta), 60 (sessenta) 
e após 60 (sessenta) dias do término do prazo para sua rea
lização. 

Parágrafo único. Quando o contribuinte, antes de qual
quer procedimento fiscal, recolher, no prazo previsto neste 
Regulamento, o impôsto que, total ou parcialmente, deixou de 
lançar na nota fiscal, incorrerá apenas na multa cominada no 
artigo 66 para a respectiva obrigaçãJ acessória. 
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Art. 62. A aplicação das F2nalidades previstas n~'ste 

Regulamento, por falta do pagamento do impôsto, não exclui 
as penalidades estabelecidas na legislação especial pela explo
raçã::J irregular da atividade de garimpeiro ou faiscador, da 
mincraçãJ e do beneficiamento ou comércio de minerais em 
geral. 

Art. 63. A falta de recolhimento no prazo previsto no 
artigo 12 sujeitará o infrator às seguint:es multas: 

I - de importância igual ao valor do impôsto não re
l:olhido, nunca inferior ao maior salário-mínimo mensal vi
gente no País, quando não ficar provado artifício doloso ou 
íntuito de fraude; 

II -- de duas vêzes o valor do impôsto, não inferior a 
(~ob salários-mínimos mensais, quando ocorrer artifício do
kSCl ou intuito de fraude. 

Parágrafo único. N o caso do artigo 60, na impossibi
lidade de classificação do produto pela fisca1ização, para efei
to de cálculo do impôsto devido e da multa aplicável, será o 
mesmo submetido à análise do órgão técnico. 

Art. 64. A ine bservânda das prescrições do artigo 41 
pelos adquin:ntes ali mencionados, sujeitar-se-á às mesmas 
p€nas cominadas ao produtor ou remetente dos produtos pela 
falta apurada, considerado, porém, para efeito de fixação e 
graduação da penalidade, o capital registrado daquelas rcs
ponsáveís. 

Art. 65. As infrações a êste Regulamento, não SUJeI

tas a penas proporcionais ao valor do impôsto, serão punidas 
com multas graduadas com base no cap,ital registrado d,~s 

infratores, na gravidade da infração e no maior salário-mí
nimo mensal vigente no Pab, de acôrdo com a seguinte ·ca· 
heI a : 
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M 1f 1 t a s 

Grau, Grau Gmll 

Capitul Registl'Odo Mínimo }~1édio NI áJ"imo 

Salário- Salário- Salário-
Mínimo Mínimo Mínimo 

I .. 

Até 5 vêzes, o valor do sa-
lário-mínimo ........... 1 2 3 

Entre 5 e 10 ... 2 4 6 
Entre 10 e 100 ... 3 6 9 
Entre 100 e 1.000 ... 4 8 12 
Entre 1.000 e 10.000 ... 5 10 15 
Entre 10.000 e 100.000 ... 6 13 18 
Acima de 100.000 ....... 7 14 20 

~ 10 O infrF,tor que não tiver capital n'giRtrado ficará 

sujeito às multas previstas para o capital mais baixo cons
tante da ta be~a . 

§ 2° O capital a que se refere êstc artigo é n l'egistra

do, no País, para todos os e~tabeledmentos (matriz, filiais, 
sucursais, agências, etc.) da pessoa natural ou jurídica in

fratora, que exerçam atividades em relação às quais estejam 
~;ujdtos ao cumprimento ele obrigações tributárias previstas 
neste Regulamento. 

§ 3 Aplica-se às multas rrevistas neste Regulamento o 
disposb no artigo ge da Lei n' 4.357, de 16 de julho de 196-1. 

Art. 66. Em né'nhum caso, a multa aplicada poderá 
ser inferior à pr2vista neste artigo para a classe de eapital 
elo infrator, no grau correspondente. 
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Se'ião 1.11 

DA PROIBiÇÃO DE TRANSACIONAR 

Art. 67. Os devedores, inclusive os fiadores, declara
dos remissos, são proibidos de transacionar, a qualquer tí
tulo, com as repartições públicas ou autárquicas federais e 
eom os estabelecimentos bancários controlados pela União. 

§ 19 A proibição de transacionar, constante dêste arti
go, compreende o recebimento de quaisquer quantias ou crédi
tos que os devedores tiverem com a União e suas autarquias; 
a participação em concorrência, coleta ou bmada de preços; 
o despacho de mercadorias nas repartições fazendárias; a ce
lebração de contratos de qualquer natureza, inclusive de aber 
tura de crédito e levantamento de empréstimos nas Caixas 
Econômicas Federais e nos demais estabelecimentos bancários 
constituídos em autarquias federais ou controlados pela União 
e quaisquer outros atos que importem em transação. 

S 2'? A declaração de remisso será feita pelo órgão ar 
recadador local, após decorridos 30 (trinta) dias da data em 
que a decisão condenatória se tornar irrecorrível, na esfera 
Jdministrativa, desde que o devedor não tenha feito prova do 
pagamento da dívida ou de ter iniciado, em juízo, a comper 
tente ação anulatória do ato administrativo, com o depósito 
ela importância em litígio, em dinheiro ou em títulos da dívidn 
pública federal, na repartição arrecadadora de seu domicílio 
fiscal. 

§ 39 No caso do parágrafo anterior, a autoridade, sob 
pena de responsabilidade administrativa l' penal, fará a de
claração nos 15 (quinze) dias seguintes ao término do prazo 
ali referido, publicando a decisão n::Jórgão óficial ou, na sua 
falta, comunicando-a pura o mesmo fim, à repartição compe 
tente com sede na capital do Estado, sem prejuízo da afi 
xação em lugar visível do prédio da repartição. 
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TíTULO V 

Da Piscalizaçêio 

CAPÍTULO J 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 68. A direção dos serviços de fiscalização do im
põsto único sôhre minerais compete, em geral, ao D. R. I . 

Parágrafo único. A execução dos serviços incumbe, nos 
limítes de suas jurisdiçõ~~s, aos órgãos regionais do Departa
mento e a2s seus agentes fiscalizadores. 

Art. 69. A fiscalização externa compete aos agentes 
fiscais ele rendas inhêrnas (' aos fiscais auxiliares de impos
tos internos. 

Art. 70. A fiscalização será exercida sôbrc tôdas as 
pesscas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que fo
rem sujeitos passivos de obrigações tributárias previ8tas na 
legislação sóbre minerais, indusive sôbre as que gozarem de 
imunidade tributári:l geral ou de isenção de caráter pessoal. 

Parágrafo único. As pessoas a que se refere êste arti
go exibirão aos agentes fiscalizadores, SEmpre que exigido, 
os prcdutos, os livros fiscais e comerciais e todos os do
cumentos ou papéis, em uso ou já arquivados, que forem jul
gados necessários à fiscalizaçãJ e lhes franquearão os seus 
estabelecimentos, depósitos, dependências e móveis, a qual
quer hora do dia ou da noitc, se à noite estiverem funcio
nando. 

Art. 71. Os agentes fiscalizadores, que procederem a 
diligências de fiscalização, lavrarão, além do auto de infra
ção que couber, têrmos circunstanciados de início e de con
clusão de cada uma delas, nos quais consignarão as datas ini-
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daI l' fillU! do periodo fiscalizado, a relação dos livros e do
cumentos comerciais e fiscais exibidos e tudo o mais que seja 
(~e interêsse para a fiscalização. 

~ 1" Os ti'rmos a que se refere êste artigo serão lavra
dos, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; 
quando lavrados em separado, dêles se entregará ao contri
buinte, ou pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada 
pelo autor da diligência. 

§ 2' Quando vítima de embaraço ou desacato no ~xer
cício de suas funções, ou quando seja necessário à efetivação 
de medidas acauteladoras do interêsse do fisco, ainda que 
não se configure fato definido em lei como crime ou contra 
venção, os agentes fiscalizadores, diretamente ou através das 
repartições a que pertencerem, poderão requisitar o auxílio 
da fôrça pública federal, estadual ou municipal. 

Art. 72. lVIedianh~ intimação escrita, são obrigados a 
prestar às autoridades fiscalizad·Jras tôdas as informações de 
que dispcnham com relação aos produtos, negócios ou ativi
dades de terceiros: 

I os tabeliães, escrivães e demais serventuários 
de ofício; 

1I- os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas (' 
semelhantes; 

lU - as emprêsaR transportadoras e os transportadores 
Bingulares; 

IV os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

v os ínventariantcs; 

VI os síndicos, comissários e liquidatários; 

VII - as repartições públicas e autárquicas federais l' 

as entidades paraestatais (' de economia mista; 
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VIU - tôdas as demais pessoas naturais ou jurídicas, 
cujas atividades envolvam negócios ligados ao impôsto único 
sôbre minerais. 

Art. 73. O Ministro da Fazenda poderá autorizar o 
D. R. 1. a celebrar convênios com as unidades federativas para 
a fiscalização conjunta ou delegada do impôsto previsto neste 
Regu!amento, mantidas inalteradas, neste caso, as demais atri 
buições exclusivas dos órgã2s fazendário~ da Pnião. 

CAPÍTULO TI 

DOS PRODUTOS E EFEITOS FISCAIS EM 
SITUAÇÃO IRREGULAR 

Art. 74. Serão apreendidos t' apresentados à repartição 
competente, mediante as formalidades legais, os produtos, no
tas fiscais e guias em contra venção às disposições dêste Re
gulamento e da legislação especial vigente sôbre exploração 
e comércio de produtos minerais, bem como tôdas as coisas 
móveis que forem necessárias à comprovação das infrações. 

§ 1 Se não fôr possível efetuar a remoção dos produ 
tos ou obj etos aprcel1llídos o apTcens~:r, t:Jmadas as necessá· 
rias caute'las, incumbirá da sua guarda ou depósito, pessoa 
idônca cu o próprio infrator, mediante têrmo de depósito. 

§ 20 Salvo nos C;ISOS de infração lmnida com a pena dl 
perda da mercadoria ~ Dec. Lei n ,166-38 e Decreto Lei n 
5.247-43), ou qual1l1o esta constituir a garantia da cobrança 
do crédito fiscal, se a prova das faltas existentes em livres ou 
documentos fiscais ou comerciais, ou verificadas através dê· 
1es, independer da verificação elo produto, será frita apen~~ 
a aprccn:;ão do documentn que contiver a infraç.ão ou que 
comprovar a sua exi:,;tência. 

Art. 75. Havendo prova ou suspeita fundada ele que as 
coisas :l que se l'ef·!re () artigo anterior se encontram em re-
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sidência particular ou em dependência de estabelecimento co
mercial, industrial, profisRional ou qualquer outra utilizada 
como moradia, tomadas as necessárias cautelas para evitar 
a sua remoção clandestina, será promovida a busca e apre
ensão judicial, se o morador ou detentor, pesRoalmente in
timado, Re recusar a fazer a sua entrega. 

Art. 76. No caso de suspeita de estarem em situação 
irregular os produtos que devam ser expedidos nas estações 
de emprêsas Íl'rI"oviárias, fluviais, marítimas ou aéreas, se
rão tomadas as medidaR necessárias à retenção dos volumes 
pela emprêRa tranRportarlora, na eRtação de rlestino. 

§ 1n As emprêsas '-I que se refere êste artigo farão ime
diata comunicação do fato ao órgiio fiscalizador do lugar de 
destino e ali aguardarão as providênciaR respectivas, durante 
(5) cinco dias úteis, a contar da chegada, com os volumes 
ret:dos, e, findo êstc prazo, poderão então liberar os produ
tos, fazem]:) observação a respeito no conhecimento de trans
porte. 

~ 2 Se a suspeitn ocorrer na ocasuw da descarga, a 
emprêsa transporktdol'u agirá pela forma indicada no final 
ciêste artigo e no seu parágrafo lo. 

Art. 77. Rl'ssalv~idos os casos do § 2 do artigo 74, as 
mercadorias apreendidas poderão ser restituídas antes do jul
gamEnto definitivo do processo, a requerimento do interes
sado, depois de sanadas as irregularidades que motivaram a 
apreensão e mediante depósito, na repartição competente, do 
valor do impôsto e do máximo da multa aplicável, ou presta
ção de fiança idônea, quando cabível, ficando retidos os es
pécimes necessários ao esclarccimento do processo. 

§ 1° As mercadorias e os objetos que, depois do julga
mento definitivo do processo, não forem retirados dentro de 
trinta dias, contados da data da intimação do último despa
cho, considerar-se-ão abandonados e serão vendidos em leilão, 
recolhendo-se o produto dêste aos cofres públicos. 
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CAPÍTULO III 

DO EXAME DA ESCRITA FISCAL E COMERCIAL 

Art. 78. No interêsse da Fazenda Nacional, os agen
tes fiscalizadores procederão ao exame da escrita geral das 
pessoas sujeitas à fiscalização referidas no art. 70. 

§ 1 No caso de recusa, o agente fiscalizador, direta
mente ou per intermédio da repartição, providenciará junto 
,w representante do Ministério Público para que se faça a 
exibição judicial dos livros l' documentos, sem prejuízo da 
lavratura do auto de infração que couher. por embaraço it 
fiscalização. 

§ 2 Se a recusa se referir à exibição de livros comer
ciais registrados, o agente fiscalizador tomará as providên
cias previstas no parágrafo anterior, intimando, com prazo 
não inferior a 72 (setenta e duas) horas, a que seja feita 
a apresentação dos livros salvo se, estando êstes no estabele
cimento fiscalizado, não fôr pelo re'lponsáyel indicado ;) mll
tivo qUl' justifique a sua atitude. 

S 3- S I I' 
o) e pe os ivros apresentados não se puder conVl'-

nientemente apurar o movimento comercial do estabelecimen
to, colher-se-ão os elementos necessários através do exümé' dI' 
livros ou documentos de outros estabelecimentos qUl' com o 
fiscalizado transaciomm, ou nos despachos, livros (' papéis 
de emprêsas de transl)c.rte, suas estações ou agências, ou nou
tras fontes subsidiárias. 

Art. 79. Constituem elemento" subsidiários para o cál
euIo da produção e correspondent~' pagamento do impô:-ltq 
(mico dos esta beIecimentos, o valor das desuesas gerais efe
tivamente feitas, o da mão-ele-obra empregada e odes demaio; 
componentes do custo da produção. 

§ 1 Apurada qualquer diferença será exigido o res
pectivo impôsto únicll que, no caso de produtos clt> Yalôre~ 
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tributáveis diversos, será calculado com base no mais elevad:J, 
quando não fôr possível fazer a separação pelos elementos da 
('saita do contribuinte. 

§ 2° Apuradas, também, receitas cuja origem não seja 
comprovada, será sôbre elas exigido () impôsto único, me
diante adoção do critério estabelecido no parágrafo anterior. 

Art. 80. O funcionário que tiver de realizar exame de 
escrita convidará o proprietário do esbl bc1ecimento ou seu 
representante a acompanhar o exame ou indicar pessoa que 
(I faça e, em caso de recusa, fará constar do processo essa 
(tcorrência. 

§ 10 Se o interessado, mesmo que tenha firmado por si 
ou por seu representante, o auto ou têrmD respectivo, não se 
conformar com o resultado do exame, poderá requerer outro, 
indicando, em seu requeriml'lüo, de forma precisa, a discor
dância e as razões e provas que tiver, hem como o nome e en
rierêço do seu perito. 

§ 2' Deferido o pedido, o chde da repartição designará 
outro funcionário para, como perito da Fazenda, proceder jun
tamente com o perito indicado pelo interessado, a nôvo exa
me, desde que, ouvido o autor do procedimento, persista êste 
em suas conclusões anteriores. 

§ 3 Se as conclusões dos peritos forem divergentes, 
prevalecerá a que fôr coincidente com o exame impugnado; 
não havendo coincidência, será nomeado, pela autoridade prt'
paradnra, funeionário do Ministério da Fazenda, ou, na sua 
falta, de qualquer outro Ministéri:-, para desempatar. 

Art. 81. As mercadorias e os objetos apreendidos, que 
(~stivercm depositados em poder d~) negociante que vier a fa
lir, não serão arrecadados na massa, mas removidos para ou
tro local, a pedido do chde da repartição arrecadadora. 

Art. 82. Os laudos do D. N. P. M., nos aspedos técni
eos de comp'2têneia dês se órgão, serão adotados pela Admi
nist:ração, nos processos fiscais, como nas consultas, salvo Sc 

eomprovada sua improcedência perante a autoridade ju1ga
dora. 
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TITULO y, 

Da, Rr:ceito 

CAPÍTULO 1 

DA ESCRITURAÇÃO 

Art. 83. A receita proveniente da arrecadação do im 
pásto único será escriturada, por município, como depósiü, 
pelas repartições arrecadadoras, em duas contas, separada a 
parte relativa ao cnrvão da que SL' refere às outras substân
cias minerais, c, deduzidos O,5~d (dnro décimos por cento), 
a título de despesas de alTecaclação e fiscalização, depositada 
diàriamente no Banco do Brasil S. A., agência loca L ou. n;, 
~.ua falta. na mais próxima, mediante gUi:l. 

~ 1 As guias de depósito nz) Banco do Brasil S. A .. éllJ 

modêlo aprovado pelo Departamento dt) Arrecadação do j1:i 

nistél'io da Fazenda (D. Ar . ), discriminarão a arrecadaçà{J 
de cada uma dessas contas, por l\Iunicíllio produtor, legal 
mente instalado, (' a destinação do total respectivo, sendo' 

I - Quanto (( () cu I'vão : 

u) Comissão do Plano elo Cal'Vão Nacional, 10;/( do total: 
b) Estado onde estiver situaeb o Municíuio produto}': 

1. c/livre - 90 de G2';" do total; 
2. c/indisponívl'l --- 1O~;; de 629; do total; 

c) MunicÍpio produtor: 

1. c/livre - 9W; de 28;!c do total; 
2. c/indisponí vcl - 10 <;é de 28 ~I, do tota I . 

II - Quanto às demais substâncias minerail;: 

a) Departamento Nacional da Produção Mineral 
Fundo Nacional de Mineração, 10% do total; 

b) Estado onde estiver situado o Município produtor: 
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1. c/livre -- 909"0 de 70í~) do total; 
2. c/indisponível - 10% de 70% do total: 

c) Município produtor: 

1. c/livre - 90;10 de 20)'6 do total; 
2. c/indisponível - 1 O ~!" de 20 % do total. 

§ 2, N o caso de minerais produzidos em Territórios Fe
derais, o Município produtor, além das parcelas a êle refe 
rentes, será o favorecido também das que caheriam ao Estado. 

Art. 84. Na distribuição da receita serão considerado~ 
os seguintes elementos de cálculo: 

I - o recebimento pelo Banco do Brasil S. A. prove 
niente da arrecallação do impôsto único sôbre as substâncias 
minerais em geral. t'xclusive o carvão mineral, produzidas no 
Município (1'1); 

II - o reecbimenb pelo Banco do Brasil S. A., prove
niente da arrecadação do impôsto único sôbre o carvão mine
ral produzido no Município ·(r2); 

lII- a soma dos recebimentos pelo Banco do Brasii 
S. A., no País, em um trimestre, proveniente da arrecada
ção do impôsto único sôbre as substâncias minerah: em geral. 
exclusivc o carvão mimrai (RI); 

IV --- a soma dos recebimentos pelo Banco do Brasi I 
S. A., no Pais, em um trimestre, proveniente da arrccadaçã(. 
do impôsto único sôhre o carvão mineral (R2); 

V - a participação percentual da população e da área 
de cada Município, respectivamente, na população e na área 
do Estado ou Território Federal a que êle pertence (PlVI p 

SM) ; 

VI - a participação percentual da população e da área. 
respectivamente, do Estado e do Território Federal na po-
pulação e na área do Brasil (P, P ,S e S ). 

E T E T 
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Art. 85. O Banco do Brasil S. A. procederá, relativa

mente aos recebimentos feitos em tôdas as suas agências, da 

seguinte forma: 

I - ccntralizará na Agência Centro do Rio de Janei

ro (GB) as contas da ComissãJ do Plano do Carvão Nacional 

I' do Fundo Nadonal de Mineração; 

II - centralizará na Agência Centro do Rio de Janeiro 

(G B), em conta única para distribuição trimestral a todos os 

Estados e Territórios e ao Distrito Federal, as contas inclis

ponÍveis dos Estados c' Munlcípios produtores: 

IH - centralizará nas agência" das sedes dos governos 

üos Estados, Distrito Federal e Munic.ípios (ou nas mais pró 

ximas) as contas livres dessas entidades. 

S 1 Enquanto permanecerem desconhecidos os exaLs 

consumos minerais do País, a clistribuiçãD trimestral a que 

~,l' refere o inciso II clêste artigo obedecerá às expressões se

gnintes: 

I - (0,2 RI .~ 0,28 RJ 
(G P P 4 S S 

M E 1\1 E 

a cada Município situado em Esta(~o: 

11 -- 0,9 (RI 

(ti P P + 4 S 
M T 

Rc ) 
S ) lO-'; 

:.vI T 

a cada Município situado em Território Fl'dl'ral: 

IH - (0,7 RI'· 0,62 Rc) 
(6 P +- 4 S ) 10-1 

E E 
:t cada Estado. 
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~ 2 Caberá ao D. N . P .M. o cálculo dos coeficient-cs 

(6P P + 4 S S ) 10 (; , 
M E M E 

(6 P P + 4 S S ) 10-" e 
M T M T 

(6 P + 4 S ) 10-! 
E E 

relativos a cada Estado e Município da Federação c fornecê
los, trimestralmente, ao Banco do Brasil S. A. 

~ 3- Para o cálculo (lOS coeficientes referidos no parú
grafo anterior, o D. N . P . M. considerará: 

I -- P , P ,S {' S , de acórdo com os dados divul-
E T E T 

gados pelo Institub Brasileiro de Geografia e Estatística 
(I. B . G. E . ), referentes ao último recenseamento geral ve
rificado 110 País; 

II -- P e S , de acórào com informações oficiais, t:ri
M M 

mestralmente remetidas pelos Governos dos Estados ou dos 
Territórios, que levarão em conta as alterações decorrentes da 
{:riação de novos Municípios, com prefeitos empossados e Câ
mara Municipal instalada no trimestre anterior. 

§ 4" A falta da comunicação a que Sl' refere o pará
grafo anterior, implicará na retenção automática da cota pre
vista no inciso II dêste artigo a todos os Municípios perten
centes ao Estado ou Território Federal faltoso. 

§ 5" As informações dos Governos Estaduais e dos Ter
ótórios serão de sua inteira responsabilidade, cabendG-lhes, 
ainda,solueionar quaisquer dúvidas ou reclamações a res
peito. 

189 



§ 6e A comissão devida ao Banco do Brasil ::3. A. pela 

execução dos serviços a seu cargo será por êste deduzida nf' 

ato de cada transferência entre suas agências. 

Art. 86. Para efeito da distribuição prevista nos ar
tigos 83 e 85, o Distrito Federal, o Estado da Guanabara (' 

o Território Federal de Fernando Noronha, enquanto per

manecerem indivisos, l' a zona entre os Estados de Minas Ge
rais e Espírito Santo, denominada Região da Serra dos Ai
morés, enquanto permanecer litigiosa, serã:) enquadrados nos 

critérios de dif;tribuição estabelecidos para os Municípios do:::: 

Territórios Federais e considerados cada um, como um só 
Município, com a população e a área kvantada no último re

c('nseamento geral (10 País. 

Art. 87. O Hccn('o do Brasil S. A. fornecerá ao D. N . 

P.1\1., nu primeiro semestre de cada ano, os quadros dc

monstrativos da alTccadação e (l<~ ,1 isirihuiçãn dt' que trat:1 
êste Regulamcnto. 

Parágrdo único. Os qna(lros devet'ãu discriminar, se 

paradamente, as :11'l'eCadaçõEs por Munieipi~) pl'odutor, pro
veniEntes ela" substâncias müwrais em gt~ral c do carvuo mi 
ncn1.1 (' a distribuiçE.o entn' () D. N. P.lVI., C2missão do PIa 

no do Cal'vã,o Nacional, os Estados c os Municípios. de acôr
rir, com os critérios fixados neste Capítulo. 

CAPÍTULO 11 

DA APLICAÇÃO 

Art, 88. Os Estados, Municípios e o Distrito Federal 
aplicarão, ourigatôriamente, a sua quota do impôsto único sô
bre minerais, em investimentos nos setores rodoviários e de 
transporte em geral e de energia, educação, agricultura e 
indústria. 
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Art. 89. No início de cada exercício, os .Estados e Mu 
nicípios farão publicar nos seus órgãos oficiais de divulgação 
os planos de aplicação dOR recursos n que se refere êste Re~ 
gulamento. 

Art. 90. Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios comprovarão, perante o D. N . P . M ., no primeiro semes 
tre de cada exercício fiscal, a aplicação das quotas do im
pôsto único sôbre minerais recebidas no exercício anterior. 

§ 1° A comprovação prevista nest;~ artigo será feita 
mediante a apresentação dos seguintes elementos: 

a) plano de aplicação publicado de acôrdo com o esta 
belecido no artigo anterior; 

b) prova de terem sido apresentadas aos órgãos legis
lativos estaduais ou municipais as contas referentes ao exer
cício anterior. 

§ 2° A Comissão do Plano do Carvão Nacional será ou
vida quando existirem dúvidas no que diz respeito à com~ 

prov&ção da aplicação das quotas do impôsto pelos Estados e 
Municípios produtores de carvão mineral. 

Art. 91. A falta de comprovação da aplicação previs
ta no artigo anterior ou a aplicação total ou parcial em fins 
não previstos no artigo 88, autorizará a retenção das quotas 
subseqüentes, até que a unirlade da Federação ou o Município 
comprove a aplicação regular ou documento e investimento, 
com outras receitas, nos referidos setores, de importância 
equivalente à parcela da sua quota do impôsto único aplicada 
em outros fins. 

Parágrafo único. A l'etenção prev ista nu § .4 do art, 
85 e neste artigo será :f"ib pelo Banco do Brasil S. A., me
diante instruçÕES do Departamento Nacional da Produção Mi
neral. 
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TfTULO Vii 

Do Fundo lvaciona! de MineJ'uç'do 

Art. 92. O Fundo Nacional de Mineração, vinculado 
ao D. N . P .M ., destina-se a prover e financiar os trabalhos 
de prospeção mineral em todo o território nacional, assim 
como o desenvolvimento dos estudos e pesquisas de qualquer 
natureza, relacionados com as atividades de produção de bens 
primários minerais. 

Art. 93. O Fundo Nacional de Mineração será consti
tuído: 

I - ela parcela do impôsto único pertencente à Uniãu 
ressalvada a parte destinada à Comissão do Plano do Carvão 
Nacional; 

II - dt' dotações consignadas no Orçamé'nto Geral da 
União; 

In - de rendimentos de depósitos e de aplicaçãJ do pró 
prio Fundo. 

Parágrafo UnICO. A União consignará anualmente, no 
"eu Orçamento Geral, dotações ao Fundo Nacional de Minera
ção, em importância suficiente à complementação dos recur
sos necesc.;:árjos ao financiamento de Reus pr:::gramas de tra
balho. 

Art. 94. O D. N . P .M. elaborará, anualmente, um pla
no de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Minera
ção e o executará, após audiência do Ministro das Minas e 
Energia e aprovação do Presidente da República. 

Parágrafo único . Os depósitos feitos à conta e ordem 
do D. N . P . M. - Fundo Nacional de Mineração, serão utili
zados na forma da Lei n° 1.489. de 10-12-51, combinada com 
() Deereto n C 637, de 1-3-62. 
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TíTULO VIII 

Disposições Finaü e Transitórias 

Art. 95. À matéria processual, inclusive sôbre consul
tas, e aos casos omissos neste Regulamento, aplica-se o Re
gulamento do Impôsto de Consumo. 

Art. 96. Para fins estatísticos e de contrôle fiscal, será 
adotado na Pauta um código numérico dos produtos minerais. 

Art. 97. Salvo disposição em contrário, os prazos pre
vistos neste Regulamento serão contados em dias corridos e, 
na sua contagem, excluir-se-á o dia do comêço e incluir-se-á 
o do vencimento. Se êste cair em domingo, feriado nacional 
ou local, ponto facultativo ou data em que, por qualquer mo
tivo, não funcione a repartição onde deva ser cumprida a 
obrigação, o prazo considerar-se-á prorrogado at:§ o primeiro 
dia útíl subseqüente. 

Art. 98. Sem prejuízo do disposto na legislação cri· 
minaI, é vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte 
ua l<azenda Nacional ou de seus funcionários, ae qUGtllJ.uer lU

formação obtida em razão de ofício, sôbre a situação econô
mica ou financeira e sôbre a natureza e o estado dos negó
dos ou atividades dos contribuintes ou de terceiros. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, 
unicamente, os casos de requisição do Pode~ Legislativo e de 
autoridade judicial, no interêsse da Justiça, e os de prestação 
mútua de assistência para a fiscalização dos tributos respec
tivos e de permuta de informação, entre os diversos setores 
da Fazenda Pública (ta União, e entre estas e a dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 99. Enquanto não fôr ultimado o Cadastro Geral 
dos Contribuintes do Ministério da Fazenda, os contribuintes 
do impôsto único sôbre minerais indicarão, nos mode!os dêste 
Regu!amento, o número do ato da autoridade competente ne
cessário ao exercício de sua atividade. 
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Art. 100. Até a insüda<;ãu das Delegacias Regi()nai~ 

de Rendas Internas, a sua competência de julgamento conti
nuará atribuída às Delegacias Fiscais e Recehedorias Fedcrai:-:. 
no àmbito em que vem sendo exercida. 

Art. 101. Fica liberado o pagamento das quotas do im 
pôsto único, relativas ao período de outubro a dezemhro d:e 
1964, no que diz respeito ao disposto no art. 90. 

Art. 102. Qualquer dúvi r la suscitada sôbre a distribui
.;ão das cotas do impôsto ún:cu será dirimida pelo D. N. P. 
:vI., que baixará instruçõl's c;c:larecedoras a respeito. 

Art. 103. Fic:a mantidu, até o término do prazo previs 
to na Lei n° 2.418, de 10 de fevereiro de 1955, o limite má
ximo de 8 ;,; (oito por cento) para o impôsto único relativo à 
mineração do ouro, nos casos especificados no Decreto n" 
24.195, de 4 de maio de 1934. 

Art. 104. Sôbre os estoques de carvão existentes nH 
data da vigência da Lei n° 4.425, de 8-10-64, não incidirá o 
impósto único a que se refere êstc Regulamento, desde que 
tenha pago o 'ro!Jo lt li . 

Art. 105. O impôsto único sôbre carvão mineral rela
tivo ao período de 13 de outubro de 1964 até a data da publi
l'ação do presente Regulamento será exigível, sem multa ou 
penalidade, desde que recolhido no prazo de 30 dias a contar 
da data da publicação dêste Regulamento. 

Art. 106. Fica criado um Grupo de Trabalho pal'a es 
tudar e reformular a legislação sôbre o comércio de minerais, 
que será constituído por representantes do Departamento de 
Rendas Internas, Departamento Nacional da Produção Mine
ral e das entidades de classe, designados por portaria do Mi
nistro da Fazenda, com prazo de sessenta (60) dias para apre
sentar os proj etos necessários à nova legislação. 

Art. 107. O presente Regulamento entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con· 
trário. 

Brasília, ]A de abril de 1965. 

JA4 

Octávio Gouvea de Bulhõe::; 
Mauro Thibau 



MooêLO N~ 1 

MINJST~li:iO DA FAZENDA 

IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS 

Ç,U/A DE RECOLHIMe:NTO MENSAL 

(Not.U!: DO CONTR.180IJorTl) 

{ENOERtCõ· '::UA, AVE P-IIOA::-.--:P::"""'ç"'.C7-E,"',,,-;-, ---------

( 9AU~"O) ( MUNIC!PIO) 

(AT1"ID.l.DE E)(~RCIDA I 

N.· 00000 
VIA 

N,· __________ _ 

(UNIDADE OA "'I!DI[~AçAO} 

P.ECOLHE A---------------,(~O"~WG~~Á" .. ""f~~~O~Á~O~O~."----------------

o IMPÓSTO ÚNICO DEVIDO SÓB~E OS MINERAIS DE SUA ATIVIDADE CONFORME A DISCRIMINAÇAo DO 

QUA,D~O "'MIXO 

~ 
I 

l 

!MP STO REl.ATIVO AO MS 

PRODUTOS eODISO 
PAUTA 

IMPonANCIA A RECOLHER 

De 

DA 
VALOR TRIBUTAVEL TOTAL-Cr$ 

(VALOR DO MOVIMf.NTO TOTAL DO 

MÊS. ESPECIFICADO POI 'lO DUTO ) 

lOMA 

---------------_._---
08SE~VAÇÓES , 

ANO, I 9 

IMPOSTO DEVIDO - Cr$ 

__________ , ___ de _________ d. /9--

X!'sinatvra do ContrIbuinte 

I NOTA: A SJuio será preenchida no 
L. ___ . _____ . ____________________ . _________ ../ 

número Je vías exigido pelo Departamento de Renda.... Inferna!. 



MlNISl"ÉRIO DA ""lENDA 

IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINHAIS 
""OUEFlIt.lENTO·GUIA 

N.0 00000 
VIA 

(ENOER';QO. ItUA, AVENIDA, ~AÇA .. Te) 

N' ____________________ _ 

, IA"II"O\ 11IIUHICII"'QJ 

RECOLHI A------------------------'(ÓAo.~~Dr.l ....... "c.~~~.~O~.~I-----------------------------

o IMPOSTO ÚNICO DEVIDO S08~E OS PRODUTOS MINE~"'S DE SU" ATIVIDADE CONFORME" clSCR,MI· 

"",Ao DO QVADRO ABAIXO, COM O ACRESCIMO DA MUL T" PREVISTA NO § ÚNICO DO ""T, 6 J DO kEG 

00 IMPÓSTO ÚNICO S08RE MINER"IS. 

IMPÓSTO RelATIVO AO Mh DE ANO 19 __ __ 

c O DIGO DA 
VALO~ TRIBUTÁVel-TOTAL Cf' 

I PIODUTOS I MPÓSTO PAUTA (vALO. 00 MOVIMENTO TOTAL DO DEVI:O - Crl 
Mis, l$1"!CJI"ICÁDQ ",ti PlODUTO) 

I 
I 

I 
I 

I 
SOMA I 

IMPÓRTÂNCIA A PAGAR 

IMPOSTO .. , 
c, $ ______________________ __ 

2 MULTA ( ___ ,,) c, ~ ______________________ _ 

l TOTAL A PAGAR 

O~ERVA'OES: __________________________________________________________ _ 

____________ ,. ___ de _______ _ *''1 __ _ 

AUJnatvfQ do Contribuinte 

NOTA: Este reQUEl$lmento-gulo Indepel1de de de,spacno e deve ser apresentodo diretamente no 9u,C~ 

próprio, pota pagamento Imedloto, considerando-Soe prellldtcodo e sem nenhum etelto O requEmrTle~ 

to apresentado sob qualqu&f outra tormo. 



I MINISThlO DA FAZE NDA 

IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS 
NOTA !'''CAL 

(BAUUIOJ 

(NO .... 1l DO CONTRIBUINTE) 

,MUH'CIPIOl 

N.O 00000 
VIA 

. , . , 

NUMERO OIE 

N." __________ _ 

(UNfOAD~ DA FEDERAÇÃO> 

CAPITAL REGISTRADO DE Cr$ ____________ _ 
\ATIVIDAOE EXERCIDA) 

REMETE A 
(N.OJolt 00 O[.STtNAT.4AIO) 

N.· _________ _ 

, BAIANO> (UN1DAD!: DA "EOIERAoJie) 

OS SEGUINTES PRODUTOS ItIINHAIS: 

CODt60 
DESCUCAO PREce v,t,lOR VALOR DE PAUTA IM ,,65TO DfVIDO 

QUANT. UtnDAOf OA W;rJI S! INCLUI'" TAMIlM TfOR, UN1,ÁRIO 
TOTAL O. 

PAutA CLASSE ou <&o, PlAC6Ii'DO (IA MUTAI 
OPUAÇAO UNI'T.4R I o TOTA l '1 VALOR 

C,I C,I C<$ c,1 c, • 

I 
SOM.'S ...... 

08SIRVAÇOES' ______________________________________________________ __ 

DATA DA NOT~. ____ de _________ do 196 __ _ 

085.: OS PRODUTOS SE9UE .. EM 
l"vAhno"P-t E Ü,.EC\.: DE 'vCL.U~~SI 

DE N'" _____ _ A 

COM A MARCA _________ PESANDO OU MEDINDO ____ _ 6rt ______ Loq ____ _ 

DAM DÁ SAiO.' DOS POODUTOS' ___ de _______ _ de 196 __ _ 

NOTAS: 1CZ - Esta noto fIscal é de uso ucJusivo dos contribuintE!: do ImpÔsto unjco, excetuados oz adquirentos 
diretos (ou propostos) do produto do atividade dos 90rimperros ou faiscadores: deve ser enfei.xodo em blocos 

\WIiformes e ter impres:so3 ° r-.rme'oc~o contínuo e o denominaç~o de "lmp21sto Único S6bre Minerai," 6 "Nota 
Fjl(;Ql", bem corno o número de suos viO:$. 

2~- ~ permiti do o 'uso de f6JI'lo3 s&ltos, num.tadol c.ontinvamente, desde que copiadas em ordem 
cronológico em Iivro-ccpiodor ofiCIalmente autenticado. 

3~ - Ah§m dos indtcoçOes ,ontlda~ neste mod&Jo, poder&> ser Incluídas outros de rntet&sse dos 

contri bui ntel, desde qUE nao prejudrqlJom a clareza óo documento, e acrescentado uma parte desta-

cóvel, plcofada, para o recebimento dos produtos. 

4°~ AS indicações o respeito do ocondicionomenio dos produros, Morco do.s volumes, etc., 
pOd.rao ... opostas o carimbo. 



Mooho N.- 4 

I :~~;;O D~~;~~A SOBRE MINERAIS 
I NOTA FISCAL DE PRODUTOS ISENTOS 
I 

CNO"1f DO CONr~i9UINr!.) 

(EN::ERtÇO IifUA, A'.rr.NIDA, PRAÇA ETC) 

t BAIRI'O:O) (MUrIlCIPIO) 

N.O 00000 
VIA 

CA~)ITAL REGISTRADO DE Cr$ __________ ~ __ 

OEClt.RAÇAo Df. J3[~Ç,\o: ----{N.)MUO)""---~ __ ~ 1 ______ I '9 __ _ 
( OArA) 

REMETE A ____ o 

(NOME DO 

(UNI,A:;l/'i: DA FEDEHAÇAO) 

0(; SEQUINTE'.$ FRODUTOS Wi;!NERArS PARA ANÁL.I.U·: 

CÓDiGO I 
O ... 'ANT IDADi 

WA~TIDAOE U~JDADf D E SC"çAO DEn.ld':ADA DA ".t.UTA ICf NiA 

I 

I 
I 
1 

I 
I 
L--...L.. -- ._-_.--
O!lSERVAÇOES, 

DATA DA. I-.jOT.4. __ ~_ d<i> ________ . _____ cc lQ6 __ _ 

06S.· CS pr<09UTOS ::·E:;0!>:M !iVl (~_:;'.13,,:)-i ... -~ ..... G: .. ;E~~:::_~-.. _::_::;__;::~:;) ;:)[ r~()~ ______ /, _. ______ _ 

COM A f<..V\~CA ____ ~ ____ ._._ prs.~'_Icr:., ou M;:=~I~(DO _. _________ ::-:t _________ , 

P~LII 

do "e --------

-------------~_._------_._--_. -_._---.----------_._-------

20-(~'-·,.1-,dj ncc íb har- c -:;,'::c1,' ,--'[' U"lU .:.,~ r s ~n flJ, 

v::-.r'jo jnj!Ccd(l~ coluna ce- :-'iJ~CI"0;SC:~ (~:_~ ~:~'"u s .'0':; (om 

r.Olas f.';C:],5 Cl 2"IOres, 0":$.;0 CC"'l0 oS r.:.h"e(C':' e d,~t,.~s ":8';:0.'; 

... ~<)-/,~ ",-;<,:, f>' .... 

:::c::1e~.jo :;,-::r QPc.s~~.; ü c:..;'1:·,1~·.(; 



( 5AIRRO) { MUNlcllI"IO; 

CAPITAL ft~G'STR).!Kl DE C;.;_ 

OS SEGUlNT!S PRODUTOS MINERAIS; 

o E S ( R ,'ç ). O I ~"" "" [ O """, I ,;00:.::. 

I L I 
--~---

O&SER:VAçoes: _______ . _____ . __________ " 

OR$ Dl ?~(f'l _____ A 

COM A MARCA ~ ________ PESANL>Q OLl MEDINDO _~ ____ 8rt _____ LIQ ______ • 

PEL A 

D","A ["lA, SAlDA 00$ P;WDUTO;; 

pago 
'2.:J -" Dc'/e ser 8n fs:xado em blocOS ~":n: fcrrnes-, o~11er"tJ(Cido$ pejo rGporhçt\o arrecadadora, antes do 

suo '.ltIIIZot;ão, e ~r Impressas a nUlTleroçõe confí,~vo t: C! canom:noçóo "lmp6i;'fo ÚniCo S6bre Mlne,ol:,~ ""'o
te fiscal de Operações Neo Trlbutó~ci:;" e o l)úm::lrO de suc!. 

4 Q
-- Alérn das !nc,coçi3e> CQntlda.:. "'leste modàlo, pOderõo ser rnc1vic.las ovtrQ,5 de Intef'~$Sf) dos 

Cont"bulntes desde que não preludlquem c CiOH'JZO do docJiTlento, e I)Çfc:;ce .. tada .... mo parte desto-
cáve1, picotada, poro reCebl1Tl8nfO de6 produtos 

POderôo ser aposlo.s o COfl mIJo 

6 rJ _ Qvando os produtos tTll'lerOI$ forerr. de peqver-:l pOlte co:-no a.:; gomos (pedrn,s prCCiO.sCLS 

semlpfeclo~as) e constlh.'lfem a atividade comarClol dd ern,te":c, 0.5 dlz.eres do ~Ob$.-· c respeito (d-:J acon--

dlClonamento dos prodvto5 serão ado;.lodo.s o e!lsa atlvl dode 



~--'----------------------------

MINJSrtll.tO DA FAZEND~ 

IMPOSTO ÚNICO SOBRE MI NERAIS 
I NOTA FISCAL DE AQUISIÇAO 
~ ______________ -J 

! NOlolt DO CONT"JBUINTe-1 

N.O 00000 
VIA 

--------.., ';;;N-;;;DE;;;'''@C'''O--;.;CU-;-'.--;''''V''''N;C;,O::-;'.--;P~''-;-;CA:-:-::'-:;'C:-:-'------- N,O ---------

( 8A1 A: JIIO) ( MUNrclll>.O) {UNIO .... OE DA ~!.OE" .... Ç ... OJ 

CAPITAL REGISTRADO DE C,$ ____________ _ 

ADQUIRE DE 
(NO"'! 00 VENOE.DOlt\ 

N,' __________ _ 

( 11"'1""01 ( MUNICIP'IO) 

N· DE MATRlcULA __________ _ 

OS SEGUINTES 'IOOUT05 MINERAIS; 

CODIGO DESOlçAO PIUÇO VAlOR VALOit Df PA.UTA IMPÔSTO DEVIDO 
QVANT UNIDADE PA UNITÁRIO 

TOTAL PA 
(AOUI SE INCLUEM 1'AMBEM TEDII., 

OPHAÇAo UNITÁRIO TOTAL VAlOI: PA UfA 1. (L.AS$l ou CÔII, Dt.&eOl:Do CIA '.lUTA) c' I C,$ C,$ CII c' $ 

I 

I 
SOMAS I 

oaSElvAÇO!s' 

_________ , __ cIo ________ de 19 __ 

NOTA: Esta noto fiscal" de uso exclusivo dos odqulO(!ntes d"efos (ou prepostos) do prodvfo do 

atiVidade d. garimpeiros ou fOlscadores, deve ser entelKodo em blocos uniformes e ter 1mp/essos Q 

numeração contínua, a YIQ e o denomlno(:,óo de "Impôsto UnlCo Sôbre Minerais" e "No~a Fiscal de 

Aquisicõo". Não 6 permitido o uso de fôlhos sôltos Ou SOb qualquer Outro tT'.Odolidade, po~ 

den40. porém, além das indicações contidos, no modêlo, ser incluídos outras de Interesse do 

contribvinte, delde que nê50 prejvdiquem o cIo' el.o do documento. 



woolLo N"? 

MIHIS fÊIJO DA FAZENDA 

IMPOSTO ÚNICO SÓBRE MINERAIS 
GUIA O!: TRANSITO 

,,.,...: DO ElIIIT1!:NTEl 

N.O 00000 
VIA 

----------,'c::."'NO"'E"'ot:.:""". ~.uCC.;-. -..~V.'"N~'D"' ... c--= ........ =~.,=e'--------- N." ----------

(MUN.C' .... O) (UNIDAOE' DI' "'EOEIIlAÇ.lO, 

(N.ATVAALlOAOE) 

___ / ____ f 19 __ 
(ilte ....... ATIç.AO. LOCALIDAOE. ur.Aoo) (DATA. DA ..... T'UCULA) 

nANSPORTA COM A PRESENTE PA~A 
I CIDADE: li: Eiiiltloo DE DtiT'NO) 

UMA PARTIDA DE -------------..""i .. "OOVT=;;o,..--;: .. "',NC=~"' ... ,.,,.---------------

VALO~ DECLARADO Df C,$ _______________ _ 

CARACTHISTICAS DO PROOUTO, __________________________ _ 

___________ ,. ___ do""'--_______ do 19 __ 

{QUANDO SE TRATAI DE ANALFABETO. ARE· 
PMTlçAo rOMARÁ A SUA IMPRESS!O Dl6lfAL) 

Re91Strada sob N.· ______ _ à 16'"0 ___ em __ cIe ______ _ de 19 __ _ 

NOTAS: 10 - S.r~o impressos 00 menos 05 indicoçOOs -GuIO de TrônSlto de Minerais" e os ,efe,en1es 00 nú
mero de ordem e VlO do documento. 

2!'- Esta guIO é de Uto e emlSSito flJ\.c)u., .... o dos oorirnpel'os ou falscador.,s. Seró emitida em duas vias, 
Of'\tes do transporte do produto poro fOfO do órea do garimpO ou fallqueirQ ou do Municlpio produtor. e 
registrada o primeira \110 no livro prÓprIO (mod~Jo "·13) do repartlçdo arrecadora do sou ~ 
cHio fl$çal Ao segundQ vIa ficará p,eso 00 bloco poro fina de fiscalizaçõo. 

3 [1- A prImeiro VI 0, depoIs de registrada, ,er6' 
• - condvZlda pejo próprio produto,. acomPOnhando O prodrAo oté o AJO venda total i 

11- ap,esentoda à Inspetorlo Fiscol de I.,.dG$ Jnler"cu da JocaJu:JocJe do desflno, ppra flnJ 

de flsca/Jzaç~o e contr61e, recebendo, .nMo, em lugor rMII'ocado, o .,isfo dêsJe 6rglJo; 
11'- reapreaenfoda à 'eportiçao ar,.cododorg de OtigMl, i"fltgm.nl. com a segundo '''0 

dos no las fiscais .milidas pelos adquirente, do prodvlo, pora fins de conler'nCla e o"oto

,ôo do bolA0 do regi.lro "0 li.-,o fi anolaçõo no frente do pr6prlg 9vio. 

~I,ado 

outra 

4~- Cada garimpeiro ou failcado, 
pela repartiçôo Q". cadodOf'o d. 
pessoa. 

,.,6 o .seu bloco próprjo de guios de h6nsi to outen
leu aomiCf"o, I;'edado Q lUa \ltilizoçóo por qualquet 
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REGIS1rlO DO IMPOSTO ÚNICO SOaRE MI~H?"'S 
'",(l::'['_~O N~ 8 

ESCRITA F 1.:; CAL DE ______ ~ _____________ _ CSTAI:'::C:U~:CIDO A _________________________ _ 

e:sy"[)O _~ ___ ~___ _ ___ ~_ l'.SCkJÇ-'l.c' ".0 c.ADAS~~-O J::"R-'L DOS CüN"T;:::BUIU7i:.S [la M:NISTf_RIO DA r·."'':'E~~DA 

DI TA 1
1

-----
1
----~~r- ~=-~~- C) _~~A o -~~~=:=ç~-~- A -I-:-~~=~--~~T,-'C'-D~~-- -------- ---JI ,O"A rl------l 

1

""'OD0TO----- -- IPRolll.rro __ ----~ I" - - - --

DATA 1 ,- 1,;'- '. - DO I n2-5:~v/l\rO~5 I 1'-/6__ i (~DA PAU-A _____ 'eCo D' P4L. a. ___ I ( ... () C~, r ,l,A ________ ", 

J c. I,e,,, NC","O '.<:'UC"A_ -----<:J~~_=_--~--=·>IA'''''lC~'__:=__=_--- o I"POSTO I I 

-M-"IDIAI ,M:o'o T:'~;,l:~" -I--''';-~:T' I ,,~':"~i:~,:-l ":~<-;~l,,::r'·--- ';~;'0 1------ I ____ ~ 
-~--r------t----- ,-----,--- I i-- i T 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 

L!' II I I ' I li I 

lL~LJ ___ ~ .. --tl---I-) -----l-+-d--J 
SOf.l\M L __ ~ ~ ~~ oa...- j __ ~~~~_1_~_~ __ ~~ ____ I~~_~ __ ._J ___ ~ ______ ., _____ _ 

NOTAS· 1:'- N" caso d!l hJvcr r!H~lor n:I"C"w..J de r~:'::\.·;05, 3~ l.':.C!';;:;~ F;~: "~:"'_'I(Ll!; ,-h 1;'1"', r;') c,~_,,:,r7C~ nu,ní rr.!l~."T10 telha tantos cok'nos 

(~v:)nto~ forEl'" p(", ').'i"~rl;Y; 

2°-- tsh, II\:ro G'-:r:g'J1é;;·,j ·.:'c-:rc; i'Jd •. o.i ,,~ :: .. <,:,1 ,J; r..., ;'.~,) li .0_:" "'')f} ,"/.,r"'r., :r:r:\u~,,,t;: -: ,r.:.'J":, d<~~to:; do P"'J ôu!,.., 

da atlv1a('rj", d'J O;;"'irnr:0!fO 0'J {'"!."'-'C(~::'!l c' (."$ (~~121 ~y;-.~ flr:'G~r.m n "-":>:":') ploC'h .. t;-
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,,~()otlO "". 9 

REGISTr:a f)}\ prnlJuç},s t' SAlDA DE M!NERAIS 

rSCPITA FI;:;CA-L Df E,s"rJ.BCt ;:;:C1DQ t, 

\ t'~:::CFii('_~C' NO CA::lASTRO GI?~AL OOS CONTRIBUINTES DO MIN1STERIO OA FA2EWI)t. 

~-'í(or;UiO: _____ ~_~.'"._._. ___ . ;(:;l\:;;(.;() ,':A PAUT.A. 

I--~l-------T------------_-~-, ,-------!:;~ DO --.-~~~:~- ,~-:'~_-~~r-~, ç -:---I~s T O QUE i 
'I ou, I "'ODUZ'Dl' I C:O",SUA''',O O') TCANS'vI,,,'ACO I " __ ~_~ _______ +I ____ :-I 

r:'9~--r-1Q- ~;:-;;-;::,- -[--;-;-:::~~';-;l~=-_~-T\--;-'~I~---'I ~IA<-~J'D"~~:~--N-~:~ ::rs:-':-~I" '0, .• -1' tOAk:O' :'01 
A'ES I DI< " n f-- I 1 ["I) 4' J 

'"'' se,,, o," I,L- ',c.. ~-' ----r-
o
----- •• _____ ~ J tl_J f']!---.-.J ,.JL_~t __ ~~ _:::f_~ -- . -1----- f ---t- --_.- ~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 I 
I I I I I ! 

I I I I I I 

I [ I I I 
-.l l_Ll_-L,_-L-L--L-.~_L-__ ------' L-_...L..---'-__ 

;)BSE~V),ÇOES 

f\:OTJ\S 1~- tste livro deY0r~ se, I v50do rei,? m;r.craOc.H (:K; tlh.i!or de licenço de. pesqui;iCi ov fovro t mina ou ovtros dep6.sitos mmerOll. J 
2 Q

- Deveró :;e~ lJ:10do ,Jrr, o fôlho ro,o cot:la prodvto 

3°_ Os vo!ore" c,~ntjtotl\,o.s ~,erao to~anZ.orlo3 mersalrr,~.H'"lt,.. e trnP"\S?Ortoao.$ o.s soido: pora o mê~ seguinte. 



PRODUTO ADQUIRIDO A GARIMPEIRO OU FAISCADOR 

REGISTRO Df EN TltADA E SAlDA 

ESCRITA FtSCAL. Dl ________________________ _ E$TABELI!:CrOO A ___ _ 

MODl!.o 1'- 10 

ESUDO ___________ _ INSCRJÇ),O N° __________ _ NO CADASTRO C;r.:AAL. OOS CONTRIBUI"lTES DO IrrfINlsrtA,o DA PAl(HOA 

P R OD U TO, ___________ _ CÓDIGO DA PAUTA, ___________ _ 

D AT A 
ENTRADA S A D A 

196 
065ERVAÇOCS 

I DOA 

QUANTJLADf.1 NOTA FISCAL 
QUANTIDAOE 

m.OT NOTA ~ I Se'" l 
.. !, tO k.[J 

tO k90 ",O r Númtro $ê"e. 00111. Em Bruto ~~_~é freIo!! do 1 Nu~_·-,~ __ -L:_~~~_l O.T. 
-_._-_._----~--- -_._._~ 

NOTAS W· Elto l,vIO deve/ô !>ot escriturado polo adquirente do prOduto do atividade de garimpeiro OIJ taiscador, Ou próprio produtor, 

2.~- Deverá ser utiflzada uma tõlho poro cada pro auto. ,.li""""'; 

3"- Devem ser u.sado.s ~anto.s Jivro.s qvantos forem a.s repartiçõos arrecadadorQS Om cVJo jurisdiçõO Qtuor o adqvlrente. 
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MODtLO W II 

REGISTRO DE COMPRA, BENEFICIAMENTO E VENDA DE MINUAIS 

I!SCRI'U II=ISCAI,.. Dt; ______________________ _ 
EST.4IELECUX) ,. 

eSTADO ___________ _ 
INSCRlçAO N." NO C4DMTRO GERAL Doa CON'TRIBuINTES DO lotIHISTÉ. .. ,O DA FA.UNOA 

PR O DUTO. ___________ _ CÓDIGO DA PAUTA, __________ __ 

o Ao TA 
ENtRADA A D A 

lQó_ 

QUANTIOADE 

o. ,~ 

QU .... NTIDADf 

tO k.O ~'O 
t:.m a'ul0 I 11"". fH::,,,do D ... 

~IS CAL 
",I> DOA tO k.O~D N ÚiTlCIQ 

NOTA 

Sble 

o 8SEJlVAÇOES 

NOTAS: 1°'" ~ste livro dever6 ser escriturado pelo ~omprado" beneficiador ti ... endedor de minerai~. 

2° ... Deverá .ser uti li:loda uma f61ha pora cada produfo. 



REGI~ír..O DA PROD>.:Ç!\ü, CONSUMO .E SAlDA DE ÁGUAS MI NER AIS 
MOD=l 

t=:o;,,:::R!TA ;,:[CA!_ IJ::: t.ST,,',ntL:::CIDO A _______ ~ ____________ _ 

------------- -·\',-'C: . ::'~~ :>\0 __ N __ ' C"01-,,S,R,:-J GC~~/.'_ DOS CONT~Ii)L·INTE.:.. M:i,lêTt~IO DA rAl.E"IDA 

I,~::~:--T--~-~.:,·,,-,:-T=-~-.··~-=---~~--~-=~=~-=:-=~ .. -=!---.~~ ~~=~=_~=-=~r'~-------I 
~ 

--.-- "".G",.,.'.,,/);, i '.'0';,, FISCAL I., T ,r,C"'1()?,S N.' rO'iTE 1 EM I OBstRVAÇÓES I 
--~]'-l (L,:rc;) r--------r--r-------l t,...;~.:t;,~~ill'.~.)AS !=-~~_S: !'~3"T:}_j~.~~~- "'I')LSOS-l ~A',H---IOS ! 

"~S 0'.0.1 i ",j,'Cc0 I S',',e I r;"" i ,."e" J:~)'-'~~~;'J 'i'",;~.·:3 1° I'''''') I ",-,') ~ 
I - -Ir--r-----r---!-----~I ----- I-~-I------[------r----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 Ad~ I I 1 I I I 
: -.·--I!------L--l-----i------ t 

SOLIAS L __ ~_- -- -.- - --L___ _ ___ _ 
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MODiôLO "1°1;) 

Ré Gl$ TRO DE CUIAS Gê TRANSITO D:: M!N{;RI.JS 

p~~+s~~:,~~r=~=-=~~I}-'-~-~D~;l /~;:,-, ~~;-!~, , --I' --=--=-~-,:~~;~~~;" 3 I~_=-=~;-R ~:< s -:': ~-~~ ~-;~" S;~_______T~~t~~~ 
: t,JO '1 ''''r''-.';;' ~ F I '" i I VALOR I (O,:) I L::"I---i "0',[ f.--i--~I"\~s'(/ i;~~:F~'~J <;;~~~TlI DéSCR:çM 1"(lA'Acci--~::t:'E EIUtÇO b "OTA "'SCAL ::~, I 

r---t--i j----'-l---- I_-!-D)" -i---+----I-------~II --+ :"'" ! s,,,, I 0,'' 

I ! I I 'I I 
I! I I ' 
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I I I I I 

I I I i I I I I 
I ,I I I 11, I I ' I I 

I I I i I I I 
I í I I I' I I I 
,li UI l __ 1 ~ __ L_J ___ l_J _I 

r::::;Ti,5 ),) - ,,\ b':)i"o da ç;'.i10 de 1ràns,70 será c::::d<;J cpós minl)ciosa ccr:fcrénc:o CO(";1 o s;~g!.)()do via do not;J h:cal emjhda p810 adquirente 

" •. :r.:r-J:s C o::' ro:.pc,:t .QS (,r'I:"<:;:;':::J(.~:i né;st'c livrc,. 

2_:'- ,., ~-... Ixa de 0J1(J oe It\~nslfo ::.orÓ tamL:én", anotado 1"',0 -seu Qn'J9rSQ rolo chefe du rBpor! IÇÔO. 





IMPÔSiO ÚNICO SÔBRE LUBRIFICANTES 

E COMBUSTíVEIS líQUIDOS E GASOSOS 

Lei n" 4.452, de 5 de novembro de 1964 



LEI N° 4.452, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1964 

Altera a Legislação relativa ao Impôs
to Í'nico sôbre lubrificantes e combustí
veis líquidos e gasosos, e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu Iilan
ciono a seguinte lei: 

Art. 1° O impôsto UlllCO sôbre lubrificantes e combus
tíveis líquidos e gasosos, qualquer que seja a procedência do 
petróleo bruto e de seus derivados, será ad -vaIarem, cal
culado sôbre o preço "ex-refinaria" (artigo 2°), no caso de 
refinados, ou sôbre o custo CIF médio de importação, no caso 
do petróleo bruto, nas seguintes percentagens segundo o pro
duto: 

Gás liquefeito de petróleo (GLP) .. 
Gasolina de aviação ............ . 
Querosene de aviação ........... . 
Gasolina auto motiva tipo A ..... . 
Gasolina automotiva tipo B ..... . 
Querosene ..................... . 
óleo Diesel ..................... . 
Óleo combustível (fueI oil) ..... . 

Até 
31-12-64 

25(~' 

1507c 
150% 
1l07{, 
175% 
8570 
75% 
2070 

A partir 
de 1-1-65 

25% 
150% 
15070 
12870 
188% 
90%, 
8070 
20% 
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óleos lubrificantes, simples, compos-
tos ou emulsivos, "signal oil", 
a granel ................... . 12W ( 150(/; 

Idem, idem, embalado .......... . 175 C)ê 175j~ 

Petróleo bruto importado ....... . 20j~ 20~'( 

Idem, produzido no País ......... . 6(' /( 6 c'-
" 

§ 10 Para os combustíveis c lubrificantes de aviação são 
mantidas as isenções e as condições previstas na Lei n 9 1.815, 
de 18 de fevereiro de 19fi3, inclusive quando sua importação 
fôr realizada pela Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRÁS 
-- à qual ficam estendidas, neste caso, as mesmas isenções e 
condições. (*) 

§ 2" A isenção prevista no parágrafo anterior é tam
bém concedida quando se tratar de combustíveis e lubrifican
tes de aviação produzidos no País. 

§ 3° O impôsto sôbre petróleo hruto importado e pro
duzido no País, consumido pela PETROBRÁS, será pela mes
ma levado à conta das despesas de operação e constituirá 
uma reserva a ser utilizada na amortização dos investimentos 
em pesquisas e explorações e também para melhoria nas uni
dades de refinação de suas refinarias, possibilitando obten
ção de maior porcentagem de derivados nobres. 

§ 4° O impôsto único exclui a incidência de quaisquer 
outros impostos federais, estaduais ou municipais, exceto os 
de renda e sêlo. 

(*) LEI X·· 1.815, de 11> de fevereiro de l!)j~ 

Art. 29 Com exceção do impôsto de I't'nda, ficanl as nlt'suws CIllprêsas «('111-
prêsas nacionais concessionárias de linhas rrgulures de naypgação aérra) isentas 
do pagalnpnto àr todo e qualquer impôsfo f('d(,l~al e henl assinl dE" direitos e taxas 
de importação e d.e previdência social e do inlpôsto de conSlllllQ relativos a aerona
ves montada~ ou desmontadas e peças respectivfls, motoJ'PC;: (', J'(lspcctiv~ ... preas, 
gasolina apropriada, óleos e lubrificantes especiais, pneumáticos de aviões, apa
relhos radiotelegráficos usados na aviação, instl'umpntos de l1flYf'gação aérf'a, apa
r('lhos salva-vidas para aeronavps, postr's, IllateriaI t' f(>rraJI1pntas para faróis e 
demais apetrechos para sin8lização de 3eródrOIllos (' hangarl's e oficinas reparadoras; 
o contlnlstível e lubrificante importados para conSlInlO dos aviões jato-propulsão. 
(Esta última parte foi mandada incluir pela Lei nQ 2.727, de 16-2-1956). 
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§ 5' Os produtos mencionados na Tabela dêste artigo 
c;erão definidos por especificações técnicas baixadas pelo 
Conselho Nacional do Petróleo (CNP), não se aplicando as 
disposições desta Lei aos demais derivados de petróleo que 
flão se enquadrem rigorosamente naquelas especificações. 

§ 6° (VETADO). 

Art. 2° O preço unitário "ex-refinaria", exclusive o im
pôsto único que o integra, dos derivados de petróleo tabela
dos e produzidos no País será fixado periodicamente pelo 
C. N . P ., mediante a multiplicação des coeficientes a seguir 
l'numerados, pela média do custo CIF em moeda nacional, por 
unidade de volume, de petróleo bruto importado no trimestre 
anterior: 

Gás liquefeito ..................... . 
Gasolina de aviação ............... . 
GaRolina tipo A ................... . 
Gasolina tipo B ................... . 
Querosene de aviação .............. . 
Querosene . . . . ................. . 
óleo Diesel ....................... . 
óleo combustível ................... . 
Óleos lubrificantes ................. . 

Coeficientes multi
plicadores do custo 

CIF do petróleo 
bruto 

2,30 
2,15 
2,20 
2,60 
1,80 
2,30 
2,25 
1,70 
5,50 a 7,00 

§ lu O custo CIF do petróleo bruto que servirá de base 
para calcular o preço" ex-refinaria ", exclusive o impôsto único 
que o integra, será determinado de ac6rdo com as seguintes 
normas: 

a) o custo da moeda estrangeira será a média ponde
rada dos preços CIF verificados nas importações de petró
leo bruto, no trimestre anterior; 

b) a conversão para ti moeda nacional será feita à taxa 
cambial prevista para o período de vigência dos novos preços. 
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§ 2' Depois de 3 (três) meses da última fixação, po
derão ser revistos os preços "ex-refinaria", e o Conselho Na
cional do Petróleo, tendo em vista as diferenças de especifi. 
cação técnica, estabelecerá, dentro dos limites previstos neste 
êlrtigo, () coeficiente parn cada tipo de óleo lubrificante. 

§ 3c A fim de aj ustar os preços "ex-refinaria" às varia
ções do custo CIF do petróleo cru, ou o nível de rendimento 
ela Petróleo Brasileiro S. A. -- PETROBRÁS - às necessi
dades financeiras da execução do seu programa de investi
mentos, o Conselho Nacional do Petróleo poderá (VETADO) 

aumentar, (VETADO), os coeficientes referidos neste artigo. 

§ 4' (VETADO). 

Art. 3 Da receita resultante do imposto a que se n'
fere esta Lei: 

I - 40% (quare:qta por cento) pertencem à União; 

II 48;10 (quarenta e oito por cento) pertencem ao~ 
Estados e ao Distrito Federal, distribuídos dt' 
acôrdo com as normas legais vigentes; 

III - 12% (doze por cento) pertencem aos Municípios, 
distribuídos entre êstes de acôrdo com a legisla
ção vigente. 

§ 1 No caso do Distrito Federal e de Est:ados que não 
se suhdividem em Municípios, será acrescida à quota que lhes 
couber a percentagC'm de 12ji correspondente aos Municípios. 

§ 2c A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios destinarão de suas quotas na receita do impôsto a que 
se refere esta Lei, até o exercício de 1971, inclusive: 

a) 11 'li (onze por cento) ao aumento do capital social 
ela Rêde Ferroviária Federa l S. A ., nos têrmos da legisla
ção ehi.; vigor; 
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b) 89 j{ (oitenta e nove por cento) aos seus programas 
rodoviários, através do Fundo Rodoviário Nacional, nos têr
mos da legislação vigente. 

§ 3' A partir de l' de janeiro de 1972, a receita resul
tante do impôsto a que se refere esta Lei, (VETADO), será 
incorporada ao Fundo Rodoviário Nacional. 

§ 4° Os Estados e Municípios só receberão as percenta
gens constantes dêste artigo quanclo comprovarem perante o 
DNER a aplicação das quotas recebidas anteriormente. 

Art. 4° As receitas provenientes da arrecadação do im
pôsto único a que se refere esta Lei serão diàriamente reco
lhidas pelas Alfândegas, Mesas de Renda, Recebedorias e 
Coletorias Federais ao Banco do Brasil, mediante guia. 

Parágrafo único. De cada recebimento pelas estações 
arrecadadoras nos têrmos dêste artigo, o Banco do Brasil 
S . A. creditará: 

I - a percentagem pertencente ao Fundo Rodoviário 
Nacional, à conta e ordem do Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem, para ser distribuída na forma da legis
lação em vigor; 

11 - a percentagem pertencente à Rêde Ferroviária 
Federal S. A., à conta e ordem desta, para aplicação nos têr
mos da legislação em vigor. 

Art. 5e A Rêde Ferroviária Federal S. A. aplicará mi 
recursos do impôsto único recebidos nos têrmos desta Lei, ex
clusivamente: 

I - no pagamento de juros e amortizações de emprés
timos, compras financiadas e contratos para executar o pro
grama do reaparelhamento das suas instalações, equipamen
tos ou serviços; 

11 - em investimentos, em instalações fixas e equipa
mentos. 
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§ l' A Rêde Ferroviária Federal S. A. (R. F . F . S. AI 
aplicará em investimentos, em remodelações de linha, reti
ficação de traçado, refôrço de pontes, construção de variantes 
e construção de armazéns, silos e frigoríficos, no mínimo 
80(;~ do saldo dos recursos anualmente recebidos nos têrmos 
desta Lei depois de deduzidos os encargos de juros e amor
tizações dos empréstimos referidos no inciso I. 

§ 2 Os recursos creditados pelo Banco do Brasil à Rêde 
Ferroviária Federal S. A. (R. F . F . S. A.) nos têrmos desta Lei 
serão por esta mantidos em conta ou contas especiais no mes
mo Banco ou suas agências, as quais somente poderão ser 
movimentadas, salvo transferências entre as mesmas, para 
pagamentos que atendam ao disposto no presente artigo e seu 
~ 1". 

Art. 6 O Departamento Nacional de Estradas de Ro
c1agem destinará, obrigatoriamente, da quota do Fundo Ro
cloviário Nacional que constitui sua receita: 

I - 11 10 (onze por cento), até o exercício de 1971, 
ao vestimento primário ou à pavimentação, enquanto llC'Ct'S

sário, ao melhoramento e à construção de estradas de roda
gem, destinadas à substituição de ferrovias ou trechos ferro
viários federais, reconhecidamente antieconômicos, ohservaria 
11 legislação em vigor. 

II - 30 fi. (trinta por cento) à pavimentação de rodo
vias existentes e constantes do Plano Rodoviário Nacional, e, 
quando necessário, aos serviços de melhoramento indispensá
veis para torná-las em condições de receberem pavimento. 

§ 1 A supressão de ferrovias ou trechos ferroviáJ:'ios 
antieconômicos será aprovada pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, por proposta do Conselho Ferroviáricl N a
cionaI. 

§ 2' (VETADO). 

§ 3' A suspensão da operação dos ramais antieconômi
cos fica suhordinada à existência ou construção de outra yia 
de transporte, em condições de atender satisfatoriamente às 
necessidades do tráfego (VETADO). 

161, 



§ 4' N o caso previsto neste artigo, o trecho ferroviário 
será desligado da rêde ferroviária a que pertencer. 

§ 5° Anualment:e o Departamento Nacional de Estradas 
d'e Rodagem empregará da sua quota, em obras rodoviárias nos 
Territórios Fedt'rais, quantia não inferior à quota que cabe
ria a cada um, como se Estados fôssem, tomando-se por base 
::l arrecadação do ano anterior. 

Art .. 7° O Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem não poderá empregar mais de 35 (/~ da sua quota no 
Fundo Rodoviário Nacional em pagamento de pessoal perma
nente ou temporário, de administração dos respectivos ór
gãos, ou de conservação ou fiscalização na rêde rodoviária a 
seu cargo. 

Art. 8" Os Estados t' o Distrito Federal destinarão obri
gatoriamente, das quotas no Fundo Rodoviário Nacional que 
constituírem sua receita, 20~( (vinte por cento) no mínimo, 
em cada exercício, à pavimentação, melhoramento de traça
do, construção ou refôrço de obras de arte especiais e seu:~ 

acessos das rodovias existentes c constantes dos respectivos 
Planos Rodoviários Estaduais. 

§ l' Mediante justificativa apresentada ao Conselho Ro
uoviário Nacional, os Estados cuj as condições locais exijam 
o desenvolvimento de outras vias, meios e terminais de trans
pórtc, além do rodoviário, ou nos quais as condições do sis
tema de telecomunicações emprestam, aos investimentos nesse 
setor, prioridade igualou maior do que determinadas rodo
vias, poderão aplicar até 10'/r de sua receita no Fundo Ro
doviário Nacional em investimentos fixos, em oub'as vias, 
meios e terminais de transportes ou em instalações de tele
comunicações. 

§ 2° Os investimentos em telecomunicações previstos no 
parágrafo anterior deverão ser previamente aprovados pelo 
Conselho Nacional de Telecomunicações, para assegurar a 
~'ua coordenação com os investimentos federais no setor. 
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Art. 9" O Departamento Nacional de Estradas de Ro
rlagem e os órgãos rodoviários dos Estados e do Distrito Fe
deral poderão, a juízo dos respectivos Conselhos Rodoviários, 
despender até 5% (cinco por cent:o) da sua quota no Fund0 
Rodoviário N acionaI, na construção ou melhoria de estradas 
de rodagem de relevante finalidade turística. 

Art. 10. Durante os exerci cios de 1965 a 1969, 40/, 
(quatro por cento) das quotas do DNER e dos órgãos rodo
viários dos Estados no Fundo Rodoviário Nacional serão apli
cados na construção, melhoria, pavimentação e instalações de 
aeródromos, aeroportos e na implantação e manutenção dos 
sistemas de segurança das operações e proteção ao vôo. 

Parágrafo único. A percentagem referida neste artigo 
será aplicada pelos órgãos competentes do Ministério da Ae
ronáutica, diretamente ou mediante convênio com os Estados, 
e delegação, aos mesmos, de obras federais. 

Art. 11. Para receber as quotas do Fundo Rodoviário 
Nacional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de
verão documentar a observância do disposto nesta Lei e na 
legislação especial em vigor, relativamente à destinação da 
~ua participação na receita do impôsto único. 

Art. 12. A indicação de pontos de passagem principais 
das rodovias constantes do Plano Rodoviário Nacional, não 
importa necessàriamente na fixação dos respectivos traçados 
que procurarão as soluções técnico-econômicas mais vanta
josas, Gemonstradas nos estudos, levantamentos e projetos. 

Art. 13. O Conselho N acionaI do Petróleo fixará os 
preços' de venda ao consumidor dos derivados de petróleo ta
belados, adicionando ao respectivo preço unitário "ex-refina
ria ", calculado nos t:êrmos dos artigos 10 e 2° desta Lei, as SE'

guintes parcelas: 

I - Custo da distribuição e revenda: 

a.) parcela referente às despesas gerais de distribuição; 

b) parcela referente à remuneração patrimonial das em
presas que exercem a atividade de distribuição; 
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c) parcela de ressareimento das despesas de transferên
CIa de produtos por vias internas; 

d) a parcela referente às despesas gerais e à remune
ração patrimonial dos postos e estabelecimentos de revenda 
(los produtos aos consumidores. 

II - Outros custos: 

a) as despesas de transferências de produtos por cabo
tagem, inclusive portuários e correlatos, dos derivados de pe
tróleo tabelados produzidos no País; 

b) a parcela relativa à mistura de álcool anidro às ga
solinas automotivas; 

c) a parcela destinada a atender ao ressarcimento das 
diferenças no valor de importação dos derivados de petróleo, 
realizadas de acôrdo eom as cotações internacionais e se ve
rificado pelo Conselho Nacional do Petróleo que o respectivo 
preço CIF de importação tenha resultado superior ao corres
pondente preço "ex-refinaria" vigente no País, estabelecido na 
forma prevista no art. 29 desta Lei; 

d) a parcela de valor correspondente a 0,20/0 (dois dé
cimos por cento) dos preços "ex-refinaria" para atender às 
despesas de fiscalização, administração e atividades técnicas 
e científicas correlatas, a cargo do Conselho Nacional do Pe
tróleo: 

e) uma parcela adicional no preço de combustível de 
baixo p'Ünto de fluidez, correspondente a 50/n (cinco por cen
to) Ct'o preço "ex-refinaria"; 

f) uma parcela ressarcitiva nos preços dos derivados re
lativa às diferenças de fretes de transportes de petróleo bru
to sôbre o valor CIF médio estabelecido para cálculo dos pre
ços, conforme prevê o art. 2°, quando tais diferenças afe
rem à margem de lucro das refinarias, reduzindo-a a níveis 
inferiores aos assegurados pelo Conselho Nacional do Petró
leo, nos têrmos da legislação vigente; 
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u) uma parcela necessária a atribuir a JS Estados pl'O
clutores l' equivalente a 6IJr (seis por cento) do valor do pe-· 
~róleo bruto de produção nacional, verificado trimestralmente, 
nos têrmos desta lei, para aplicação de, no mínimo, 80 ~r (oi
tenta por cento) na const:rução l' pavimentação de estradas 
de rodagem; 

h) outras parcelas aditivas que vierem a se tornar nt~
cessárias, nos têrmos da legislação vigente e nos limites da 
competência do Conselho Nacional do Petróleo o 

Art. 14 o Os preços de venda, tanto para o atacado como 
para o varejo, fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo, 
não l'starão sujeitos à homologação de qualquer órgão con
trolador de abastecimento e preços ou entidades de finalida
de análoga o 

Art o 15 o Fica o Conselho Nacional do Petróleo autori
zado a arrecadar os recursos correspondentes às parcelas 
agrupadas no item II elo art o 13, mantendo-::;s em contas ban
cárias especiais que o mesmJ Ccnselho movimentará à vista 
de documentação apropriada o 

§ 1 Fica o Conselho Nacional do Petróleo autorizado 
a arrecadar as diferenças que ocorrem entre os preços dos 
derivados de petróleo que vierem a ser importados para com
plementar o abastecimento nacional e os respectivos preços 
"ex-refinaria" esta helecidos nos têrmos dos artigos 1° e 2' 
df'sta Lpj o 

§ 2- Os recursos previstos no parágrafo anterior seráo 
elestinaclos aos fins previstos na alínea (O do item II do art o 

13 da presente lei o 

§ 3 As importâncias correspondentes à arrecadação de 
Que trata a alínea e do itpm II do art o 13 da presente lei Sl'-

rão aplicadas, por intermédio da Petróleo Brasileiro S o A o --

PETROBRÁS, no financiamento do aparelhamento dos dis
tribuidores, transp'Jrtadores (' consumidores de óleo comhus
tível, para utilização dêsse produto com alto ponto de fluidez o 
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§ 49 Os refinadores, distribuidores, transportadores e 
consumidores ficam obrigados a, dentro do prazo de um ano, 
se aparelharem para o processamento, distribuição, transpor
te e consumo de combustível de alto ponto de fluidez. 

§ 5" O Presidente do Conselho N aciow\l do Petróleo 
comprovará perante o Plenário do Conselho, até 30 de junho 
elo exercício seguinte ao vencido, a administração das contas 
bancárias previstas neste artigo. 

§ 6n Os estoques de petróleo c seus derivados existen
tes em poder das companhias distribuidoras e das emprêsas 
permissionárias da refinação de petróleo, bem como das in
dústrias de envasilhamento de óleos lubrificantes e produção 
de graxas, derivados do petróleo, inclusive os produtos quími
cos importados e utilizados nas indústrias mencionadas, as
:,\jm como as quantidades em trânsito de quaisquer dêsses pro
dutos, estão sujeitos ao pagamento da diferença de tributa
ção resultante desta Lei, a qual será recolhida na forma dos 
artigos 3° e 4° da presente lei. 

Art. 16. O DNER manterá em cada Distrito Rodoviá
rio Federal um "Serviço de Fiscalização Rodoviária" (ViE
TADO), com a incumbência exclusiva de fiscalizar a aplicação 
dos recursos do Fundo Rodoviário Nacional e dos recursos 
da União para ohras rodoviárias entregues aos Estados 'e Mu
nicípios. 

§ 10 Em caso de comprovada irregularidade na aplica
ção dos recursos do Fundo Rodoviário Nacional por parte de 
qualquer Estado ou Município, o (VETADO) Serviço de Fisca
lização Rodoviária comunicará a ocorrência diretamente ao 
Conselho Rodoviário Nacional. 

§ 2° Cabe ao Conselho Rodoviário Nacional, em face 
ela comunicação a que se refere o parágrafo anterior, deter
minar a suspensão da entrega aos Estados (' Municípios das 
quotas do Fundo Rodoviário Nacional e dos recursos da União 
para obras rodoviárias. 
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§ 3 Os ('ditais de concorrência pública, para execução 
de obras e aquisição de equipamentos à conta dos recursos da 
União para obras rodoviárias entregues aos Estados e Muni
cípios, serão previamente aprovados pelo (VETADO) Serviço 
de Fiscalização Rodoviária. 

§ 4 O pagamento de obras executadas por firmas em
preiteiras à conta de recursos destinados pela União aos Es
tados e Municípios, somente será efetuado após medições le
vadas a efeito por comissões nus quais figure um represen
tante do Serviço de Fiscalização Rodoviária. 

§ 5' (VETADO). 

Art. 17. (VETADO). (*) 

§lc (VETADO). 

§ 2c (VETADO). 

Art. 18. O impôsto UnICO sôbre produtos nacionais será 
recolhido por verba, devendo o pagamento ser efetuado na re
partição arrecadadora, no Estado em que estiver localizada a 
fábrica vendedora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 
contar da entrega ao primeiro comprador. 

Art. 19. O recolhimento do impôsto sôbre produtos im
portados será feito à Alfândega ou Mesa de Renda do pôrto 
de desembarque, com base nas quantidades efetivamente des
carregadas, sendo um têrço no desembaraço alfandegário, e 
(1 restante' após 60 (sessenta) dias, a contar daquela forma
lidade. 

Art. 20. N os processos que se formarem em reparti
ções publicas e órgãos ou entidades com função fiscalizadora, 
da União, não se exigirá da PETROBRÁS prestação de ga
rantia, real ou fidejussória, inclusive para interpretação dt, 
recurso. 

(*) o trxto do al't. 17 I' SC'US §§. nwntido lH']o COlIgl't':-'SII ~Hl·it)naJ. 1'J)il~tH d",'" 
pá!,:s. 1 n/174. 
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Art. 2l. (VETADO) . 

§ 1" (VETADO) . 

§ 2° (VETADO) . 

§ 3" (VETADO) . 

Art. 22. (VETADO) . 

Art. 23. (VETADO) . 

Art. 24. A presente lei entrará em vigor na data da 
~ua publicação revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 5 de novembro de 1964; 143° da Independência 
e 76° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octávio Gouvêa de Bulhões 
José Chrysantho 
Nelson Lavenere Wanderley 
Mauro Thibau 

LEI N° 4.452, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1964 

Partes mantidas pelo Congresso Na
cional, após veto p'r8sidencial, do proje
to que se trunsf01"mou na Lei n~ 4.452, 
de 5 de novembro de 1964, que altera a 
legislação relativa ao impósto único só

bre lubrificantes e combustíveis liquidos 
e gasosos, e dá outras providências. 

o Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu pro
mulgo, na forma do § 39 do art. 70 da Constituição Federal, 
os dispositivos da Lei n° 4.452, de 5-11-64. 
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Art:. 17. Fica criado u Fundo Nacional de Pavimmta
çãu, que será aplicado pelo DNER de acôrdo com a legisla
ção que regulamenta a aplicação do Fundo Rodoviário N a
cionaI, sendo vedado pagamento de pessoal permanente ou 
temporário à conta dos seus recursos. 

§ 1 O orçamento da União consignará quantia nunca in
ferior a 1 J~ do total da Receita prevista para o exercício, 
para a constituição do Fundo Nacional de Pavimentação de 
que trat:a êste artigo. 

§ 2' O Fundo Nacional de Pavimentação será aplicado 
na pavimentação superior de estradas, de acôrdo com plano~ 
aprovados pelo Conselho Rodoviário Nacional, ou em rodovias 
de relevante finalidade turística. 

Brasília, 2 de julho de 1965; 1440 da Independência ... í'7 
da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
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3 

IMPOSTO ONICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA 

• Lei nO 2.308, de 3 I de dgôsto de 1954 

• Decreto n'! 40.499, de 6 de dezembro de 1956 

• Decreto n'! 41.020, de 27 de fevere'ro de 1957 

• Lei nO 4.156, de 28 de novembro de 196:: 

• Lei n~1 4.364, de 22 de julho de 1964 

• Lei ·n Q 4.676, de 16 de junho de 1965 

• Decreto n'! 57.617, de 7 de janeiro dE> 1966 



LEI N' 2, :308, DE 31 DE AGôSTO DE 1954 

Iustitllí o Fundo FederaL dI' Eletrifica
ção, cl'ia u impôsto único sôbre enrr'gia 
elétrica, altera a legislação do impôsto de 
consumo, e dá outras p1'ovidô/CÍas, 

o PreRidt'lJte da República: 

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

Art:, l' E' instituído o Fundo Federal de Eletrificação, 
destinadCl a prever e financiar instalações de produção, trans
missão e distribuição de energia elétrica, assim como o de 
senvolvimento da indústria de material elétrico, 

Art, 2 O Fundo Federal de Eletrificação será cons-
tituído: 

(I) da parcela pertencente à União dJ imnôsto único sô
b1'e energia elétrica; 

li) de 2/10 (dois décimos) da importância do produto 
(la arrecadação da taxa de que trata o art, Ieda Lei n° 156, 
de 27 de novr-mbro de 1947 (*), que é elevado para 10 r/, (dez 

(*l LEI NQ 156 -- DE 27 DE NOVE:\1BHO DE 1!l47 

Restabelece a la2'a de que trata o Decreto-Lei nO 1.394, de 2!J de junho de 193!l, 

Art, 19 E restabeleci da a taxa de cinco por cento (5%) criada pelo Dccreto
Lei n Q l,3!H, de 29 de junho ,\t' 1!J39, para remessa de "alôre, ,lo Brasil para o 
{·xtrrlor. 
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por cento), mantidas as isenções do art:. 3' da mencionada Lei 
n' 156, em tôdas as SW1S alíneas (1), e do art. 11 da Lei n' 1.807, 
clt- 7 de janeiro de 1953; (2) 

c) de dotaçõl's consignadas no orçamento geral da 
União; 

d) clt' rendimentos de depósitos e de 8plicaçõ('s do pró-
prio Fundo. 

Art. 3' A energia elétrica entregue ao consumJ é su
jeita ao impôsto único, ccbrado pela União ~;ob a forma de 
impôsto único, pago por quem a utilizar. 

Parágrafo único. O impôsto único de que trata esta lc i 
não isenta nem os seus contribuintes, nem as entidades pro
dutoras, transmissoras, comercicmtes e distribuidoras de en2r
gia elétrica, do pagamento dos impostiJS de renda e do seI::, 
incidentes e processados nos termos das leis e regu1am2ntos 
específicos, ficanc1o, porém, mantidas, em sua p1enitud2, a~.; 

;senções de impcstos oubrgadas pela legislação em vigor ,CtS 
referidas entidades. 

Art. 4'.' O impôsto único de que trata () art. 3 destu lei 
será arrecadado sob as seguintes bases: 

(1) LEI x? 156 -- DE 27 DE XOYE:\IBHO DE lú47 

~\I'l. :1') Si'":to ispnlas da laxa de que trata o art. 1(1: 
a) as ITIlU's:-,as dI' fllnd"s para alt'lHúT ~~o servi<,.'o dp tunortlzação de jlll'O~ 

da díyjda !'~1!'I'lla da t-ni:-ll). Estados e .Municípios; 
b) as !'l'll'l'SSas assirn lil' 1'1I11(los, dcstilI,-:das ao retúl'I1o dp capitais C'strangt'iro:-i 

;'plil'ados !lI) Brasil, COIllO d(~ juros e dividt'lHlos., oh~H'r\'adas as ('~íipllla~'õt's di) 1)('

c:'do Il'.' !lo (12:i, de 27 dI' f('\'t'ITiro de lD4G; 
L) a~ lT.JH'SSaS (1(' fundos para pagalllcnto ,Ir gênel'os alinH'ut!cios de prilllpir"l 

ne.ccssidad(', (!ll(' V(,lll!ê!lll a Sl'l' indil'ados por decreto do Prl'sidf'Il[C' da H"púhlica; 
dI as l'('lIH'SSaS clt' fundos para o pagalllt'nto de cOlnhll~tí\'t'is, luhl'ifil'êllltps t' 

paI)j'~ para a iIllprc~llsa (' pUl'H II\TOS iJllpürtados CClll iS(,ll~'ÜU dos iJllpostos alfan
d('gú!'ios; 

e) as l'{'llH'SSas de fundl)s de jI1l(,l'ês~p das :\IisstH's Diplnnddicas P Ht'parti(;típs 
Cnnsular('s, d('~d(' qlll' haja n'cipl'ocidade de tratalllCnlo, l'l'conlwcido IH'lo )lilli~tl'rif) 
das Ht'laçôps Exteriores; 

IJ as Ilpl'l'u\'ües l'Jltrp Ballcos, dcvidcllllente autorizadas. 

(21 LEI Xo 1.807 --- DE 7 DE .TAXElHO DE 1D,,~ 

j)i<;fJõe sôbl'e operltçues de cúmbio e rlri outr/lS }Jropúlén(·lII.'i. 

Art. 11. A taxa a que se' 1'f'[(,1'r111 l:!S L('i~ ns. 15G. d(' 27 de 110"{'Ill})l'O di' 1n~í, 
'(> 1.:{S:~, clt' 1:: dl' junho de 1\1;'1, llltO h1Cidp súhre as OpPI'H\,õrs dI' cúnlhin pn>yisttl!' 
Jln art. 2" desta ]ei. 
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I - Cr$ 0,20 (vinte centavos) por kwh (quilowatt~ 

hora) de luz; 

II - - Cr$ 0,10 (dez centavos) por kwh (quilowatt· 
hora) de fôrça; 

IH -- (cinco por cento) sô])re o preço do consumo 
a forfoito 

§ 1" Se, no cômputu do custo da produção anual, a ener
g-:oa elétrica consumida por qualquer indústria, cxclusive o im
pôsto, part:cirar, necessàriamente, com mais de 5 (cinco) e 
mem s de 1 O í~) (dez p'Or cento), o impósto será devido à ra
zão de 50 ~{ (cinqüenta por cento) da taxa prevista neste ar· 
tigo, reduzindo-se a 30S{ (trinta por cento), quando a parti. 
cipação fôr de 10 (dez) a 15~,~ (quinze por cent:;) e a 10;;~ 

(dez por cento) quando a participação fôI' igualou superior 
a 15 j1r (quinze por cento) o 

§ 2- A União restituirá às emprêsas beneficiadas pelas 
disposiçõ:'s do parágrafo anterior as iraportâncias porventu
ra rEcebidas indevidamente no ano anterior o 

§ 3" O impô:"::) únic) será arrecadado na conta que as 
emprêfas ou entidades são obrigadas a eXl)edir e será reco
lhido à repartição arr('c~ldadora local ou à Delegacia Fiscal a 
que est:vere:m .itlri~:dicicnmlas, dentro dos vinte primeiros dia" 
do mês subseqüente ao da expedição da conta, mediante guia 
em três vias o 

§ 4° Nos livros fiscais próprios serão escriturados por 
par~:odas que abranjam período não superior a 30 (trinta) 
e];3s - pelas emprêsas ou entidndes fornecedoras de energ:a 
(iétrOca - o número de quilowatts-hora (kwh) consumidos, 
Cuz e fôrça), as importânc:as das contas exnedidas mensalc 
ment9, (conSUillJ por kwh) e a fOl'fait. o total do impôsto 
devido e outros elementes necessáric:s ao efetivo contrôlc do 
tributo o 

§ 5' Estão isentos do pagamento do impôsto: (*) 

a) a parte consumida nas oficinas e outros serviços per· 

(*) Ver ar!. 19 da Ld Jl'.' ·LG7tl, lle 1H-()-li:J. púgs. :Wí/2flX. 



tinentes à produção, transmissãCJ e distribuição de eletricida
de das empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica; 

b) o fornecimento de energia feito pelas empresas gera
doras aos distribuidores; 

c) as entidades a que se refl're o art. 30, inciso V, letra 
b, da Constituição Federal; 

d) a energia c::msumida na cperação de ferrovias eletri
ficadas e outros meios de transporte baseados na tração '31é
trica; 

e) o fornl'cimento de energia feito a oficinas e serviços 
da União, dos Estudos, do Distritc Federal e dss Municípios; 

l) as contas de consumo mensal equivakntl·s ao valor até 
20 (vinte) quilowatt-hora (kwh), quer o fornecimento seja 
feito sob a forma medida, quer a fOl'fait; 

.fi) a energia eiétrica produzida para consumo próprio. 

§ 6 Incorrem nas multas de: 

tI) importància igual ao impôsto não rel'olhido, não in
{erior a Cr$ 10 _ 000,00 (dez mil cruzeiros), cs que falsamen
te se atribuírem os benefícios da alinea g do § 5e deste artigo; 

b) importância igual ao impôsto não recolhido, não infe
rior a Cl'S 1.000,00 (mi i cruuiros), os que infringirem o dis
posto no § 3" deste artigo, ou se atribuírem falsamente o be
nefícÍ::> do § 1', também deste artigo; 

c) Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros), os qUl' infringirem o disposto no § 4 dêste 
art:igo. 

Art. 5 Do total da arrecadação do impôstCJ único, 40~'~ 
(quarenta por centD) pertencerão à União, 60 'I; (s css81lÍa 
p8r cento) aos Estados, Distrito Federal 8 lYI unicípios, para 
~erem aplil'adm; na prorlução, transmissão e distribuição de 
energia elétrica. (*) 

(*) v,'!' "1'1.12 da L"i !l" 1.1',Ii, d,' 2X-11-62, pág. 1\18. 
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Parágrafo único. A parcela do impôsto único pertencen
te aos Estados, Distrito Federal e Municípios será rateada en
tre êles, tendo em vista o seguinte critério de prDporcionali
dade: produção l(jé, (um por cento), superfície 4;{, (quatro 
por cento), consumo 45 ~'~ (quarenta e cinco por cento) e po
pulação 50~ (cinqüenta por cento). (*) 

Art. 6' (VETADO). 

Art. 7' A União consignará no seu orçamento geral du
rante 10 (dez) exercícius financeiros consecutivos, a partir 
do próximo, a dotação global, anual de equivalência nunca in
ferior a 4 ~{ (quatro por cento) da arrecadação do impôsto de 
consumo no exercícío anterior, para o Fundo Federal de Ele
trificação. 

Art. 8' O produto do impôsto único sôbre energia elé
trica será escriturado, como depósito, pelas estações arrecada
doras e, deduzidos 0,5;;0 (meio por cento) correspondente às 
despesas de arrecadação e fiscalização, será depositado pelo 
Tesouro Nacional, mensalmente, em conta especial no Banco 
Nacional do Desenvolvimento EconômicD, para ser aplicado na 
forma que a lei especial determinar. 

§ l' O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
entregará, em parcelas trimestrais, aos Estados e ao Distrito 
Federal, as cotas que lhes couberem, na forma da distribui
ção prevista no art. 5° desta lei. 

§ 2' Até que sôbre o assunto disponha lei especial, os 
Estados e Municípios poderão empregar as cotas a que sc 
refere o parágrafo anterior, no estudo, plane,i amento c ·2xe
cuçãCl das instalações de produção, t: 'ansmissão e distribuição 
de 'f'nergia elétrica. 

§ 3e Ao Município devidamente suprido de energia elé
trica, situado em zona não abrangida por planes estaduais, é 
facultado inverter a sua cota, em Municípios vizinhos e no 

(*) Ycr art. 12 (Ia I.ci nU t. I,-)j), tk ~X-l1-(i2, púg. 1 !IH. 
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mesmo Estado, na compra de ações de concessionários de ser
viços dessa natureza. 

Art. 9 A fiscalização das flmtes tributárias constitui-
doras do Fundo Federal de Eldrificação, o prccesso para apu
ração de contravenções ou para o uso de consultas, assim como 
a competência para o julgamé'llto das qUL'stões fiscais susci
tadas pela aplicação desta lei, são os mesmos prescritos 110 

Decreto n' 26.149, de 5 de janeiro de 1949, aitcrado pela Lei 
n' 1.748, ele 28 de novembro (le 1952. 

Art:. ] O. O P ~der Executivo expedirá dentro em 30 
(trinta) dias o regulamento [ar<l execução do contrôlc da ar
recadação l~ do recolhimento do im!)ôsto único a que se refere 
o art. 4 e seus §§ 1", 2", 3' l' 4 desta lei. 

Art. 11. Ficam revogadas a expressão l' energia elé
trica", constante di{ alínea li do parágraf) único d,o art. l° c, 
também, do art. 3 iil fine, da Lei n° 1.272 A, de 12 de de
zembro de 1950, e demais disposições em cont:rário. 

Art. 12. O impôsto único criado pela presente lei não 
suspende a vigência de outros tributus, cobrados pe:os Estados 
e Municípios, com aplicação específica a planos ou cmpr~:end;'
mentos de clctrifiL'açfu:, dEsde que não incidam sôbrc a pro
dução, transmissão, clistribuição ou consumo de eletriddad". 

Art. 13. E~;ta lei entrará em vigor na data ela sua pu
lolicação, revogadas a" di;;;posições em eontrário. 

Rio de Janeiro, 31 de agôsto de 1954; 133 ela Indepen
dência e 66 c da República. 
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DECRETO N 40.499. DE 6 DEZEMBRO DE 1956 

Dispõe SÔC'I'e ((, distribuição (' (( aplicu

ção elo Fundo Fede1'Cll de Eletrificação e 
do Impôsto (Tl1ico sôbrc ([ energia elét1'1:ca, 

substituindo, crn obecliêun'u à L'3i núme7'(j 

2.944, de 8 de novcmo1'O de 1956, /) dis
posto no Dccnto n~ 40.007, de 20 de .'11'

tembro de 1956. 

O Pl'l'sidente da República, usando da atrihuição que llw 
cr:nfere o artigo 87, inciso I, da Constituição, 

Considerando o que dispõe a L~ú n° 2.944, dt' 8 de novem
hro de 1956, que regula a distribuição l' aplicação do impôs
j o único sôbre energia elétrica, pertencente aos Estados, Dis
trito Federal e Municípios, 

Considerando a conveniência de substituir o Decreto n° 
40.007, de 20 de set:2mbro de 1956, por outro compdível com 
essa Lei n 2.944, decreta: 

Art. 1 O Fundo Federal de Eletrificação instit.Jído pela 
Lei n 9 2.308, de 31 de agôsto de 1954, destina-se a pro
ver e financiar instalações de produção, transmissão e dis
tribuição de enrrgia elétrica, assim como o desenvolvimento 
da indústria Úe mak'rial elétrico. 

Yo~. tmnh('tll, Ikgulal1H'nto aproyado pelo lll'l', 57,H17, dI' i-l-1!,tif\ pÚg. ~21. 
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Art. 2' O Fundo Federal de Eletrificação é constituído: 

(() da parcela pertencente à União do impôsto único sô
brct'nergia elétrica; 

b) de 2/10 (dois décimos) da importância do produto 
da arrecadação da taxa de que trata o art. Inda Lei n C

' 156, 
ele 27 de novembro de 1947, que é elevada para 10;;~, (dez por 
cento), mantidas as isenções do art. 3° da mencionada Lei n° 
156, em tôdas as suas alíneas, e do art. 11 da Lei n 1.807, 
de 7 de janeiro de 1953; 

c) lk dotaçõeR consignadas no orçamento geral da 
União; 

d) de rendimentos de depósitos e de aplicaçõe.'\ do pró
prio Fundo. 

Art. 3' A energia elétrica entregue ao consumo é sujei
ta ao impôsto único, cobrado pela União sob a forma de im
pôsto de consumo, pago por quem a utilizar. 

§ 1- O impôsto único é arrecadado, Rob aR seguintes 
bases: 

I - Cr$ 0,20 (vinte centavos) por kwh de luz; 

II - Cr$ 0,10 (dez centavos) por bvh de fôrça; 

III - 5Í'~ (cinco por centn) sôbrc o preço do c:cnsumo 
à t'orfait. 

§ 2- A definição da nat:ureza do consumo resultará, em 
princípio, da conta expedida pela Emprêsa ou entidade, de 
acôrdo com as tarifas vigentes e demais atos baixad:cs pela 
autoridade competente. 

Art. 4° A União, nos têrmoR da Lei n - 2.308, deve con
signar no seu orçamento geral durante 10 (dez) exercícios 
financeiros consecutivos, a partir de 1954, a dotaçãJ global 
anual de equivalência nunca inferior a 4;;~ (quatro por cen
to) da arrecadação do impôsto de consumo no exercício an
terior, para o Fundo Federal de Eletrificação. 
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Art. 5e o produto do impôsto único sôbre energia elé
trica será escriturado, como depósito, pelas estações arreca
dadoras e, deduzidos 0,5:/r (meio por cento), corresp=ndente 
às despesas de arrecadação e fiscal;zação, será depositado pelo 
Tesouro Nacional, mensalmente em cont:~ especial, no Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico para ser aplicado na 
forma estabelecida neste d ccreto. ("') 

Art. 6' Do total da arrecadação <lo impôsto único 40 C;!~ 
(quarenta por cento) pertencerão à União, 6W; (sessenta 
por cento) aos Estados, Dist:rito Federal e Municípios. 

Art. 7 O Fundo Federal de Eletrificação serácmpre
gado na realização de estudos, projetos, construção e opera
ção de sistemas geradores, de transmissão e de distribuição 
de energia elétrica, bem como na fabricação de material elé
trico pesado e na unificação da freq~;ência da corrente elé
trica para abast:?cimento público. 

§ I' Até que seja regulada em lei a aplicação do Fundo 
Federal de Eletrificação, criado pela Lei n° 2.308, de 31 de 
;lgôstO de 1954, () Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
nômico poderá tomar, à conta daquele Fundo e devidamente 
autorizado pelo Presidente da República, ações l' obrigações 
de sociedades ele economia mista, concessionárias de serviço:-: 
ó.e encrgia elétrica controladas pela União, pelos Estados e 
pelo Distríto Federal, transferindo-as, posteriormente, à em
prêsa que fôr criada pelo Govêrno Federal para execuçãD 
dos empreendimentos de interêsse nacional no campo da ener
gia elétrica. 

§ 2° A diretoria do Banco Nacional do Desenvolvimen
b Econômico encaminhará ao Presidente da República a pro
posta de aplicação dos recursos do Fundo na forma do pa
rágrafo anterior, acompanhada de justificativa técnica e eco~ 
nômica do projeto a ser realizado. 

C") YoI' ar!. 1') ([o Ikerelo t1.020, de 27~2-;;7, púg. 1!12. 
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Sômente serão autm'lz'lcLts apJ:caçõcs na forma do 
~ 1 Dara financiamento de projetos prl'viam~'nte aprovado:.; 
pe,o Comd}1J Nacicnal d2 Águas e Energia Elétrica (C, N. 
A.E.E.) . 

Ar':. 8 Fic':! o C. N . A. E, E. em o encargo de autol'izar 
(\S (mp1'2('w1imé'J1tos federais, COllCltantes do art. 7", 11 Sl'r,'m 
progl'aE}::dos ~,l111almenü" enquanto lei esp2cial não clEtel'm i -

nar 2)1] contrário. 

Art. 9 Da ]lul'ce:a do im1)osto único sôbn' en:'l'gia elé-
trica pel't.nCl'llte aos Estados, Distrito Fulerd <;~ lVIunicípLs, 
5/6 (cinco séxtoS) enbcrã:J aos E"t:ldoR e Distrito Fedenl e 
1 f) ('c!nl "(.'xto) a():' :Vlun:cípios. 

Parágrafo único. .-\. cl'stl'ilmiçào das quotas a<s Estacl .s. 

Di:,trito Federal l' l\Iunicíl'ios far-sf'··á: 

u) 1;; (um por cento) pl'ol'0n:iunalm::mte ÚS l'~specci

\ 1:S produções det::vas de energia e:étrica, ohLebs no ~lllo;me
diatamó.nte anterior a:; da d;strlbn;cã~, por ml'c1irlm'es, ou 11;; 

falta clêsses, pelas potências L ga:Dent:' in;;;i:ala das, com um 
fator de carga de 35 ~> (trinta e cincD por cento), (' perd?::; ,:~e 

10 j;, (dez por cento), ou ainda, na fa .ta da demunda :rnJ.:\:i
ma, para o cálculo da produção, ;dmitindo 2.500 hora:; .:.l1Uai~:, 

de ut:]izaçãJ da pctência kgalmenb instalctda, para a~, C211 

trais tcrme:étricas, c 4.000 hol'"s, para as hidrelétrica.;: 

b) 4 r( (quatro pnr cento) !HoDol'cionalmentl' às respec
tivas áreas territoriais: 

c) 4V;r (quar::nÜi e cinco l}or ('ento) pr0p'0rciona1l11ent~' 

aos respectivos consumos tributados de energia elétrica (kwh 
de luz e fôrça), constantes das contas expedidas pelas em
prêsas ou entidad'2s fornec(~doras. no ano imediatamente an
terior ao da distribuição; 

d) 50(~ (cinq,:;enta por L'L'nto) proporci:nalml'nte às 
respectivas populações, est:madas para 1 c de julho do ano a 
Clue se rderirl'm as qUOT;:1.s. 
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Art. 10. Fica ° C. N . A. E . E. incumbido de efetuai' os 
cálculcs para ctiRtr1buição da rl'cei~:.l do impôsto único sôüre 
encrg~a elétrica, devc!llb para isso apurar regularmente ~l 

produção e o consumo de energia elétrica Em todo o territó
rio nac~onal, de forma a possibilitar a distrihuição das quo
tas. 

§ 1" Para custeio dêsse serviço poderá ser aplicado, 
~nualmentc, até 0,5 '/( (meio pcr cento) da al:ré'cadação de 
impôsto único Róbre energia elétrica. 

§ 2° Fica o C. N . A. E. E. autorizado a admitir pesscal 
contratado l' a a8Rin[\r convêni~s com o Instituto Brasileiro 
ele G~ografia e Estatística e out:~'as elltldade~: gcvernamentais 
ou não, a fim de cumprir com a obrigação deste artigo, não 
podendo, neRsas despesas, ultrapl1ssar o limite máximo esta
belecido no § 1 c • 

Art. 11. A distribuição das Quotas aos gOV:_Tnos dos 
E~tados, Distrito Federal e Municípios será feita em quatro 
parcelas trimestra:s, a correspondente ao 1 c trimestre, até o 
dia 30 de setembro do mesmo ::::n~), a correspond'cnte ao 2c 

tr;mestre até G dia 31 de dezembro a do 3 c t:rimestre até 31 
de março e a do 4° trimestre até 30 clt, junho do ano 3eguintc. 

§ luA entregR dessas quotas será determinada ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico pelo C. N. A. E. E., 
dentro do prazo de 4 (quatrc) meses a contar do último dia 
do trimestre vencido, no ano da distribuição, logo que fixa
das as proporcionalidades referidas no art. 9°. 

§ 2" O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
poderá fazer antecipações mensais daR ·entregas aos governos 
cios Estados e do Distrito Federal, equivalentes a 8010 (oi
tenta por cent.:J) da quota média menRal do último tlrimestre 
defin:tl~vamentc apurado. 

Art. 12. As quotas pertt'llcentes aos EstadoR, Distrito 
Federal e Municípios serão aplicadas na produção, transmis
são e distribuição de energia elétrica, observadas as prescri
ções dêste artigo. 
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~ 1 A aplicação poderá consistir: 

u) no custeio direto de estudos, projetos, obras L' servi
ços realizados ou mantidos pelos Estados, Distrito Federal e 
Municír:ios, para suprimento público de energia elétrica, ill
cluindo as linhas de distribuição local, mas excluindo o custC'Ío 
dos serviços de iluminação pública; 

b) no pagamento de juros e amortizações de emprésti
mos realizados com essa finalidade; 

c) na tomada de ações de emprêsas concessionárias de 
suprimento público de Energia elétrica nacionais, cresdc que 
a mai(Jria das ações pertença ou com a tomada de ações fique 
pertencendo à p('ssoa ele direito público que contro](. sua :lei 
ministração; 

cl) ('m financiamentos a emprêsas nacionais em plena 
atividade, desde que se destinem exclusivamente à produção, 
transmissã() ou distribuição de energia elétrica, mediante con
iTat:::>s, amortizações e juros, aprovados pelo C. N. A. E. E. e 
que não excedam de 1 3 (um têrço) d::> valor das garantias 
ceais oferecidas pela financiada. 

§ 2 Conquanto a aplicação possa processar-se fora dos 
limites da Unidade da Federação ou do Município a que per
tencer a quota, realizar-se-á, salvo exceções previstas nesta 
lei, em obras c serviç2s que se destinem, direta oU iedireta
mcnt9, ao seu suprimento de energia elétrica. ainda que não 
imediab. 

Art. 13. A fim de poderem recebel' as suas quotas a 
paltir da distribuição correspondente ao 1 ~ trimestre de 1958, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão ter 
púviamente aprovados pelo C, N . A. E . E. os respectivos pla
nos anuais de suprimento de energia elétrica, elaborados em 
art;jculação com o Plano Nacional de Eletrificação e de acôr
elo com as instruções a serem baixadas pelo Conselho, 

§ 1c Para os fins dêste artigo, os planos de dctrifica
ção deverão ser submetidos ao Conselho Naci:mal de Águas 
e Energia Elétrica até 31 de dezembro de 1957, 
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§ 2" Na elaboração dos planos anuais, a que se refere '2ste 
artigo os Governos dos Estados deverão colaborar com os 
respectivos Governos dos Municípios promovendo a coord'ena
ção dos planos municipais com os planos estadual e nacional 
de eletrificação. 

Após a aprovação dos planos referidos neste artigo, os 
Estiados, Distrito Federal e Municípios só poderão aplicar suas 
quotas em estudos, projetos, obras e serviços referentes ao:, 
planos, que poderão sofrer revisões, devidamente aprovadas 
pelo C. N . A . E . E . 

Art. 14. A observância do disposto nos arts. 12 e 13, 
comprovada perante o C. N . A. E . E ., é c:::ndição essencial 
para a entrega das quotas do impôsf:c) único sôbre energia elé
trica aos Estados, Distrito Federal (' Municípios. 

§ l c
' Ao C. N . A . E . E. incumbe a fiscalização da aplica

ção das disposições dêst(' decret::, nos têrmos das instruções 
a serem pelo mesmo expedidas, sendo-lhe facultada n .libera
ção de até três quotas trimestrais, pel'tcncent(' aos Esbdo", 
Distrito Federal e Municípios, enquanto não fôr ultimada a 
entrega da documentação c:::mprovante da aplicação das quo
tas ant:~riornH'nte recebidas, de acôrdo com os preceibs dêsÍf' 
decreto. 

§ 2" Para exercer a fiscalização de que trata2ste artigo, 
(J C. N . A. E. E. poderá, quando julgar necessário, delegar po
dêrcs especi:ds a outros órgãos governamentais, mediante con
vênio. 

§ 3° A aplicação indevida da quota, ou parte da quota, 
a juízo do C . N _ A. E . E. implicará na retenção das quotas sub
seqüentes a serem entiregues aos Estados, ao Distrito Federal, 
ou ao Municípb faltoso, até que o referido organismo repo
nha, por sua conta, as quantias julgadas desviadas dos :fÍns 
que a lei estabelece. Não constitui inobservância o depósito 
em Banco de quota, ou narte de quotu, recebida (' ainda nã'J 
aplicada. 



Art. 15. Os Estados, ao planejarem ou programarem 
empreendimentos públicos de âmbito reg:onal, pertinentes à 
produção, transmissão e distribuição de energia elétr:ca, po
derão regular, com observância do disposto n:::s arts. 12 e 13 
t' obbla a concordância dos Municipics interessados, a apli
cação elas quotas pertencentes aos mesmos Municípics, nas 
zona~, a serem beneficiadas por êsses empreendimentos. 

Art. 16. O Conselho Nacional de Ãguas e Energia E:é
kiea. no prazo de s:ssenta (60) dias, a c~ntar da data da pu
hl icação (la Lei n 2.914, de 8 de novemhro de 1956, baixará 
Jllstrur:ões regulat1()n;s das prcsent8s disp::s;ções. 

Art. 17. Êst:' decreto entrará em vigor na data da sua 
publit:açâo. 

Ârt. 18. Fica l"evogado o D,'crcto n' 40.007, de 20 de 
:-'l tembl'o de ] 956. 

Rio de Janeiro, 6 de Gt'zl'mbro de 1956; 1350 da Indepen
(:óncia 2 68 dn Repúblic8. 
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DECRETO Nc 41.020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1957 

O:.'mõ" sabre () s'stenUl de cn'ccadff
(:{to e recolhiu'Ccnfn do Pnndo Fed('1'(tl dI' 

EletriNcaçüo c elo lmpôs!o ('nico SÔb1'C 

EnPipia El(;wic(f e dá outras providén
cfel ,'; • 

O Prfsidcnk da República, u~ando da atribu'ção que lhe 
confere o artigo 87, inciso I, da Constituição; 

Ccns;derandu o que dü,põem os art:gos 11, 12, 13 e 14 da 
Lei n° 2.973, de 23 de novembro de 1955, que prorroga a 
vigência das med:das de ordem financeira rclacknadas com 
a eXEcução do Plano de D~senvo~vimento Econômico; (*) 

i';') LEI ~') 2 ~J7;~ 1>E 2(i j)E ~()\'E:tJnH() DF ~I:.-I(i 

j)l'orrcu',' ([ UfqCll('h di'," Inl'llidr;x fil.' o,dnll [in 'lU'(':/'!! l'elr:ciall0dfts COIJl li 

(,J'('('ll(',(~) (,'() P/('JI{) de nc:;t!i!i():":i!icnt n Ft'(,'J1()i!li,,(; !JJ'."nisfos nus r eis J1'). 

1 A 7·1, de ~(j de nO(Jt' lnhl'() de I ;1,')1. e ~ .fi:L;, de 20 de illnho de 1 !l52, e (lá 
oulj'(:s !)J'{)l'it/(;l1 ('i,':.". 

ArL 1-1. ()-.; '·i'('l1J"~I'~ dC,,'!i n :,,( ',; ;'0 FlJi1'I~' ri" :~l'apêlr('lh[lnl"ll:{) Et'o]1i\micI) 
~'f'l'<i.() ("iC!'j{lll'ado'..; CO!1l0 flpPf',silo (vetado) c (yetado), à conta ("etado) do Banco 
}'<l('ion:J. d) 1)"">1'/1'1:( h'il!J('ll~" Fcon{lliir'il. 

Art. 12. O êl:'t. X '.I da Lei 11'·1 2.;~n~~. dp ;~1 de :.!:.~\\sto de 1!);J4, passa a \'l~()rar 
l'I)IH n <'('g:!iil~" I','d;l"~l()' 

",'\J'~. F" () nrotl!d') do IIIlPÚSIO l"nil'() ~;(\bl'/ Energia EU,tricn s{'rú CSCl'itllrad o 
ermo (lt'púsito Iwlns ('~!a(:()L'S ~H'I'('c:\(l<l:i ,l'as í" d('dl!~~id()s O,.sC';é, (IlH'ÍO n·)~' t','ntu! 
C()l'l'{'~;pO!ld{'Jlt(' il<, d:':p(,s:I~; de' al'l'((';t(ln<:~~\) (' ri·'("lli;:~!;·;·'n. dirl'1:1P"l( nlp )'cc('lhido ~lO 

B;lllCI) cio B1'<lsil S .\ , :'! l'nnt,l j' ()1'(!cill d(~ Bi'-;l(' 0.:acÍ'lnal do Dt'S{'llyo!yjlllfntu 
Ecor:.úr;Jicp, para Sf'i' ·;tj1iZ:l(~:) ll::l fOl'l1:'! Ih k;~i nll \·jgnr". 

Al'l 1:L :\s 'il"'l1)(lrtúnci:l'~ PI'O\"'Il'( il!('S fI:\ !'('('('it·) :1 011(> S(' I'('f{'}'(, (' jt(lln b do 
art. 2'.' d~1 Lpi 11'.' :!.:Wg, d(' :n d~' õ.'gústl) lI" 1~);)1 ">(';',-10 '}('!O B:Pl('() dn g":".sil S.A, 
nW;~";'lIlll['nl(~ ('!'c-dil:l:los ;lf) B;1l1"O ::-"'::-H') 011<,,1 (h J)f",(';l\'(I!\'illl('nt\; Ec"n(}pli('(). 

\1'i. ~·1. ;\nlil'i.1P1-~;f' ÜS d()t~H'(){'S nl'('\'i~'ln:-: no ,11'1. 2", letra c, da Ld 11° 2.:10R. 
() (lisp()~t() 110 ê'!~'!. 27 da L(·j 11',' 1. (í:!R, tifo 2:~ dr' jUllho de 1!l'I'2, dl'\"("l1do tais 
d,;hl<.'ij('~} ~H'I' l'C't'()lhidas :10 B:'l1CO X,lc:mjH' dr) J)(,s(,1l\"ol\'il~1('.1l0 ECOll(}n!icO. 

LEI ;\;') 1 ii~~ - DE 2(1 DF .P'''iTJO llE 1'),',:! 
])isnik .0,.,)1)!'(' fi l'l'.'difllir(/o rIns ((f]iCioll'lis Cl'i{u/os lH?[o orl. :1" do fAl'i 1/0 1.471. 
(/" ·v~ ,1" 1/~""'''lh''(l fie 1!l:í1. I' /;')"1 (' l'('SlI(J"/ip" [)oll;fiell('ÚO; I1lrlol'izo (I 

cnl!ssfiu de Ohl'i!I'JÇÕf'S da j)iuida Jlúl)!i"(J Federul,' ('riu o lJf.'lI(,o ..\'aciolla! 
(I. '·'·('íll'uluim,nlo /.i('(lllfJtni'·o; u/)]'(' l'l'ét1i!o esped:<l (' dú ()ul1'ft) jJrl)j);~ 
(!l'lIf'ir' .... · , 

.. , ......... , ., ............ , ..... , ....... . 
Art. 27. Os (':·t'~d!:{)s il!"C:llllf'll::'ll'jO'-; <! qt~(' S(' l'pfprp (J artigo :'nkriol 

indl'l}"ll k~ll (li' I'f'ghtro pr{do Ih Trib·'n:·j dI' Cont"s (' ~lI:l distl'ihpicão 
~;"''''1 ft'ita HutOlJlúl:icanH'nfe ao Tp",olll'o ~~IL'i()nall que lhes dal'ú o l'('SIH'di\'o 

dt'st;no. 



Considerando a convemencia de alterar o Decreto n' .. 

-10.499, de 6 de dezembro de 1956, !)or outro compatível cora 
2, Lei n' 2.973, de 26 de novemhro de 1956, decreta: 

Art. 1 O art. 5 do Decreto n 40.499, de 6 de dezem-
bro de 1956, passa a vigorar com a seguinte rt'dação: 

"Art. 5 O produto do impôsto único sôbre energia l'lé-
trica será escriturado.!, como depósito, pelas estações arreca
dadoras e, deduzidos 0,50 í~ (meio por cento) corresponden
te às despesas de arrecadação e fiscalização, diretamente re 
colhido ao Banco do Brasil S. A ., à conta e ordem do Banco 
N adonal do Desenvolvimento Econômico nara ser uti lizado 
na forma da legislação em vigor". 

Art. 2 As importâncias 211'ov('nient:38 ela receita a que 
se refere o item l; eb art. 2 da Lei n' 2.308, de 31 de agôsto 
de 195,1, serão pl'lo B~mLo do Brasil. S. A. mensalmente cr\'
ditadas ao Banl'o Nacional elo Desenvolvimt'nto Econômico. 

Art. 3 Nos têrmos do art. 14 da Lei n 2.973. ele 26 
ele novemhro de 1956, os créditos orçamentários a que se re
fere a letra (' do 8rt. 2' ôa Lei 11 2.308, de 31 de agôsto de 
} 954, independem de l'egistr:J ])réviC' no Tribunal de Conbl8 
,~ 8ua distribuição será feita avtomàticamente ao Tesouro Na
donal, rara recolhimento nwns;lÍ ,:0 Banco Nacional elo De
scnvclvimento Econômico. 

Art. 4 A" disp:csiçõe8 do pi'('8cn!:3 Decl'pto entram em 
vigor a partir e1c 2f) de nov!'mhl'o de 1956. 

Art.;) Revogam-se as disposições em contr3.!'lo .. 

Rio de J ~1l1eiro, 27 de fevereiro de Hl57; 136c ela Inde
pendência e 69° da República. 
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LEI N~ 4.156, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1962 

Altera a legislação sôbre o Fundo Fe
deral de Eletrificação e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República: 

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

Art. 1? O impôsto sôbre energia elétrica devido por 
kwh (quilowatt-hora) terá importância equivalente às se
guintes percentagens da tarifa fiscal definida na lei: 

I - para o exercício de 1963: 

a) 100/0 para at::vidade rural; 

b) 20 % para os consumidores residenciais e ind'ustriais; 

c) 30 % para os demais consumidores. 

n - para o exercício de 1964: 

a) 10 % para atividade rural; 

b) 30 % para os consumidores res; denciais e industriais; 
c) 35 % para os demais consumidores. 

In - a partir do exercício de 1965: 

a) 100/0 para atividade rural; 
b) 35 % para os censumidores residenciais e industriais; 
c) 400/0 para os demais consumidçres. 
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§ 1) No fornecimento li forfait, o impôsto será o de con
sumidor doméstico, cabendo a metade do seu valor ao '~:>nsn

midor e metade ao distribuidor, sôbre a conta da energia con
sumida. (1) 

§ 29 O consumidor industrial que comprovar perank~ o 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica despesa com 
energia elétrica, em cada um dos dois anos imediatamente an
teriore s, superior a 4)',J do valor das suas vendas, terá direito 
à redução percentual do impôsto único que seria cobrado nos 
têrmos dêste artigo e seus pa rágrafos . (1) 

§ 30 A redução referida no parágrafo anterior será con
cedida por períodos de dois anos, em percentagem equivalen
t:3 a 10 (dez) vêzes a relação entre a despesa demonstrada 
com energia elétrica e o valor das vendas do consumidcr in
dustrial, até o máximo de 80fi:, (oitenta por cento). (1) 

§ 4° No caso de emprêsa com menos de dois anos de ati
vidade e até que complete êsse prazo, a redução p8derá ser 
concedida p'2lo Conselho Nacional de Águas e Energia Elé
trica por estimativa do valor das suas vendas e consumo de 
energia. (1) 

Art. 20 A tarifa fiscal a que se refere o artigo ant:3rior. 
será per'àdicamente declarada pelo Gcnselho Nacicnal de 
Águas e Energia Elétrica e S2U valor será o quociente do valor 
em cruzc~ros da energ'a vendida a medidor no País, em de
té)rminado m~s, pelo correspondente volume físico (número 
ne quilowatts-hora) de energia consumida durante o mês. 

§ 10 O preço de venda a ser computado no cálculo do 
valor da encrg'a vendida abrangerá exclusivamente a tarifa 
básica e adícionais posteriores, c0nced'dos em decorrência de 
numerit:"I de salário e elevação dos custos de combustíveis e 
de câmbio. (2) 

§ 20 A tarifa fiscal será reajustada semestralmente, coro 
base nos dados do último mês em relação ao qual forem dis
poníveis informações suficientes, decorrentes de alteração no 
preço da energia. (2) 

(1) Ver art, :10 da J.,,,i 11" -t.676, de 16-6-6fi, págs, 208/210, 
(2\ Ver ar!. 40 da Lei 11" 4.676, de 16-6-65, pág, 210, 
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Art. 3 O concessionano recolherá mensalmente \) pro
duto da arrecadação do impôsto único, podendo fazê-lo, en
globadamente, em uma só estação arrecadadora de sua zona 
de concessão. 

Art. 4° Durante 5 (cinco) exerClClOS a partir de 1964. 
o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da Ele
trobrás, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 120/0 (doze 
por cento) ao ano, correspondente a '15 % (quinze por cento) 
no pr~meiro exercício e 20% (vinte por cento) nos demais, 
~ôbre o valor de suas contas. (1) 

§ 10 O distribuidor de energia fará cobrar ao consumi
dor, ccnjuntamente com as suas c:mtas, o emprést::mo de qUf' 
trata êste artigo e o recolherá com o impôsto único. (2) 

§ 2° O consumidor apresentará as suas contas à Ele
trobrás e receberá os títulos correspondentes ao valor das 
obrigações, acumulando-s~' as frações até tJotalizarem o valor 
de um título. (2) 

§ 3" E' assegurada a responsabilidade solidária da UniãÇl, 
em qualquer hlpótese, pelo valor nominal dos títulos de que 
trata '3ste artigo. (3 ) 

Art. 5° A União consignará ao Fundo Federal de Ele
trificação, nos seus orçamEntos gerais até o exercício de 1975, 
a dctação glc:bal anual não infericr a 40/0 (quatro por cen
to) da arncac.ação do impôsto de consumo prevista para o 
mesmo exercício. 

Parágrafo único. A dotação referida neste art'go' será 
paga ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econõmico,pa:ça 
crédito do Fundo Federal de Eletrificação, em duodédmos 
mensais, independentemente de registro prévio. 

(1) Ver art. ['v da Lei n> ·1.676, ,Ir 16-6-65, págs. 210/211. 
(~) Ver art. 1? da Lei n? 4.:lü4. de 22-7-G4, pág. 20:!. 
(;;) Ver art. 2" da Lei nO 4.364, de 22-7-fJ4, pág. 202/203. 
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Art. 6' Ao fim de cada trimestre civil, o Banco N acio
naI do Desenvolvimento EconômicD distribuirá à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios, de acôrdo ·~om 
os coeficientes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Águas 
e Energia Elétrica, o montante do impôsto efet:lvamente cre
ditado pelo Banco do Brasil na sua conta durante o trimestre 
civil vencido. 

§ 1 c A distribuição será feita mediante crédito nas con
tas-correntes: 

a) do Fundo Federal de Elet:rificação: a quota que cou
ber à União; 

b) especiais, movimentáveis mediante cheque, que o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico abrirá para 
cada Estado. Territóri::J e para o Distrito Federal: as quotas 
dos Estados, Territórios e Distrito Federal. 

§ 2° Ao Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
caberá a determinação da entrega das Quot:1S anuais dos Mu
n:cípios pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômi
co, após a prova por êstes da aplicação idônea da quota ante
rior e recolhimento do impôsto único. 

§ 3° Os coeficientes de d:strihuição pelos Estados, T<~r

rit:5rios, Distrito Federal e Municípios serão determinados 
anua~mente pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Elé
trica, que os ccmunicará ao Banco Nacional do DesenvolvI
mento Econômico. 

Art. 79 O art. 5° da Lei n° 2.944, de 8 de novembro de 
1956, passa a ter a seguinte redação: 

" Art. 5° O Conselho Nacional de Águas e Energia Elé
trica determinará ao BNDE o b1oqmÍo da conh p'q~o('!ql do 

'recebimrnto da quota do impôsto único de energia elétrica 
em relação ao Estado ou Distril::> Federal: 

a) que se tornar inadimplent2 em relação a qua'quer das 
obrigações previstas na legislação federal referente ao impôs
to único de energia elétrica; 
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b) cujos serviços de energia elétrica, seja sob a forma 
de órgãos de administração direta ou descentralizada, seja 
sob a forma de órgãos de administração controlada, deixarem 
de recolher o impôsto único arrecadado". 

Parágrafo único. Fica r('vogaaa a Lei n" 4.055, de 13 
de abril de 1962. 

Art. 8° A partir de 1964 o Est:ado que não dispuser de 
plano estadual de eletrificação e de Fundo Estadual de Ener
gia E~étrica, com recursos iguais ou superiores à quota dó 
impôsto único, receberá o valor das respectivas quotas anuais 
em ações da Eletrobrás. (* ) 

Pa rágrafo único. O Conselho Nacional de Ãguas e Ener· 
gia Elétrica determinará ao Banco Nacional do Desenvolvi
mentu Econômico at:ransferência à Eletrobrás do valor da 
quota do Estado. (* ) 

Art. 9" O Estado, que dispuser de sociedade de economia 
mista geradora ou distribuidora de energia elétrica, receberá 
a quota destinada a Município devidamente suprido de encl~~ 
gia elétrica pela referida sociedade, devendo esta indenizar 
o MunicípIo com ações correspondentes ao valor da quotn. 

Art. 10. O Estado ficará dispensado da prova de apli
cação da quota estadual e municipal que receber na forma 
do artigo anterior, desde que prove havê-las transferido à 
sociedade de economia mista. 

Art. 11. Sendo inferior a 10 (dez) vêzes o valor do maior 
:;alário-mínimo a quota do Município e se êste não reclamar 
u seu pagamento até o fim do exercício seguinte, com a satls· 
fação das exigências legais (art. 6°, § 2?), o seu valor s('rá 
creditado ao Estado que disponha de sociedade de economia 
mista e esta indenizará o referido Municínio com ações cnre 
respondentes ao valor recebido. 

Parágrafo único. Não dispomi.O o Estado de :sociedade 
de conomia mista, o Conselho Nacional de Ãguas '2 Energi~ 

(*) Ver art. IlQ da Lei nO ,L (\7ti, d" 11l-1l-65, "úf(. 21' •. 
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Elétrica determinará_ ao. Banco. Nacional do. Desenvo lvimentü 
Ecünômicü a transferência da quota à cünta da Eletrübrás, 
que, em cüntraparLda, em.tirá ações em favür do. MUl1_cípiü. 

Art. 12. O art. 5'c da Lei n° 2.308, de 31 de agôstü de 
1954, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 5° Do. total da arrecadação do. impôsto único, :10 ~/; 
(quarenta por cento) pertencerão. à União, 50j'~ (cinqüenta 
por CEnto) aos Estados, Distrito Federal e Territórios, ,2 10 j;, 
(dez por cento.) aos Mun.clpiüs, para ser aplicado segundn 
planüs plunanuais de investimentüs, elabo.rados cüm a cO.abo
ração da Eletro.brás na produção., transmissão e distribuição 
de energia elétrica. 

§1° A parcela de impôsto. único. pertencente aüs Esta
do.s, Distrito. Fe~eral, Territórios e Municípiüs será rateada 
entre êles, tendo. em vista o seguinte critério. de pro.porcio
nalidade: 2/'c (dois por cento) Úe prüdução, 18o/c (dezdto 
pür cento) de superfície, 35:;0 (trint:.:t e cinco por cento) de 
consumo, e 45 'jo (quarenta e cinco. po.r cento.) de püpulaçãü. 

§ 2° Para o. cálculo. das quotas, o. Distrito Federal e üs 
Territórios terão. tratamento. equivalente aüs Estadüs". 

Art. 13. À quü:as municipais não. pagas até o fim do 
exercício. de 1963 se aplica o dispüstü nos arts. 9° e 11. 

Art. 14. O Bann Naciünal do. Desenvolvimento. Ecü
nômico e o Banco do Brasil S. A. poderão realizar operação 
de crédito., inclusive adiantamEnto, cüm concessiünáriü que 
prüvar, mediante certidão do. Conselho. Naciünal de Águas e 
Energia Elétrica, estar em dia com o. recülhimentü do impô::;
to. único. pür êle arrecadado., desde que o prüjetü da aplicação. 
seja aprüvadü e fiscalizado. pela Eletro.brás. 

Art. 15. No. ano. seguinte ao. término de cada exercí
cio, üs Estadüs, Territórios, o. Distrito. Federal e üs Municí
piüs prestarão. cüntas ao. Cünselho Nacional de Águas e Ener-
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~iaElétrica da aplicaçp.o das quotas de impôst:=l único por êles 
.re~ebidas durante o últImo. exercíéio, ressalvado o disposto no 
art:, 10. . , . 

Art. 16. Ficam revogados os §§ 3° e 49 doart. 4° da 
Lei n9 2.944, de 8 de novembro de 1956, a alínea a, e o § 19 
do art. 29 da Lei n9 4.118, de 27 de agôsto de 1962. 

Art. 17. A quota de Previdência devida sôbre a energia 
elétrica será calculada sôbre o preço da tarifa-base e adicio
nais mencionados no § lodo art. 2°. 

Art. 18. Os concessionários de serviços de energia elé
trica ficam autorizados a condicionar a ligação de novos con
E'umidores à contribuição, por êstes, de importância equiva· 
lent:~ a até 30 (trinta) vêzes a conta mensal de energia pre
vista para o fornecimento pedido. (* ) 

§ 19 A contribuição referida neste artigo será capitali
zada pelo consumidor: (*) 

a) mediante subscrição e futuros aumentos de capital 
social da Eletrobrás efetuados anualmente, de ações preferen
ciais, sem direito a voto, cujo valor constituirá a subscrição 
da Eletrobrás, em futuros aumentos de capital social da con
cessionária, realizados também anualmente, em ações nomi
nativas ordinárias ou preferenciais, com direito a voto, ou 

b) VETADO. 

§ 2° Somente para êste tipo de subscrição previsto na 
alínea a não se aplica a regra do § 4r do art:. 15 da Lei n c 

3.890-A, de 25 de abril de 1961. (*) 

§ 3° Às sociedades de economia mista controladas pelo 
Poder Público não se aplica o disposto na alínea a do § 1° 
dêste artigo. (* ) 

§ 4<:> Quando a contribu1ção fór paga em parcelas, o seu 
montante poderá ser revisto se ocorrerem variações nos custos 
de construção e na tarifa que serviram de base para o eál
cuIo do montante da contribuição. (*) 

\ Oj V"t art. í" da Lei 11' 4.676, de 16-G-65, págs. :ll~/214. 
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§ 5° O mont:mte da contribuição prevista neste artigo 
não poderá exceder, no caso de consumidor industrial, de 270 
(dois por cento) do investimento do conjunto industrial a ser 
servido pela ligação de energia. (1) 

§ 69 O disposto neste artigo não se aplica a ligações 
residenciais em prédios já habitados. (1) 

§ 79 A contribuição referida neste artigo não poderá 
ser exigida dos consumidores cu~o consumo previsto seja de 
menos de 90 kwh (noventa quilowatts-hora) por mês. (1) 

§ 8° O disposto neste artigo se aplica, também, aos de 
pedido de aumento de carga ligada. (1) 

Art. 19 . No interêsse da fiscalização dos serviços de 
energia elétrica, o Conselho Nacional de Águas e Energia Elé
trica expedirá instruções sôbre a execução do disposto no ar
tigO anterior e, nos têrmos da legislação vigent:~, dirimirá as 
controvérsias ent:re consumidores e concessionários. 

Art. 20. Os recursos orçamentários da União, superio
res a Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) e 
quaisquer outros oriundos de entidades autárquicas e paraesta
tais ou órgãos federais de qualquer natureza, aplicados em 
instalações de concessionários de serviço de eletricidade, se
rão havidos como crédito para fins de subscrição dos aumen
tos de capital da Eletrobrás, nos têrmos do art. 10 da Lei 
n° 3. 890-A, de 25 de abril de 1961. (2) 

§ 1° O concessionário, a que se refere êste artigo, emi
tirá a favor da Eletrobrás ações preferenciais sem direito de 
voto em valor equivalente àqueles recursos recebidos. (3) 

§ 29 No caso de aplicações em concessionários que se
jam entidades paraest:atais e autárquicas ou órgãos da União, 
dos Estados e Municípios, os recursos correspondentes terão 
a mesma destinação prevista neste artigo, se aquelas entidades 
ou órgãos se transformarem em sociedade por ações. (3) 

(1 i Ver art. 70 da Lei n o t.676, de 16-6-65, págs. 213/214. 
(2) Ver arts. 39 e 40 da Lei no 4.364, de 22·7-64, e art. 80 da Lei nO 4.676. de 1()·6·6;;, 

náJo1s. 203 e 214/216. 
(;n Ver art. 40 da Lei n" 4. :J!i4, di' 27-7-64, I' art. 80 da Lei n~ 4.676, de 1'6-6-65, 

páJo1s, 205 e 214/215, 
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Art. 21. Na elaboração e execução dos planos nacionais 
fie energ'a elétrica, a Eletrobrás visará a promover o desen
volvimento das regiões geo-econômicas do País, na razão in
"ersa da respectiva renda per oapita anual. 

Art. 22. Até 5 ~;o (cinco por cento) do Fundo Federal 
de Eletrificação poderão ser aplicados, a critério da Eletro
brás, na redução das tarifas dos sistemas com capacidade su
perior a 5.000 kw (cinco mil quilowatts) e que excedam o 
nível da tarifa fiscal, de modo a atingir progressivamente a 
uniformização das tarifas em todo o território nacional. (*) 

Parágrafo único. Estão excluídos dos benefícios dêste 
artigo os sistemas elétricos, seja de emprêsas, de Est:J.dos, Ter
ritórios, Distrito Federal e Municípios, que não provarem a 
utilização idônea dos recursos públicos recebidos ou arreca
dados para aplicação em serviços de energia elétrica. (*) 

Art. 23. Esta lei, revogadas as disposições em contrá
rio, entrará em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de novembro de 1962; 1410 da Independência 
e 74° da República. 

JOAO GOULART 
Hermes Lima 
Miguel Calmon 
Celso Gabriel de Rezende Passos 

1*) LW\'ogado pela \.,,; P' 4,Ii71i, ,k HHl-ti[, (al'1, 16). JláJ;, 221J. 
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LEI N 4.364, DE 22 DE JULHO DE 1964 

111 Qdifioa (/ Lei n~ 4.156, de 28 de 110-

vembro de 1962, que alte1'a a legislação 
sôbre o Fundo Federa! de Eletrificação. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e <3U san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1 c Os parágrafos 1 c e 2" do artigo 4° da Lei n' 
4.156, de 28 de novembro de 1962. passam a ter a seguinte 
redação: 

"§ 1 c O distribuidor de energia elétrica promoverá a 
cobrança ao consumidor, conjuntamente com as suas contas, 
do empréstimo de que trata êste artigo e mensalmente o :('€

colherá, nos prazos previstos para o impôsto único e sob as 
mesmas penalidades, à ordem da Eletrobrás. em agência do 
Banco do Brasil. 

§ 2' O consumidor apresentará as suas contas à Ele
trobrás e receberá os títulos correspondentes ao valor das 
obrigações, acumulando-se as frações até totalizarem o valor 
de um título, cuja emissão poderá conter assinaturas em 
fac-simNe. 

Art. 2" Ficam acrescentados ao artigo 4" da Lei n 
4.156, de 28 de novembro de 1962. os parágrafos do teor se
guinte: 
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l1! :'Art. 4' ... ', . ~'.'. . .'. . . . . . . . . . . . . . . '. • ~ . .,., . . i . . ", . . . . . . ~ . 

r § 4° c O empréstimo referido neste artigo nã:) poderá ser 
~~igido dos consumidores discriminados no § 5° do artigo 
49 da Lei n? 2.308, de 31 de agôsto de 1954, e dos consumi
dores rurais. 

§ 5c Do total do em,préstimo compulsório arrecadado 
qw cada Estado, a Eletrobrás aplicará em cada exercício: 

. I - 50 (l em subscrição de ações, tomada de obrigações, 
empréstimos e .financiamentos de ou a emprêsas que produ
zam, transmitam ou distribuam energia elétrica, e das quais 
o [Poder Público Estadual fôr acionista majoritário no capi
~1 social com direito a· voto, observado o disposto no artigo 
8" da Lei n° 4.156,. de 28 de novembro de 1962. 

( . II - 10){, em obras no setor de energia elétrica nas 
quais tenha interêsse o Estado onde o empréstimo fôr arre
cadado, sendo o percentual aplicado em participação socie
tária ou financiamentos. 

IH --- as modalidades de aplicação referidas no inciso I 
dêste parágrafo ficam à opção do Poder Executivo Estadual. 

§69 As despesas financeiras, cxclusive juros, resu:tan
tes de t::>mada de obrigações, empréstimos e financiamentos 
a,ludidos no § 5°,. inciso I, não poderão ser superiores a 15 
,do valor da operação e os prazos de liquidação não poderão 
ser inferiores aIO (dez) anos, e tais encargos serão consi
derados pelos mutuários como despesas de exploração". 

Art. 3° Ficam acrescentados ao artigo 20, da Lei 4.156, 
de 28 de novembro de 1962, os parágraf'os do teor seguinte: 

"Art. 20 .......................................... . , 

§ 39 Quando o concessionário fôr sociedade organizada 
pelo Poder Público Estadual, de cujo capital social com di-
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reito a voto fôr o mesmo majoritário, os recursos orçamen
tários aplicados em suas inst:alações só serão havidos como 
crédito para os fins dêste artigo, quando as mesmas instala
ções estiverem em condições de observar o regime legal df' 
l'emuneração do investimento, (* ) 

§ 4° O crédito da Eletrobrás previstJ neste artigo po
derá ser utilizado, em sociedades organizadas pelo Poder PÚ
blico Estadual, para fins de subscrição de ações preferenciais, 
tomada de obrigações, empréstimos e financiamento cabendo 
a opção à heneficiária do investimento, desde que nela tenha 
a Eletrobrás um mínimo de 20 % do capital social. (*) 

§ 5' A Eletrobrás reinvestirá na forma do parágrafo 
anterior e na mesma emprêsa que os pagar, pelo menos 70ro 
dos juros e os dividendos percebidos em função do capital 
subscrito ou mutu:jdos nos têrmos dêste artigo, a menos que 
renuncie a emprêsa a êste direito que lhe é assegurado, (*) 

§ 6' Para fins do § 3° dêste artigo, a fiscalização fe
deral, por intermédio do Ministério das Minas e Energia, na 
forma de regulamento a ser expedido, emitirá cert~ficado de 
declaração de rentabilidade legal das aplicações dos recursos 
orçamentários, (*) 

§ 7 Mediante proposta do concessionário 8 aprovação 
pela Eletrobrás, os recursos orçamentários de Que trat:J '~ste 

artigo poderão ser transformados em subscrição de ações, to
mada de obrigações, empréstimos e financiamento, obedecida 
a legislação em vigor, ainda que independente do certificado 
de rentabilidade legal referido no parágrafo anterior, (*) 

§ 8' Os recursos orçamentários de cada exercício, aos 
quais se refere êste artigo, não serão liberados sem o cum
priment) dos dispositivos dêste artigo e seus parágrafos, por 
parte do concessionário em favor do qual tenha sido expedi
do o certificado de rentabilidade legal. (*) 

(*) Ver art. So da Lei n') 4.676, de 16-6-65, págs. 214/2lf,. 

204 



§ 99 Na forma da legislação já em vigor () conc~ssioná
rio poderá recorrer ao Conselho Nacional de Águas e Ener
gia Elétrica de quaisquer decisões administrativas. Então, 
terá um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 
do recebimento do cert;ificado de rentabilidade ou da data do 
Acórdão do C. N . A . E . E. sôbre o mesmo assunto, para cum
prir o disposto no parágrafo 49 dêste artigo". 

Art. 49 Os parágrafos primeiro e segundo do artigo 20, 
da Lei 4.156, de 28 de novembro de 1962, passam a ter a 
segu~nte redação: 

"§ 19 O concessionário a que se refere êste artigo emiti
rá a favor da EIEtrobráiS ações preferenciais sem direito a 
voto, em valor nominal equivalente àqueles recursos, porém, 
quando as aplicações já tiverem sido, ou sejam acordadas em 
outros t:pos de ação, a transferência para a Eletrobrás será 
feita nesta mesma espécie. (* ) 

§ 29 N o caso de aplicação em concessionárias que sejam 
entidades paraestatais e autárquicas ou órgãos da União, os 
recursos correspondentes terão a mesma destinação previst:::l. 
neste artigo, se aquelas entidades ou órgãos se transforma
rem em sociedades por ações". (* ) 

Art. 5° O prazo a que se refere o parágrafo único do 
artigo 98, do Decreto-Lei 2.627, de 26 de setembro Úe 1940, 
fica dilatado para seis (6) meses para a sociedade que, por 
lei, tiver atribuição de mov~mentar os recursos do Fundo Fe
deral de Eletrificação e à qual fôr conveniente o sistema de 
balanço consolidado de suas subsidiárias. 

Art. 6° Não se aplicam às sociedades de economia mista 
ou sociedades organizadas pela União e pelos Estados, nas 
qua's tenham a maioria do capital social C2m direito a voto, 
o di"Dosto ll2S números 2° e 39 do artigo 38 e nos art:gos 108 
e 111 do Decreto-Lei n° 2.627, de 26 de setembro de 1940, 

(.) V,r "rI. RQ da Lei n Q 4.676, de 16-6-65, pá~s. 214/215. 
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sempre que é quando a subscrição de [fções e o aUIT,ento de 
capital devam ser efetuados somente para atender à necesL 

sidade de a União ou as Centrais Elétricas Brasileirap; S. A. 
- ELETROBRÁS participarem, ou aumentarem as suas parti
cipações, no capital das referidas sociedades, prevalecendo a 
mesma regra para a União e para a ELETROBRÁS quando e:rh 
participação inicial ou aumento de capital juntamente com ou
tras pessoas físicas ou jurídicas. (*) 

Art. 7° Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 22 de julho de 1964; 1430 da Independência e 
76" da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octávio Gouvêa de Bulhões) 
Mauro Thibau 

(*) Ver art. n', da Ll'i nQ ~ 1)7(;, de 16-6-65, pág. 211i. 
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LEI N9 4.676. DE 16 DE JUNHO DE 1!165 

Modifica, em parte, a.s Leis n"8. 2.308, 
de 31 de agôsto de 1954, 2.944, de 8 de 
novembro de 1956, 4.156, de 28 de no
velnbro de 1962, e 4.364, de 22 de ju
nho de 1964, que dispõem sôbre o Fundo 
Fedet'al de Eletrificação e sôbre a dis
tribuição e aplicação do Impôsto (rnico 
sôbr-e Energia Elétrica, e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República: 

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

Art. 19 O § 5,' cro art:. 49 da Lei n" 2.308, de 31 de 
agôsto de 1954, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 4,° 

§ 5° Estão isentos do pagamento do impôsto: 

a) a park~ consumida nas oficinas e outros serviços per
tinentes à produção, transmissão e distribuição de eletrici
dade dos concessionários geradores de energia elétrica; 

b) o fornecimento de energia feito pelos concessionários 
geradores aos distribuidores; 
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c) as entidades a que se refere o art. 31, inciso V, le
tra b, da Constituição Federal; 

d) o fornecimento de energia a serviços próprios da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

e) as contas de consumo mensal equivalentes ao valor de 
até 30 (trinta) quilowatts-hora (kwh), inclusive, quer o for
necimento seja feito sob a forma medida, quer a forfait; 

f) a energia elétrica produzida para consumo próprio e 
uso exclusivo; 

g) os consumldJres servidos l):}r concessionários distri
buidores de energia elétrica cujo sistema gerador seja exclu
sivamente constituído de usinas termelétricas utilizando, como 
combustível, derivados de petróleo ou lenha". 

Art. 2° Os §§ 19 e 29 do art. 39 da Lei n9 2.944, de 8 de 
novembro de 1956, passam a constituir o parágrafo único, com 
a seguinte redação: 

"Art. 39 

Parágrafo UlllCO. Fica o Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica (CNAEE) autorizado a admitir pessoal ccn
tratado e assinar convênios com a Divisão de Águas dJ Mi
nistério das Minas e Energia, com o Instituto BrasEeiro de 
Geografia e Estatística e com a Centrais Elétricas Brasilei· 
ras S. A. - ELETROBRÁS, a fim de dar cumprimento ao 
disposto neste artigo". 

Art. 3° Os parágrafos do art. 19 da Lei n° 4.156, de 
28 de novembro de 1962, passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 19 

§ 10 No fornecimento a for[ ait, o impôsto será o mesmo 
do consumidor doméstico, calculado sôbrc a conta de energia 
consumida, cabendo a metade do seu valor ao consumidor e 
metade ao distribuidor. 
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§ 2" O consumidor industrial, assim qualificadJ pelas 
respectivas contas de fornecimento de energia elétrica, que 
comprovar perante o Conselho Nacional de Águas 2 Energia 
Elétrica (CN AEE), de Ministério das Minas e Energia, des
lesa com energia détrica igualou superior a 3';1, (três :p~r 

cento) do valor de suas vendas, em caGa um dos dois (2) anos 
civis imediatamente anteriores ao pedido, fará jus a uma re
dução percentual do impôsto único sôhre energia elétrica, que 
lhe seria cobrado nos têrmos da presente Lei. 

§ 3" A redução referida no parágraf8 anterior será con
cedida por período de dois anos civis, em percentagem '3quiva
lente à relação entre a despesa demonstrada com energia elé
trica e o valor das vendas de consumidor industrial, de acôrdo 
com a seguint:3 fórmula t' até J máximo de 80 (/~ (oitenta 
pOl' cento) : 

D 
R ~-- GOO f- 23 

V 

()nde: 

R - é o valor percentual da redução procurada; 

D ~ é o valor em cruzeiros da despesa demonstrada com 
energia elétrica; 

V - é o valor em cruzeiros das vendas efetuadas peb 
consumidor industrial. 

§ 4° No caso de emprêsa com menos de 2 (dois) anos 
civis de atividade industrial, a redução do impôsto único po
derá ser concedida pelo Conselh,) Nacional de Águas ·c Ener
gia Elétrica (CN AEE), pelo tempo qUl' restar para comple
tar aquêle prazo, por estimativa do valor de suas vendas '" 
consumo de energia elétrica. 

§ 5' No cômputo da despesa com energia elétrica, de 
consumidores também autoprodutores, para efeito de cálculo 
da redução percentual, de que trata o parágrafo terceiro ,rlês-
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te «rtigo, será considerado como despesa com energia elétrica 
o correspondente ao total de produção própria e energia com
prada computaGH ao preço médio, mês a mês, desta última, 
desde que o consumidor industrial e autoprodutor não reali
ze, simultâneamente, comércio de energia. 

§ 6 A redução percentual do impôsto umco, aprovada 
p"'o Conselho Nacional de Aguas c E n e r g i a Elétrica 
(CNAEE), será aplicada pelos concessionários distribui
'{ores de energia elétrica, a partir do primeiro faturamento 
qU2 se s('guÍr à publicação do ato autorizativo no Diário 
Oficial. 

§ 7 O~; concessionál'i2s distribuidores de energia elé-
trica farão constar das contas de fornecimento, mediante ca
rimbo ou impressão tipcgráfica, {) número e a dat::t do ato 
autorizativo da rec!ução, hem como a percentagem desta úl
tima" . 

Art. elOs parágrafos elo art. 2' da Lei n 4.156, de 
28 de nov~'mhro de 1962, passam II ter a seguinte redação: 

·'Art. 2 

o 1 O preço de venda a ser computado no cálculo do 
valor ela energia vendida abrangerá, exclusivamente, a tarifa 
básica e todos os aclieionais posteriores, concedidos em decor
rência d~~ aumentos de salários, do custo de2nergia cJmpra
ela, de combustíveis e ele câmbio. 

§ 2c A tarifa fiscal será reajustada trimestralmente. 
com base nos dados do último mês em relação ao qual forem 
disponíveis informações suficientes, decorrentes de alteraçã C

) 

no preço da energia". 

Art. 5' O art. 4) da Lei n e 4.156, de 28 de novembro 
de 1962, passa a t:~r a seguinte redação, mantidos os seus §§ 
10 ao 6c

• acrescido do § 79: 

"Art. 4 Até 30 de junho de 1965, o consumidor de ener
gia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatá-
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veis em 10 (dez) anos, a juros de 125t,) (doze por cento) ao 
ano, correspondentes a 20/0 (vinte por cento) do valor de 
suas contas. A partir de 19 de julho de 1965, e até o exer
cício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações 
será equivalente ao que fôr devido a tútulo de impôsto úni
co sôbre energia elétrica". 

"§ 7° Para efeito de entrega das obrigações da ELE
TROBRÁS, considera-se consumidor aquêle que estiver na 
posse das respectivas contas de energia elétrica". 

Art. 6° O art. 8° e seu parágrafo único, da Lei n' 4.156, 
de 28 de novembro de 1962, passarão, a partir do exercício 
de 1966, a ter a seguinte redação: 

"Art. 8° Os Estados receberão, em dinheiro, suas cotoas 
do impôsto único sôbre energia elétrica até o limite das mes
mas, na proporção verificada no exercício anterior, entre os 
recursos próprios que aplicarem em serviços de energ;a elé
trica nos respectivos territórios e a referida cota, de acôr
do com a seguinte fórmula: 

R 

E 
~endo : 

Q - quantia a ser paga ao Estado em dinheiro: 

c-- cota do Estado no impôsb único do exercício; 

R - recursos próprios aplicados no território do Estado 
em energia elétrica, no exercício anterior, excluí
da sua cota no impôsto único, mas incluídos os in
vestimentos efetuados pelos Podêres Públicos Mu
mClpai~ e por concessionários privados nas áreas 
do Estado de sua concessão; 

E - cot::t do Estado no impôsto único do exercício an 
terior. 
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§ l' A diferença entn- o valor total da cota do Estude. 
e a quantia paga em dinheiro na forma dêste artigo será "n
üegue à ELETROBRÁS, que a contabilizará em conta es
pecial a crédito do Estado, para subscrição de açõeH preferen
ciais em seus futuros aumcnt:os de capital. 

§ 2- Para os efeitos dêste artigo e com vistas à coorde
nação da pJlítica nacional de energia elétrica, os Estados de
verão submeter, anualmente, os respectivGs planos de eletrI
ficação devidamente atualizados, à apreciação do Ministro da~~ 
Minas (' Energia, at:ravés do Conselho Nacional de Aguas ',' 
Energia Elétrica (CNAEE), bem como a comprovação da apli
t:ação de recursos próprios e privados em serviço de energia 
elétrica em seu território. 

§ 3 A comprovação da aplícação {' a apresentação dn 
plano de ddrificação atualizado deverão ser encaminhadas ao 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétricl\ (CNAEE) 
dé 28 de fevereiro de cada ano, sob pena da transferência. 
a favor da ELETROBRÁS, para os deitos do § 1° dêste ar
tigo, da parcela da cota do Estado no impôsto únicCl sóbre 
energia elétrica, referente ao primeiro trimestre. Se, até 3] 
de maio ele cada ano, os Estados não atenderem ao que dis· 
põe êste parágrafo, o restante do valor da cota anual será 
iransferidc, da mt'Hma forma, para a ELETROBRÁS. 

§ 4 Aproveitados a comprovação e ° plano de elet:rifi
t:ação, na forma c nos prazos de que trata ° § 3 dêste arti
go, o Ministro das Minas e Energia terá o prazo de 60 (ses
senta) dias para sua apreciação, findo o qual, sem que se 
'tenha verificado sua decisão concedendo ou negando aprova
(:ão, a comprovação e o plano serão considerados, automàti
camentc, aprovados. 

§ 5 Enquanto não se verificar a aprovação de que tra
ta o § 4 dEste art'-gu, as cotas Cio impôsto único devidas ao 
Estado ficarão retidas_ 

§ 6 O Conselho Nacional de Águas (' Encgria Elétrica 
(CN AEE) determinará ao Banco Nacional do Desenvolvi-
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mento ELonômico (BNDE), em praz:J não lXLedente a 30 
(trinta) dias, as providências necessárias à transferência, a 
favor da ELETROBRÁS, ou à liberação, em dinhei~'o, para os 
Estados, das importâncias quI' lhe couberem por fôrça do dis
posto neste artigo". 

Ar1:. 7° O art. 18 e respectivJs parágrafos da Lei !1 .. 

4.156, d(' 28 de novembro de 1962, passam a ter a seguinte 
redação: 

" Art. 18. Os concessionários distribuidores de energia 
détrica ficam autorizados a condicionar a ligação de novos con
sumidores à contribuiçãJ por êstes, de importância equivalen
te a até 30 (trinta) vêzes o produto da tarifa fiscal de que 
t:ratam os artigos 1° e 2' da Lei n° 4.156, de 28 de novem
bro de 1962, pelo com~umo mensal estimado para o consumi
dor, paga em parcelas mensais iguais, num mínimo de 6 
(seis) . 

§ I" Os recurs:Js recebidos na forma dêste artigo serão 
havidos, após sua integralização, como "créditos de capital" 
dos respectivos consumidores para subscrição de ações prefe
renciais ou ordinárias, a critério do concessionário, n8S au
mentos de seu capital social, que' se realizarão, em prazo nã,) 
superior a 1 (um) ano, obedecida a ordem cronJlógica da 
integralização. 

§ 2é' Para os efeitos da incorporação ao capital social. 
dos "créditos de capital" mencionados no parágrafo anterior, 
não se aplica o disposto no artigo 111, do Decrdo-Lei númc-
1'0 2.627, ele 26 de setembro de 1940. 

§ 3° Enquanto não se transformarem em ações, os va
lôres recebidos pebs concessionários, na forma dêstc' artigo, 
renderão juros de 10'i (dez por cento) ao ano, pagos pelo 
eoncessionário ao consumidor. 

§ 4' Dos orçamentos referentes às extensões de siste
mas cobrados dos consumidores, de acôrdo com regulamenta
<;ão cEpecífica, será deduzida a contribuição de que trata êste 
;lrtigo. 
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~ 5 A contribuição prevista neste artigo terá como li
mite máximo 3 (,; (três por cento) das inversões industriai::-: 
e de 5 ,; (cinco por cento) das inversões nos demais caso::-:. 
comprovadas pelo consumidor, em suas instalações ou constru
çõe~ n serem supridas de energia détrica, 

~ 6 O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicar
~e-á aos aumentos de carga ligada, hem como aos consumido
;'es de localidades que. ('m virtude dt' transferência de '::on
cessionários, venham a ser beneficiados por reconst:rução do:.; 
sistemas ele ctist:ribuição locais, 

~ 7 Os recursos recebidos, de acôrdo com o disposto nes
te artigo t' seus parágrafos, serão obrigatoriamente aplicado::-: 
pelo concessionário na extensão (' melhoria de seu sistema d2 
distribuição, 

~ 8 Ficam ('Xclllido::-: de::-:ta contribuição os consumido
res que gozam da isenção do impôsto único sôbre energia elé
trica, exceto os constantes da alínea g do § 5c

, do artigo ·1, 
(la Lci n 2,308. de 31 de agôsto de 1954, com a redação dada 
pela pres('nte Lei". 

Ârt, 8' O artigo 20 e respectivos parágrafos da Lei n 
4,156, de 28 de novembro d(' 1962, passam a ter a s('guinte 
,'edação: 

'. Ârt. 20, 0::-: recursos da União, estranhos ao Fund-, 
Federal de Eletrificação, aplicados em bens e instalações de 
concessionários de serviços públicos de energia elétrica, oriun
dos ele dotações (' fundos orçamentários, de entidades autár
quicas e paraestatais ou órgãos federais de qualquer natureza, 
~ uperiorl's a CrS 100,000,000 (cem milhões de cruzeiros), se
,'ão considerados como refôrço ao Fundo Federal de Eletrifi
cação e fienrão ao mesmo incorporados para bdos os efc'itos 
leg-ais, 

~ 1 A aplicação dos recursos de que trata êste artigo 
dl'verá S(,1' feita exclusivamente sob forma de financiamento 
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ao:-; respectivos concessionários de serviços públicos de energia 
eiét:l'ica, a serem resgatados a favor da ELETROBRÁS, em 
20 (vinte) anos de prazo e vencendo juros de 8;k (oito por 
cento) ao ano, admitido prazo de carência até 7 (sete) anos. 

§ 2 O prazo de resgate do empréstimo será contado a 
partir da data da comprovação da rentabilidade do investi
mento. 

§ 3 O órgão de fiscalização do Ministério das Minas I~ 

Energia, a seu critério ou a requerimento da ELETROBRÁS, 
na forma de regulamento a ser expedido, emitirá certificado 
de rentabilidade dos investimentos realizados com os recursos 
de que trata êste artigo. Tão pr8nto verifique estarem os re 
feridos investimentos em condições de propiciar remuneração, 
'imortização e depredação legais, o empréstimo passará a ser 
resgatado, ficando suspenso o restante do praz8 de carência, 
a que se refere o § ,In supra. 

§ 4 Durante o prazo de carência o empréstimo vencerá 
.i uros de 6 í; (seis por cento) ao ano, que serão incorporados 
ao principal do empréstimo devido à ELETROBRÁS e con
tabilizados como receita do Fundo Federal de EletrificaçãCl. 

§ 5' O pagamento da amortização e juros dos l'mpl;ésti
mos serão feitos em parcelas t:rimestrais. 

§ 6 A ELETROBRÁS reinvestirá, nas condições regu
ladas por êste artigo, e no mesm8 concessionário que os pagar. 
pelo menos 50 (dnqüenta por cento) dos juros percebidos 
pdos financiamentos ora definidos, a menos que o conccssi:i
nário renuncie a êste direito. 

§ 7 Os recursos aplicados, na forma dêste artigo, quan
do estiverem sob as condições expressas no § 4', pDderão :fi
car creditados na ELETROBRÁS, a seu critério, como re
r.:ursos específicos do Fundo Federal de Eletrificação. sob sua 
guarda. 

§ 8 Os recurso:-; aplicados, na forma dêst:;; artig:J, serão 
!evados, pelos beneficiários, a crédito a ELETROBRÁS, a 
partir da data do seu recebimento. 
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§ 9' Expedido o certificado de rentabilidade, llt'nhum 
concessionário poderá se beneficiar de recursos prcvisbs nes
ta Lei, se não estiver atendendo ao pagamento dos emprésti
mos de que trata êste artigo. 

§ 10. Da expedição do certificado de rentabilidade, de 
que trata o parágrafo 3e dêste artig:), caherá. dentro do prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, recurso ao Conselho Nacional 
de Águas e Energia Elétrica (CN AEE), a ser interpost:) pela 
rarte que se julgar prejudicada. 

§ 11. Excluem-se das disposições dêste artigo as aplica
I~ões contratadas pelos estabelecimentos bancários federais". 

Art. 9° O art. 6 da Lei n' 4.364, de 22 de julh8 d(' 1964, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 6e Às emprêsas concessionárias de serviç::s públi
cos de eletricidade, organizadas ou que vierem a se ·;.:onstituir, 
não se aplica o disposto nos números 2 e 3 do art. 38 l' nos 
arts. 103 e 111 do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de set:3mlH'f) 
de 1940, sempre e quando a União. os Estados e a ELETRO
BRÁS subscreverem ações de constituição ou de aumento de 
l' a pita I social". 

Art. 10. Para garantia da boa utilização dos recursos 
orçamentários ordinários e dos créditos especiais ou suph'
mentares, destinados a obras (' serviços de energia '3Iétrica, 
fica o Ministério das Minas e Energia incumbido da ·;.:oorck
nação de sua aplicação. 

§ 1 c Quando o concessionário d(' serviço público de ener
gia elétrica fôr entidade autárquica ou sociedade de cujo capital 
social, com direito a voto, participe o Poder Púhlico em cará
ter majoritário, o Ministro das Minas e Energia poderá, a seu 
critério, efetuar ao c:mcessionário, para aplicação Jireta, se
primentos de numerário relativos aos recursos consignados llO 

orçamento da União, bem como em créditos espl'ciais ou su
plementares, destinad:cs a obras e serviços a seu cargo. obser-
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vado, no que couber, o disposto na Lei n° 1.489, de 10 de de
zembro de 1952, combinado com o Decret:C) n' 637, de l' de 
março de 1962. 

§ 2" Sempre que lei específica obrigue a órgãoR federais 
de qualquer natureza ou entidadeR autárquicas e paraestatais 
a realizarem suas aplicaçõEs sob a fOl~a de subscrição de ,~a
pital de emprêsas d~' serviços públicoR de energia elétrica. () 
que só poderá ocorrer quando comprovada a rentabilidade do 
invest:imento a que as mesmas se destinem, a RubRcrição será 
feita em nome da União, que a utilizará para aumento (' in· 
i.egralização do capital da ELETROBRÁS. 

§ 3" Enquanto não se verificar a rentabilidade referida 
!10 rarágrafo anterior, tais aplicações serão eontabilizadas em 
conta especial, como auxilio da União, até que, comprovada 
a capacidade de remuneração do investimento, Rejam ·elas con
vertidas em participação acionária. 

Art. 11. À ELETROBRÁS será facultado aplicar re
cursos do Fundo Federal de Eletrificação oriundos do impôst:o 
único sôbre energia elétrica e das receitas vinculadas, anual 
l' efetivamente recebidas em tomada de obrigações, subscri
ções de ações, concessão de empréstimos e financiamentos, de 
ou a concesRionários de serviçoR públicoR de energia elétrica, 
para a execução de programas de eletrificação, em parcelas 
variáveis, desde que obedecido o seguinte critério: 

a) o valJr das operações realizadas com as entidades de 
um mesmo Estado da Federação não poderá exceder a 30jf 
(trin1:a por cento) do total dOR recursos anuais efetivamente 
rl'cebidoR ; 

11) o valor daR operações de uma meRma emprêsa mista. 
em que o Pader Público Reja acionista majoritário, com di
reito a voto, não poderá ser superior a 15 ~k (quinze por cen
to) do total dos recursos anuais efetivamente recebidos: 

c) o valor das operações de uma mesma emprêsa priva
da não poderá ser superior a 5 % (cinco por cento) do total 
(los recursos anuaiR efetivamenk recebidoR; 
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d) a ELETROBRÁS deverá aplicar. anualment~, até 
S',; (cinco por cento) dos recursos do Fundo Federal de Ele
trificação, a seu cargo, em finaneÍamento dt, programas de 
('1ptrificação rura I n) País. 

Parágrafo único. Os recursos aplicados pela ELETRO
BRÁS, em seus próprios serviços ou nos de suas subsidiárias. 
não estarão sujeitos aos limites estabelecidos nas alíneas ((. li 
(' (> dêste artigo (' nem serão cc::mputados para tul deito. 

Art. 12. O recebimento cios recursos de que tratam ,lS 

artigos 8 e 11 desta Lei, para aplicúção nos sistemas de con
cessionários de serviço público de energia elétrica, bem c:;mo 
(las c8tas de que trata o inciso II do parágrafo l' do art. 13. 
desta Lei, fica suj cito à comprovação, pelos beneficiários, de 
estarem (c'm dia com us pagamentos de faturas de consumo dt, 
('ncrgia elétrica, recolhimento do impôsto único (' do emprés
timo compulsório, estabelecido pelo art. 4' da Lei n -4.156, .jp 

2,í'j dt' novembro ele 1962. com a redação dada pela pre8('nte 
Lei . 

• -\.rt. 13. As quantias provenientes da arrecadação du 
impôsto único, d(' que tratam as Leis n."" 2.308, de 31 de 
agôsto de 1954, 4.156, de 28 de novembro de 1962, (' a pre
sente Lei, serão recolhidas, mensalmente, p'elas repartições 
;,rrecadadoras ao Banco do Brasil S. A., mediante guias es 
pecífica::<, a crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico (BNDE). 

~ In O BNDE creditará. de cada recebimento de que 
t ]'ata êste artigo: 

I - 39'/; (trinta e noY~' por r:ento) em conta ele mo
yiml'nto à ordem do Fundo Federal de Eletrificação; , 

II - 60 ~,; (sessenta pOl· Lento) em conta eilpecial paru 
t.'l~trcga das Lotas pertenLentcs aos Es~ados, Distrito Federal 
e Municípios,. cuja liberaçã0 pelo BNDE será realizada em 
prazo não superior a 15 (quinze) diu1'\, após recebimento da 



comunicação du Conselho Nacional de Água~e Energia Elé
trica (CNAEE), observado, quanto aos Estados, o disposto 
no § 2' dêste .'lrtigo; . I 

III - 1 ~/; (um por cento) em conta de movimento à. or
dem do Ministro das Minas c Energia, para custeio dos ~er
viços de fiscalização, adminiE;tração, atividades técnicas e cien
tíficas no se!:Jr da energia elétrica, inclusive para o atendi
mento das despesas de que trata o artigo 3' da Lei n° 2.944, 
de 8 de novembro de 1956, e seu parágrafo único, C8m a re
dação dada pela presente Lei, e de situações de emergência. 
a critério do Ministro das Minas e Energia. 

§ 2" A liberação, em dinheiro, das cotas pertencentes 
aos Estados e a transferência à ELETROBRÁS de import:ân
t'Ías dessas cotas serão realizadas pelo BNDE, no prazo 8S

tabelecido no inciso II do parágrafo anterior e em restrita ob
~ervância às determinações do Conselho Nacional de Águas 
l' Energia Elétrica (CNAEE), face ao que dispõe o § 6e do 
art. 8° da Lei n° 4.156, dc 28 de nélVembro de 1962, com :1 

redação dada pela presente Lei. 

Art. 14. São isentes do lmpôsto de Consumo de que 
trata a Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964, os bens l' 

rrodutos adquirid:os para uso próprio pela Centrais Elétricas 
Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS --- e pelos concessionários 
ete serviço público de energia elétrica. 

Parágrafo único. Excluem-se da isenção os bens e pro
dutos adquiridos pelo titular da concessão que prOdUza ,'l1('l'

gia elétrica apenas para commmo próprio. 

Art. 15. Os concessionários distribuidores ele energia 
t'létrica, cujo sistema gerador seja exelusivamente constituí
do de usinas termelétricas, utilizando como combustível d{'
rivados de petróleo cu lenha. serão isentos do pagamento do 
impôsto único, de que trata a Lei n' 4.452, de 5 de novembro 
de 1964, que recaia sôbrc os combustívt'Ís e lubrificantes uti
lizados n<t geração de elll'rgia elétrica. 
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Art. 16. Fic.:am revogados () artigo 22 e seu parágrafo 
único da Lvi n 4 . 15(i, de 28 ele né:vembro ele 1962. 

Art;. 17. Esta Lei entrará em VlgOl' na data ele sua 
publicação, revogadas as diRpcsições em contrário. 

Brasília, 16 de junho de 1965: 144~ da Inclepenclên<:ia e 77 
da República. 
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DECRETO N' 57.617, DE 7 DE JANEIRO DE 1966 

Aprova o Regulamellto das Leis nú'me

)"()s 2.308, de 31 de agâsto de 1954, 2.944. 

de 8 dI' /wvemb1"o de 1956, 4.156, de 28 

de 1/01.'CIII1>}'() d(' 1962, 4.364, de 22 de ju

lho de 1964, e 4.676, de 16 de .Junho de 

1965. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 87. item I, da Constituição, c tendo em \iista 

() disposto nas Leis números 2.308, de 31 de agôsto de 1954, 
2.944, de 8 de novembro de 1956, 4.156, de 28 de novembro 
de 1962, 4.364, de 22 de julho de 1964, e 4.676, de 16 de ju

nho de 1965, decreta: 

Art:.1" Fica aprovado o Regulamento que com êste bai

xa. assinado pelos Ministros de Estado dos Negócios da Fa
zenda e das Minas e Energia e destinado à fiel execução das 
:eis em vigor, referentes ao impôRto único sôbre energia elétri
ca, Fundo Federal de Eletrificação,cmpréstim::J compulsório 
em favor das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELE
TROBRÁS, contribuição dos novos consumidores (' coordena
ção dos recursos federais vineulados a obras e serviços de 
(·nergia elétrica. 

Art. 2 Êste decreto ent:ra em vigor na data de sua 

puhlicação. 
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Art. 3 R('vogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de jnnl'iro de 1966; 145' da Independência e 
78° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octávio Gouvêa de Bulhões 
Mauro Thibau 

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N" 57.bI7, DE 
7 DE JANEIRO DE 19bb 

TíTULO I 

Do I mpàstu (Tnicu sàbrc Energia ElétYÍcu 

CAPÍTULO I 

DA INCIDÊNCIA E DAS ISENÇõES 

Se~ão I 

DA INCIDÊNCIA 

Art. 1 A energia elétrica entregue ao consumo está 
sujeita ao imposto único, cobrado pela União, na forma dêste 
RegUlamenh. 

Art. 2° O imposto único será devido por quilowatt
hora de energia elétrica consumida e equivalerá às seguintes 
percentagens da tarifa fiscal, definida neste Regulamento: 

1- 10í{ (dez por cento), para a atividade rural; 

H ~- 35;;' (trinta e cinco por cento) para os consumi
dores residenciais e indust:riais, t' 

IH - 40/c (quarenta por cento), para os consumidores 
comerciais e outros. 

Parágrafo único. N o caso de fornecimento a forfoit 
o imposto será de 3570 (trinta e cinco por cento) sôbre o 
preço da energia elétrica consumida, cabenào o pagamento 
da metade do seu valor ao consumidor e metade ao distribui-
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dor, que ficará desobrigado da sua parte, se se tratar da 
União, Estados-membros, Distrito Federal ou Municípios, e 
respectivas autarquias. 

Art. 3" A classificação do consumidor resultará da con
ta do fornecimento de energia elétrica, expedida obrigatoria
mente pelo distribuidor, de acôrdo com as tarifas e instru
ções aprovadas pela autoridade competente do Ministério das 
Minas e Energia. 

Parágrafo único. Atividade rural é a exercida pelo cem
sumidor rural, assim considerado, para os efeitos dêste Regu
lamento, aquêle que, localizado em zona rural, utilizar da 
energia elétrica para us" doméstico e em atividade diret:a
mente ligada à agricultura ou pecuária, desde que tal ativida
de, pelos seus métodos de execução ou pela finalidade de suas 
operações, não se identifique como indústria de transforma
ção. 

Art. 4° O impôsto único sôbre energia elétrica não li
bera os consumidores, nem os concessionários geradores, trans
missores ou distribuidores, do pagamento de outros impostos 
e taxas federais, incidentes e processados nos têrmos Gas leis 
l' regulamentos específicos, ressalvadas as isenções expressa
mente consignadas em lei. 

Art. 5" O impôsto único sôbre energia elétrica não im
pede a cobrança de outros tributos, lançados pelos Estados
membros e Municípios, com destinação especifica e planos ou 
empreendimentos de eletrificação, desde que não incidam sô
bre a produção, t:ransmissão, distribuição ou consumo de ele
tricidade. 

Seção II 

DAS ISENÇÕES 

/~\.rt. 6° Está isenta do pagamento do impôsto único a 
energia elétrica: 

0,) consumida nas oficinas e serviço!; pertinentes a pro
dução, transmissão e distribuição de energia elétrica dos con·· 
cessionários geradores e distribuidores; 

223 



I, 

".' 

b) fornecida l'm grosso, ])e10s conce~sion;iri():-; gEradores 
nos distrihuidores; 

c) consumida pejos templos de qualquer culto, pelos par
tidos polític:::s e pdas instituições clt' educação 2 de assistên
cia social, dcsne que as suas rendas sejam aplicadas integral
mente no país para os r('sp~'ctivos fim;, observadas <lS dispü
sições da Lei n' 3,193, de 4 de julh:) de 1957; 

d) consumida em serviços prÓDl'io s da União, Estados
membros, Distrito Federal e lVIunicínÍíls, " resn2ctivas autal'
l~uias ; 

e) preduzida para (;onsumo próPl'io uso l xc\usivo, 

Parágrafo umco, Cunsideram-se emo serviços próprios 
(:a União, dos Estados, do Dist:tito Federal ,e dos Municípios 
os relativos às opErações de ferrovias l' de outros meios de 
transpsrte, de' intt'rêsse público, bascados na traçáo elétrica. 
executados por entidades :t utárquicas ou sociedades de cujo 
capital com direito a voto, participe o Peder Púbiico, em '.:a
l'áter majoritário, 

Art, 7 Estão também isentos do pagaml'nto do impôs-
to LÍnico: 

I - as cuntas dt, fornecimento de energia elétrica de 
consumo mensal equivillente ao valor de até 30 (t:rinta) qui
i owatts-hora , inclusive, quer o fornecimento se faça a medi
dor 8U a forfud; 

II - cs consumidores servidos por distribuid(;r de ener
gla elétrica, cujo sistema gerador seja l'onstituído '3xclusiva· 
mente de usinas termelétricas. 

§ 1° Para os efeitos do item II dêst:3 artigo, entenCle-::o:' 
por sistema gerador o conjunto de usinas pró!l'rias l' dt' 'I:er
ceiros, qut' produzam a energia elétrica a ser distribuída na 
área da zona dt' concessã:l. levada em conta para a fixação 
(las respectivas tarifas, 

§ 2" As isenções d~' que trata êste artigo serão automà
til'am('nt:~ aplicadas pelos distribuidol'es de energia '2létrica, 
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CAPÍTULO II 

DA T ARIF A FISCAL 

Art. 8° A tarifa fiscal de que cuida êste Regulamento 
tem fll1a~idade lll1_Cammte tnbutária e será declarada pelo 
Con::;e111O r"aClOllal Ue Aguas e .l!.nergla Elétrica (CNAE~), 
do lVlln_5t21'10 aa.:l lVünas e ~n;;rg,a, currespolldendo () seu .y d

lor ao quocIente do ValGr em cruzeiros da energia vendIda a 
medwor no pals, em determmaVoo m.::s, pelo correspondente 
c..,n",umo. 

§ 19 O preço de venda a ser computado no cálcu:o do 
valor da cn~rg ... a vend,úa abrangerá a ,i_r.ia básica e tedos 
os adicionals po:.,ter.or~s, c ... ncedlG.03 em decorréncia da ele
"açao d0 SaúlI'L s, custGS d2 energia comprada, de comOustí
ve.s c do camulO. 

§2? O Conselho Nac:onal de Águas e Emrgia Elétrka 
(CNA.8E) I'ea v u~l.ará, ém cada tr,mestre do calendário, o 
\ia.Lr úa turda Ílscal, com base nos dados do úiLmo mês em 
reíaçc.o ao qual L,rem dispomveis informaçõEs sufici . .mtes. 

§ 39 A tarifa fiscal, assim reajustada. vigorará por to
do o trimestre do calendário seguinte, cumprindo ao D2pal'ta
mento de l~.:ndas Internas (DRl), do Ministério da Faz~nda, 
após a clmpetent2 comunicação d·J ConSElho Nacional de 
Águas e Energia Kétrica (C N AEE ), expedir circular às 1'e
part~ções arrecadadoras e dema_s interessaê.os ~ôbre 03 conse
qüentes va.ôres para a cobrança do impôsto único. 

CAPÍTULO III 

DO CÁLCULO, ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO 
DO IMPôSTO 'LJNICO 

Art. 9" O impôsto único será arrecadado nas contas de 
fcrnecimen~lJ expecLdas obrigatoriamente pelos djstribuidcr~s 
de energia clétr ~ca, deveIll~o ne:as figurar, destacadamen-
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te das demais, a quantia do impôsto devido, calculado ·~ste, 

de acôrdo com a tarda fiscal vigente na data do faturamento. 

Parágrafo único. Para o cálculo do impôsto devido, não 
serão desprezadas as frações resultantes da apLcação elos per
c(n~:Jais de que tratam os itens I. H e IH do art. 2° sôbre 
o valor da tarifa fiscal. 

Art. 10. O produto da arrecadação do impôsb único, 
verificado durante cada mês dn calendário, será recolhido, pe
los d:stribuidores de energia elétrica, à re~xlrtição arrecada
dora do Ministériq da Fazenda, com jurisdição m local do 
consumo, dentro dos 20 (vinte) primeiros dias do mês sub
seqüente ao da arrecadação, mediante guia específica de re
colhimento (Modêlo n° 1) . 

§ 10 O recolhimenb do impôsto único arrecadado pelos 
dis~;:ibuidores Ge energia elétrica poderá ser efetuado englo
badamente em qualqmr das repartições arrecadadoras do Mi
nistério da Fazenda, localizada em sua zona operacional, caso 
em que será obr:gatória a discrim:nação, no verso da guia de 
recolhimento, ou, sendo necessário, em fôlha à narte, do imo 
pôsto a recolher, por Município servido. 

§ 2° Em qualquer caso, 2S distribuidores de energia elé
trica remeterão ao Conselho Nacional de Águas e Energ'a 
E.étrica (CNAEE), do MinisV!rio das Minas ~' Energia, den
tro do mês do calendário em que fôr efetuado;) recolhimento 
do impôstJ único por êles arrecadado, uma das v:as da guia 
de recolh:mEnto (e, sendo o caso, da fôlha à parte a que se 
refere o parágrafo anterior), devidamente quitada pela re
nartição arrecadadora competente do Ministério da Fazenda, 
mecânica cu manualment:?, a qual via servirá de comprovação 
hábil, junto ao referido Conselho nos casos e para os fins 
do § 3° do art. 107 e da lEtra TI do art. 110. dêste Regula
mento. 

§ 3° Na hipótess de não haver impôsb a recolher, o dis
tribuidor de energia C:'létrica, ncs prazos acima previstos, prc-
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endlcni guia cl~' rel'olhimento negativa, na Qual lançará as 
razões do fato, remetendo uma de suas vias, eonvenientemente 
vÍsaGa pela competente repartição exatora do Ministério da 
Fazenda, ao Conselho Nac~onal de Águas e Energia Elétrica 
(CNAEE) . 

§ 4" Não recebidas pelo Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica (CN AEE) as vias das guias de recolhimen
to do impôsto único, que lhe couberem, êste rep-resentará '21r
cunstanciadamente ao Departamcn(:J de Rendas Internas 
(DRI) do Ministério da Fazenda, para fins de fiscalização. 

§ 5° Não será perm:tido o recolhimento do impôsb úni
co, referent8 a um mês, sem que o d:stribuidor de energia 
elétrica' apresente guia de reco.himento quitada ou guia ne
gat~va visada, conforme o caso, relativa ao mês anterior, ou 
comprove a instauração do processo fiscal para a apuração 
de seu eventual débito, em período imediatamente anterior. 

§ 6" O recolhimento do impôsto único fora do prazo eS

tiru'ado somente será admitido C8m a multa prevista no it:~m 
II do art. 27, illfdiante requerimentogu~a (Modêlo n° 2), 
devendo cons:derar-se prejudicado e insusceptível de produ
zir efe:tos o pedido apresentado sob qualquer outra :Corma. 

Art.ll. Deduzid~)s 0,5(/ó (cinco décimos por cento) cor
respondmtes às despesas de arrecadação cc fiscalização a car
go do Minist:Srio da Fazenda, as quantias provenientes da 
arrecadação do impôsto único serão escrituradas pe~as repar
tições arrecadadoras federais, por Municipio, como depó:;ib, 
(' por elas recolhidas, SEm quaisquer outras deduções e no 
mesmo mês da arrecadação, diretamente ao Banco do Brasil 
S. A., mediante guia própria (Modê~o 3), a crédito dJ Banco 
Nadonal do Desenvolvimento Econômico (BNDE). 

§ 1" Recebidas tais quantias pelo Banco do Brasil S. A., 
<,ste as creditará, no mesmo dia do recebimento, à conti], .~ cr
Gem do Banco Nacional do Desenvelvimento Econômico 
(BNDE), para serem aplieadas de acôrdo com a legislação' 
em vigor. 
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§ 2" O Banco do Brasil S. A. centrabará, na Agênc:a 
Centro do Rio de Janeiro (GB), as quantias do impôsto úni
co recebidas, na fcrma dêste Regulamento, por tôdas as suas 
agênc:as no País. 

§ 3° A importância ccrrespondcnte à quota de 0,570 
'(cinco cléc:mos per cento) de (~ue trata o presente art:go I~ons
tituirá rcce:ta da União e d~verá sEr adic:onac1a à remessa efe
tiva do ~a'dJ da arrecadação geral, recoihida ao órgão a que 
est'v~r subordinada a rq:art:ção arrecada:lora, f'cando 'cermi
nantemente vedada a r::::~:nçao des:;a qU8ta em poeJ.er da €xato
ria, para pagnmentJ a exatores ou qua~quer outro fim. 

§ 4° Havendo despesa bancária com a rrmeSS[l do pro
duto I:quido da arreca,lação do im!Jôsto único, tal desrn"a será 
c'kb:tada, v:la rep:utição arrecadac' ora, em Mov'mento de 
Func'os Externo, com a Contador:a G2ral da Repúhlica, e as
s'm cscr'turada na despesa do livro Ca'xa G2ral, ma/as, clas
sificac:ores e ba'ancetes da receita ,~ despesa. 

Art. 12. De cac'a im~ortânc~a Que lh8 fôr credib.c1n, de 
flcôrdo com o § 10 d8 art'go anter:or, pelo Banco do Brasil 
:3. A., o Banco N acionaI do Dcsenvolvimmto E::-onôm;co 
(BNDE) creditará: 

I - 39j{, (tr'nta e nove ror cento) em conta de movi
mento, à crcl2m do Fundo Federal de E,el:fificação; 

H - 60?~ (~essenta 1"01' cento) em conta não mov;m~n
tável, pnra oprrtuna distribu'ção, na forma da Seção I do 
C,ap'tu'o IX d~de T'tu!o, das qu~ta, do im~ôsto único, per
tpnnent~s aos Estados-membros, DlS::.c<tO Federal e Municí
,pios; 

IH - 170 (hum por cento), em conta de movimrnt::, à 
frdem do Mn'stro das Minas e EnErgia, para cu,t::-io dos ser
viçes de fis:'aJização, administração, ativ'dades técn'cas e cien
t'fic'a, no s:'tor da energia Elétric3, e ~[lra at~ndimento das 
despe~'a" de que trata o § 3° do art. 112 c13St~ R:gu~amcnt), 

bem como de s:tuações de em::rgênc~a, a critério do mesmo 
l\Lnjstro. 
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Parágrafo único. O Banco Na~ional do Des~nvo!vimen
to Econumlco (.l:ü-.fDE) enCs.mmI.ara aJ Conselno Na.::íonal 
de Águas e Energia Elétr >ca (CN AEE), m~nsalmentc, ex
trato tia conta nao-movlmentavd de que cu~da o item 11 dêste 
art_go. 

CAPÍTULO IV 

DA REDUÇÃO DO IMPôSTO úNICO 

Art. 13. O consum:dor industrial, assim qua~ificado 

pelas resp2ctivas contas de fcrnccimento de energia elétrica, 
quc comprovar, pErante o Conselho Nacional de Águas '3 Ener
gia E1Étr~ca (CNAEE), do Min_st§rio das Minas e Energia, 
despesa com cnerg.a elétrica igualou sU!:lcrior a 3ji:. (três 
por cente) cio va~or d2 suaJ vendas, em cada um dos 2 (duis) 
anos civis ~mediatam::nte anter_ores ao ~Cl:,do, fará jus a uma 
reduçãJ percentual do imp3sto único, que lhe ser~a cobrado 
nos têrmos dêste Regulamento. 

Parágrafo único. O ônus da prova caberá sempre ao 
consumidor industrial interEssado, pod2ndo o Con:;e:ho Na
cional de Águas e Enel'g:a Kétrica (CNAEE) utUzar-se Je 
seus órg2.o3 auxiliares, d:s órgãcs do Departamento Nacicnal 
de Águas e Energia Elétrica (DN AE), ou de c utras repar~ 
i::ções para o Lm de promovcr diI:g2n::ias ou colhêr informa
<:ÕES "in loco", as quais deverão ser realizadas ou Ec rnecidas 
por servidores devidaméntc habi!~tados e nJ exercício de suas 
respectivas funções públícas. 

Art. 14? A redução de que trata o art'go precedente será 
concedica por p:crlodo de 2 (do:s) an~s civis, em percenta
gem equivalente à relação entre a despesa demonstrada com 
energia elétrica e p valor das vtndas dJ ccnsumidor ~ndus
trial, de acôrdo com a seguint2 fórmu~a e a::~ o máximo de 
801'0 (oitenta por cento) : 

D 
R = 600 - -I- 23, 
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onde: 

R = o valor percentual da redução procurada; 

D = o valor em cruzeiros da despesa dem::;nstl'ada com 
·~nergia détricH, ,~ 

v o valor em cruzeiros das vendas efetuadas pelo con
sumidor industrial. 

§ 1 No cômputo da despesa com energia llétrica, d~' con
sumidores que sejam também autoprodutJres, será considera
do o t:tal da energia própria e da energia comprada, calcula
da aquela ao preço médio, mês a mês, desta última, d~sde que 
o consumidor industrial e autoprodutor não realize, simultâ
neamente, cJmércio de energia. 

§ 2' Em qualquer hipótese, par'a o cálculo da despesa 
t'om energia elétrica, tomar-se-ão os valôres das contas de for
necimento, excluindo-se, porém, dêles, apenas o empréstimo 
compulsório em favor d~\ ELETROBRÁS. 

§ 3' Na verlficação do valor nas vendas do consumidor 
industr:al interessado no favor fiscal da redução do impôsb 
único, considerar-se-á a tdalidade dos !)1'odutos fabricados 
e/ou transformados, não se computando () resuectivo impôs
to de ,::;onsumo. 

§ 4· Para os efeito;; de cákul0 e conccssãu das l'cduçõeR 
do impôsto único, considerar-se-á, isoladamente, cada2stab2-
lecimenb industrial. 

Art. 15. No caso de emprêsa com m'c'nos de 2 (dois) 
anos civis de atividgdc industrial, a redução d;; impôsto úni
co podsrá ser concedida pelo Consdho Nacional de Águas ',' 
Energia Elétr:ca (CN AEE), pelo temp) que restar para a 
complementação daquele urnzo, ror estimativa do valor de suas 
vendas c ccnsumo de energia elétrica. 

Art. 16. As reduçÕeS percentuais do imrõsto único, uma 
vez concedidas pelo Conselho Nacional dE' AgUas2 Energia 
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Elétrica (CNAEE), serão executadas pelos disj:ribuidores de 
energ:a elétrica, a partir do primeiro faturamento que se se
guir à publicação do ato concessivo no D:ário Oficial. 

ParágrafJ único. Os distribuidores de energia elétrica 
farão constar das contas de fornecimento, mediante carimbo 
ou impresão tipográfica, o númtTo 8 a data da pub"icação do 
at:) concessivo dE' redução. bem C2mo a percentagem desta 
última. 

Art. 17. Das deci~ões do Conselho Nacional de Ãguas 
e Energia Elétrica (CNAEE) desfavoráveis acs intenssaaos 
no benefício da redução percentual do lmpôsto único, ·::aberá 
um único pedido de reconSideração para o mesmo Conse~ho, 
desde que, versando sôbre matéría nova, seja apresentado no 
prazo cie 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência à par
te da decisão ou da publicação desta úlbma no Dtár'io Of,c.al. 

Art. 18. Verificado qualquer intuito de fraude contra 
a Fazenda Nacional ou ccnstatada qualquer irregularidade, por 
parte do consumidor industrial, interessado na redução do im
pôsto único, que dela usufrua ou tenha usufruído, {) Conse' ,ho 
Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE) comunicará 
o fato cos indícios de que dispuser ao Departamento dE' Ren
das InternaR (DHI), para fins de fiscalização. 

CAPÍTULO V 

DA ESCRITA FISCAL 

Art. 19. Os distribuidores de energia elét::ica são obri
gados a possuir livro fiscal (Modêlo }1C 4), destinado ao eon
trôle da arrecadação e do recolhimento do impôsto único, uti
lizando-se, em sua escrituração, uma fôlha para cada Muni
cípio servido. 

Parágrafo único. E' obrigatório o arquivamento de uma 
via da guia de recolhimento do impôsto únic8, onde fôr rea
lizada a escrituração do livro fiscal, o que sempre se dará :ao 
lugar em que fôr sediado o distribuidor. 
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Art. 20. As contas de fornecimento de energia e1étrica 
dos consumidcres (m cada Município, relativas a cada mês do 
calendário de arrecadação, serão lançadas englobadamente no 
livro fiscal, cuja escrituração deverá ser organizada com exa
tidão e clareza, sem ra~,uras ou em:::ndas. 

Art. 21. O livro fiscal terá suas fôlhas numeradas tipo
gráfica e segu:damente, com têrm~s de ab2rtura e encerra
mento, devendJ SEr, antes de sua utilização, rubricado em 'LÔ

das as suas fô_has no órgão arrecadador do Minis::~rio da Fa
zenC::a, onde fôr, pelo distribuidor de en3rgia elétrica, hab_tual
mente recolhido o prcduto arrecadado do ;mpôsto únicJ. 

Art. 22. O Lvro fiscal será conservaGO pelo distribui
dor de energia elétr"ca, ande sua escrita fiscal fôr r2a'~izada, 
mesmo no caso de transferêncja da c:nccssão ou mudança de 
local, fazcndc-se, sempre que necessárias, as d2vidas anota
ções, para cont.nuidade da escrituração, salvo motivo espec aI 
que aconselhe o seu cancc_amento e a exig§ncia de nôvo, a 
critério do lisco . 

Art. 23. ConsJtuem instrumenbs auxil~ares da escri
ta f:scal dos distribuidores de energia elétrica os livros de 
contabiLdade em geral, as guias de recolhimento do impôsto 
único e todos os docum::ntos, ainda que pertencent:::s ao arqui
vo de terctiros, Que se relac:onem com os lançamEntos fe~tos. 

CAPÍTULO 'vI 

DAS INFI~AÇõES E DAS PENALIDADES 

ScSão I 

DAS INFRtf.;6ES 

Art. 24. Constitui infração tôda ação ou omissão, vo
luntária ou involuntária, que impcrte em inobservânc:a, por 
parte do su;eito de obrigação tributária positiva ou negativa, 
cstabelccidacu disciplinada neste Regulamento ou nos atos 
administrativos de caráter normativo, destinados a comple
mentá-lo. 
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§ 1? Os atos adm~nistrativos não poderão eS::lbelecer ou 
d:sciplinar obrigações, nem deLnir infraçõ2s ou cominar pena
lidades, que não este.am autor.zadas GU previstas em L2i ou 
neste Regulamento. 

§ 2° Salvo disposição expressa em contrário, a respcnsa
bilidade por infração independe da intenção do agente ou res
pcnsável e da efetá~dade, naturc:za e extensã.J dos efei~:Js do 
ato. 

Art. 25. As infrações serão apuradas mediante proces
so ac!:m:n:s:::ativo, que tErá por base o auto ou a representação, 
conforme a verificação da falta S2 d§ no serv:ço externo de 
fiscalização ou no serviço interno das repartições. 

Se:ão II 

DAS PENALIDADES 

Ar~:. 26. As infrações serão pun 'das com as seguintes pe
nas, aplicáveis separada ou cumulativamente: 

I multa; 

II proibição de transacionar com as repnrtições públi-
cas ou autárquicas federa:s ou estabelecimentos bancá::-ios con
troladcs pela União. 

Art. 27. Incorrem nas muItas de: 

I - importânc:a igual ao valor do impôsto não recolhi
elo, nunca inferior a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros), os que, 
falEament2, se atribuírem a qualidade de produtores de ener
gia elétrica para consumo próprio e uso exclusivo; 

II - importância igual ao valor do im.:>ôsto não recolhi-i 
co, nunca inferior a Cr$ 1. 000 (um mil cruzeiros), os que 
deixarem de reco:her o impôsto único, arrecadado nas contas' 
de .fornecimento, dentro dos vinte primeiros d:as do mês do: 
calendário subseqüente ao da arrecadação: 
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IH - importância igual ao valor do impôsto não pago, 
nunca infErior a CrS 1. 000 (hum mil cruzeiros), os que, fal
samente. se atribuirem direito ao favor fiscal da redução dr) 

impôsto único; 

IV - Cr$ 1.000 (hum mil cruzeiros) a Cr$ 10.000 (dez 
mil cruzeiros), os que não possuírem livro fiscal para o ,::on
trôle da arrecadação e do recolhimento do impôsb único, ·~'s

criturado na forma devida. 

Parágrafo único. Continuará sujeito à multa prevista 
no item II dêste artigo o distribuidor de energia elétrica que, 
naquele caso e antes de qua:quer procedimenb fiscal, recn-
1her apenas o impôsto único arrecadado. 

Art. 28. Os débitos fiscais, proveniente:;:; do não reco
lhimento do impôsto único e penalidades, nos casos previstos 
no artigo ant:2rior, estão sujeitos ao disposto no art. 7° da Lei 
n' 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Art. 29. À multa prevista em o item IV do art. 27 dês
te Regulamento, aplica-se o disposto no art. 9c

, da Lei n' 
4.357, de 16 de julho de 1964. 

Art. 30. Os devedores, inclusive os fiadores, declarados 
remissos, são proibidos de transaci2nar, a qua~quer título, com 
as rcpart::çõ~s públicas e autárquicas federais e com os es
tabelecimentos hancários controlados pela União. 

§ 1 A proibição de transacionar compreende o recêbi
menb de quaisquer quantias ou créditos que os devedores -ti
verem com a Un:ão e suas autarqulas; a participação em '2on
corrência, coleta ou tomada de preços; o despacho de merca
dorias nas repartições fazendárias; a celebração de contratos 
de qualquer nat:'.1reza, inclusive de abertura de crédito e le
vantamento de empréstimos nas Caixas Econômicas Federais 
e nos demais estabelecimentos bancários const:tuídos em au
tarquias federais ou controlados pela União: e quaisquer ou
tros atos que importem em transação. 
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§ 2 A declaração de remissCl será feita !)l'la Inspetoria 
Fiscal com jurisdição sôbre a sede do d:stribuidor de ener
giaelétrica, após decorridos trinta dias da data em que a 
decisão condenatória se ternar irrecorrível na esfera admi
nistrativa, desde que o devedor não tenha fe~to :prova do pa
gamento da dívida ou de ter iniciaóo, em ju:zo, ação anula
tória do ato administral.:vo, com o dEPÓSitO da importância 
em litígio, em dinheiro ou em títulos da dívida pública :í'e
deral, na repartiçã.::J arrecadadora do seu domicílio fiscal. 

§ 3e No caso do parágrafo anterior, a autoridade, sob 
pena de responsahilidade administrativa e penal, fará a de
daração nos quinze dias segu:ntes ao término do prazo ali 
referido, publicando a decisão no órgão oficial cu, na sua 
falta, comunicando-a, para :) mesmo fim, à reoartição eompe
tente com sede na capital do Estado, sem prejuízo de sua 
~fixação em lugar visível do prédio da rcpart:ção. 

,::;APÍTULovn 

DA FISCALIZAÇÃO 

Se~ão I 

DISPOSiÇÕES GERAIS 

Art.31. A direção dos serviços de fiscalização do impô;-i
to único sôbre energia elétrica cJmoete, em geral, ao Depar
tamento de Rendas Internas (DRI), do Ministério da Fazenda. 

§ 1" A execução dos serviços incumbe, nos limites de 
suas jurisdições, ans órgãos regionais do Departamento ·8 aos 
seus agentes fiscalizadores. 

§ 2° A fiscalização externa c2mpete aos Agent:es Fiscais 
de Rendas Internas_ 

Art. 32. A fiscalização será exercida sôbre tôdas as 
pessoas naturais ou jurídicas que forem sujeitas de obrigação 
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tributária prev:sta na leg1s1ação do im9ústo ún:co sôbre ener
gia e!ür.ca, inclusive as que gczarem de imunidaie "d.'.bu
tár_a lU de isenção de caráter geral ou pcsscal. 

Parágrafo único" As pEssoas a que se refere .2S::3 artigo 
f'xib_rão aos agentes fis:::a1izadores, sempre que exigidos, os 
livros fiscais e com21'c:ais e todos os papéis cu ,Jocumentos, 
em uso ou já arqu_vados, que forem julgadcs necessários à 
Lscalização, e lh;:s franquearão os Sl us arquivos, estabeleci
mentos, depósitos cu dependênc_as e móveis, a qualquer hora 
do eLa ou c.a noite, se à no~te '2stiverem funcionando. 

Art" 33. Os agentes fiscalizadores que procederem a 
d:Iigênc:a de fiscaLzs.ção lavrarãr, além do auto de infração 
que couber, têrmos circunstanc:ados de início e de conclusão 
de caéa uma delas, nos qua:s consignarão as datas inicial e 
final co per:odo fiscalizado, a relação dos livros e dcumen
tos ccmerciais e fiscais exibidos e tudo o mais que seja de 
interêsse para a fiscalização. 

§ 10 Os t2rmos serão lavrados, sempre que possível, em 
um dos livros fiscais ex:bidos; quando lavrados em separado, 
dêles S2 entregará, à pessoa su~ E ita à fiscalização, cópia au
tenticada pelo autor da diCgência. 

§ 2° Quando vitimas de embaraço ou desacato no exer
cicio de suas funções, ou, quando seja necessário à dct:va
ção de medidas acaute~adoras do int2rêsse do fisco, ainda que 
não se configure fato deLnido em lei, cemo cr:m~ ou contra
ve nção, os agentes fiscalizadores, diretamente ou através das 
l'epartições a que pert~ncerem, poderão r~ quisitar o auxíl:o 
de fôrça pública federa!, estadual ou municipal. 

Art. 34. Med:ante intimação escr~ta, são obrigados a 
prestar à auteridade fiscalizad~ra, tôdas as informaçõc:s de 
que disponham com re.ação aos negócios ou atividades de t2r
ceiros: 

I - Os tabeliães, escrivães e demais servenJ,::.lários de 
ofício; 
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II - os bancos, casas bancár~as, Caixas Econômicas e 
semelhant::;s ; 

III - os corretores, leilceircs c despachantes oficiais; 

IV - cs inventariantes; 

V - os s:ndicos, comissários e liquidatários; 

VI - as repartições públ:cas c autárqu!cas federais, as 
entidad2s paraestatais e (:e economia mista; 

VII - tôdas as demais pesscas naturais ou jurídicas ,~u.ias 
at:'vidades envo"vam negóc_os ligados aJ imyô:.;b ún;co sôbre 
energ a Elétrica. 

Art. 35. Sem prC]U1ZO do di~!1csto na legislação ·:::rimi· 
nal, é vedada a divu'gação, para qualquer fim, por parte ·Ja 
Fazenda Na2ional ou de s:;us funcionár.os, de' qua.qU:T infor
mação (btda em razão de oficio, sôbre a situação econômica 
ou f'nanceira e sôhre a natureza e o estad:) d03 negóc~os 'lU 
atividades das pessoas sujeitas à fisca:izaçi:o. 

Parágrafo único. Excetuam-Bc do d' s~osto n ~ste artigo, 
unicamente, os casos ele requis.ção do Peder L:'g s:ativo e de 
autoridade jud:cial, e os de prestação mútua de 3,;sistenc.a 
para a fiscalização dos tributos respect:vos e de p~ rmuta ,.k 
informação entre os diversos setores ua Fazenda Públ.ca da 
União, e entre esta e a dos Estados, d-J D:stri:: J Federal .~ 

dos Munic:pios. 

Seção II 

DO EXAME DA ESCRITA FISCAL E COMERCIAL 

Art. 36. Os agentes fiscal:zadores !wocederão ao exame 
da escrita geral das pessoas sujeitas à fis:::alização, rcfer~das 
no art. 32. 

§ 19 No caso de recusa de apre"entação dos rvr:-s e d,> 
cumentos, o agente fiscalizador, diretamenb cu !)or inhrmé-
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dia da repart::ção, providenciará junto ao representante do 
Ministério PúblicJ para que se faça a sua exibição judicial 
sem prejuízo üa lavratura do auto de infração que' couber pOl' 
embaraço à fiscaiização. 

§ 2 Se a recusa se refnír aos li\TOS comerciais regis
trados, o agente Ílscalizador tomará as pr;widências previs
tas n) parágrafo anterior, intimando. com Drazo não inferior 
a setenta e duas horas, para que seja feita a apresentação, 
salvo se, estando os livros no estabelecimenb fiscalizado não 
fôr pelo responsável indicado o motivo que justifique a sua 
atitude. 

§ 3' Se pelos livreJS aprEsentado!:' não Sl' puder conve
nientemente apurar o montante do impôsb único arrecadado 
nas contas de fornecimento de energja l·létríca:: não rEcolhi· 
do, colher-se-ão os elemenhs nccessáriJs através do eX3me ,je 
livros ou d,:cumentos de outros estabel('dm~'ntos oue '20m o 
f[scalizado transacionem, ou n:utras fontes ~;ubsidiárias. 

§ 4' Apurada qualquer diferença será exigido () respec
tivo im)Cósto, que será calculado sôbre a üEifa fiscal mais ele
vada vigente no D~río(l.l), quando não fÓl' possível fl1zer a s~pa
ração pejos elementos escriturados. 

§ 5 Salvo quando fôr indispensável [I deL'sa dos interês
~;es da FaZ2nda Nacional, não Rerão ilPre:l1c1idoR OR livrns da 
escrita fiRcal ou comerciai. 

Ar!;. 37. O funl:Íonário que tiver de realizar exame de 
\ô!:'cr~ta convidará :) proprietário elo estabelecimento ou seu re
pl'éSentante a acompanhar G trabalho ou indicar nessoa que 
(\ faç;a e, em caso dt' recusa, fará constar elo nroceSRO rssa 
ocorrência. 

§ 1" Se o interessado, mesmo que tenha firmadJ por si 
nu por seu represent':\ntc o aub ou têrmo respectivo, não :3e 
confermar com o resultado do exame, poderá requerer outro, 
índicancl0 em StU requerimento, de forma precisa, a ·=fscor
dância e as razões e provas que tiver. bem como o nome e 
enderêço do seu per~b. 
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§ 2° Deferiào o pedido, o chefe da repartição designará 
outro funcionário para, como perito da Fazenda proceder, 
juntamente cem () perib índicado pelo interessado, a nóvo 
exame, desde que, ouvido o autor do procedimento, persista 
É:ste em suas conclusões anteriores. 

§ 30 Se as conclusões dos pl~ribs forem divergentes, pre
valecerá a que fór coincidente com o exame impugnado; não 
havendo coincidêneia será nomeado, pela autoridade prepa
radora, funcionário do Ministério da Fazenda, ou, na sua fal
ta, de qualquer outro Minist:~rio para desempatar. 

CA PÍTULO VIII 

DO PROCESSO FISCAL 

Slô'ção I 

DISPOSiÇÕES GERAIS 

Art. 38. O processo f~scal disciplinado neste Capítulo 
compreende () prccesso contenci"so para apuração das infra
ções, a consulta para esclarecimento de dúvidas relativas ao 
entendimento e aplicação da leg:slação e a execução adminis
h'ativa das respectivas decisões. 

S~çãn II 

DO PROCESSO CONTENCIOSO 

Suloseção J 

DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 39. O processo fiscal !l:\ra apuração das infrações 
terá por base':! auto ou a rcnrescntação, conforme a verifica
ção da falta se dê no serv;ço externo de fiscalização ou no 
serviço interno das rt'part:ções. 
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Subseção II 

DO INíCIO DO PROCEDIMENTO 

Art. 40. Para efeito de excluir a espontaneidade da ini
riativa do sujeito pa.sslvo, con.sidera-se in.ciado o proc--'c!Im~n
to Ílslal: 

I - com a lavratura do têrmo de início da fisca~iz?'ção; 

II - com a lavratura do têrmo d2 apreensão de efeitos 
fisca:s, dccumentos c u livros, ou de intimação para a sua apre
sentação; 

IH - com qm\!quer outro ato escrito dos agentes do i:s
co que preceda à lavratura do auto ou representaçãu; 

IV - com a lavratura do aub ou rEpresentação, quan
do inexistin m os atos ou têrmos preliminares referidos nos 
incisos anteriores. 

Parágrafo único. O iníc:o do procedimento a1c:mça to
dos aqu~les que estejam d'retamcnb envolvido::; nas infraçõEs 
porventura apuradas no decorrer da ação fiscal e somente 
abrange os at~s pl'aticadcs antes do mesmo. 

Subseção III 

DA LAVRATURA DO AUTO E DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 41. A lavratura do auto de infração é de compe
tência exclus:va dos Agentes Fiscais de Rendas Internas. A 
da representação compete aos funcionários que, nos plantões 
f:sca' s e nos serviços interne s das rcpartiçõ2s, observadas as 
normas reg:mentais, verificarem falta cuja comprovação 
quanto à existência e aubria, independa de diligência ou exa
me do setor externo de fiscalização. 

Art. 42. Os autos e representações serão lavrados com 
clareza, sem entrelinhas, rasuras cu emendas, relatando mi-
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nuciosamente a infração e as circunstâncias agravantes e ate
Imantes existentes, e mencíonando o local, dia e hora da la
vratura, o nome, enderêço e capital registrado do infrator ou 
do responsável pela infração, as testemunhas, se houver, e tudo 
mais qlH' ocorrer na oC3sião e que possa esclarecer o pro
('esso. 

§ l' Quando a infração consistir na falta de recolhimen
to do impôsto, o levantamento deverá separar, por trimestre' 
civil, as importâncias não recolhidas. 

§ 29 Os autos e as representações poderão ser inteira ou 
parcialmente datilografaÚos, ou, ainda, impressos em rela
ção às palavras invariáveis, devendo, neste caso, os claros se
rem preenchidos à mão cu à máquina e as linhas em branco 
inutilizadas por quem os lavrar. 

Art. 43. A lavratura do aut::) deverá efetuar-se no lo
cal da verificação dn faltn, ainda que aí não seja domiciliado 
o infrator. 

§ 1° O auto será submetido à assinatura do autuado ou 
de seus representantes ou prepostos ou ainda, na falta ou re
curso dêstes, de pessoas presentes ao ato, não implicando a 
assinat:ura, que poderá ser lançada sob protesto, em confissão 
da falta argüida, nem a recusa, em sua agravação. 

§ 2° Se, por motivos imprevistos o auto não fôr lavrado 
no local de verificação da falta ou não pude!' ser assinado pelo 
autuado, seus representantes ou prepostos, far-se-á menção 
dessas circunstâncias. 

§ 39 Em seguida à lavratura do auto, o autuante deixa
rá, em poder do autuado ou de quem ü representar, se pre
sente, intimação escrita, na qual mencionará as infrações ca
pitulada::; e o prazo para defesa. 

Art. 44. Quando, através dos exames posteriores à la
vratura do auto ou representação ou pJr qualquer diligência 
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no curso da ação, se verificar outra falta além da inicial ou 
se indiLar, como responsável peia infração pessoa diversa da 
nriginàriamente acusada, não será lavrad:> nôvo auto ou re 
presentação, mas, apenas, térmo no pncesso consignando cir
cunstanciadamente u fato, com os ekmentos defmidores da 
:nfração ou idcntificadJres do infrator, conforme o caso. 

Art. 45. Lavrado o auto ou representação, o autor do 
prccedimento entreg:l-Io-á, medianü~ recibo, juntamente com 
os t:3rmos e documentos que o instruir, à repartição prepa
radora. 

SubscçQ) IV 

DO PREPARO 

Art. 46. O preparo dos processos incumbe às Inspeto
rias Fiscais com .iul"lsdição na localidade em que ocorrer a 
:iUa : nstauração . 

§ 1 c Quando a lccaI:dadc não pertencer a município em 
que exista sede de Inspetoria, () prEparo com~etirá l\ .~xato

da federal que ne:a tenha jurisdição, salvo se, a menor ou 
igual distância, estiver sediada a Insp~~toria. 

§ 2' Não se compreendem na compEténcia da exatcria as 
inf=rmações sôbre os antecedeni:2s fiscais dos acusados, que 
8er2.0 sempre prestadas pelas Inspetorias. 

§ 3c Se entender convenient8, especialmente no caso do 
~ l' déste artigo, o Departamento de Hendas Internas poderá 
r1eterminar que o preparo se faça por repartição difennte 
ou por forma diversa da estabelecida nesta Subseção. 

Art. 47. O preparo compreende: 

I -- a intimação para a apresentação de defesa ou dI' 
documentos: 

II - a "vista" do processo aos acusados e aos autcres 
elo procedimento; 
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III - a informação Rôbre os antecedentes fiscais dos 
infratores; 

IV - o recebimento da defesa l' do recurRO e sua ane
xação ao processo; 

V - a determinação de exames ou diligências e o cum
primento d8s ordenados pelas autoridades julgadoras; 

VI - a informação sôbre a inexist:3ncia de defesa ou 
recurso e a lavratura dos respectivos têrmos de revelia c de 
perempção; 

VII - OR despachos interlocutórios, inclusive concedendo 
prorrogação de prazo para defesa, nos cases e têrmos previs
tos no parágrafo único do artigo 16; 

VIII - o julgamento da idoneiúade dos fiadores e recebi
mento da fiança; 

IX o encaminhamento do processo às autoridades jul-
gadoras de primeira\' segunda instâncias; 

X - a ciência do julgamento, a intimação para paga
ment:,) e a emiR são das respectivas guias. 

Parágrafo único. OR despachos interlocutórios poderão 
ser publicadós em órgão de imprensa, oficial ou não, edita
do na jurisdição da repartição preparadora, presumindo-se, 
para todos os efeitos, a ciência do interessado, a partir do 
dia seguinte ao da publicação do despacho que não exija pro
vidência a cargo dêle. 

Art. 48. Logo após o recebimento, a repartição proto
~olizará e registrará o auto ou representação em livro ou fi
cha em que será feito o h~stórico do resp'ectivo processo, es
pecialmente quanto ao nome dos infratores, data da lavratura, 
dispositivos legais infringidos e importâncias exigidas. 

Parágrafo único. O processo será organizado na forma 
de autcs forenses, com as fôlhas numeradas e rubricadas e 
os documentos, informações, têrmos, laudos c pareceres, dis
post:.;s em ordem cronológica. 
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Art. 49. Salvo quando já efetuada pelo autuante, a in
timação será feita pela repartição dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento do auto ou representação, sob 
pena de responsabilidade do funcionário causador da demora. 

§ 10 A intimação far-se-á: 

I - pessoalmente, provada com o .. ciente" no respec
tivo processo datado e assinado pelo interessado ou seu re
presentante, no caso em que êste compareça à repartição; 

11 - por notificação escrita, em portaria da repartição, 
provada com o "ciente", datado e assinado pelo interessado 
ou seu representante, ou certificada pelo servidor compe
tent:e; 

IH - por notificação verbal, provada com o .. ciente .... 
datado e assinado pelo interessado ou seu representante, ou 
certificada no próprio processo, pelo funcionário competente; 

IV - por notificação postal, comprovada pelo recibo de 
volta (" A. R.") datado e assinado pelo destinat:ário, seu re
presentante ou preposto. 

§ 2 Omitida a data no recibo ("A. R.") a que se re
fere o inciso IV do parágrafo anterior, dar-se-á por feita a 
intimação quinze dias depois da entrega da carta de notifica
ção ao Correio. 

§ 3' Se antes da intimação tiverem de ser realizados 
exames ou diligências, o prazo referido no "caput" dêste ar
tigo será contado da nova entrada do processo na repartição. 

Art. 50. Se não fór possível por qualquer dos meios indi
cados no artigo anterior, será a intimação feita por edital no 
Diário Oficial na Capital Federal, ou em outros órgãos de 
nublicidade nos Est::'lClus e Territórios ou, ainda por meio de 
edital afixado €m lugarefl públicos, juntando-se ao processo, 
no primeiro caso, a fôlha do jornal que houver inserido a pu
blicação e, no segundo, cópia autenticada do edital com indica
ção do lugar em que foi afixado. 
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Parágrafo único. Considerar-se-á feita a intimação no 
dia seguinte ao da publicação ou afixação do edital. 

Art. 51. N li ca"o de não residir o infrat::)r na zona fiscal 
da repartição onGe eorrer o processo, far-se-á intimação por 
intermédio da rcpart:~ção preparadora de seu domicílio, para 
o que as repartições se corresponderão diretamente. 

Parágrafo único. Quando o processo tiver de ser reme
tido a mais de uma localidade, a repartição preparadora es
tabelecerá a ordem de seu encaminhamento às demais, aten
c!endo à maior rapide7. de sua tramitação. 

Al't. 52. Feita a intimação, ficará o processo aguar
dando, na repartição, a defesa do acusado durante o prazo pre
viRto para a sua apresentação. 

Parágrafo único. No decorrer do prazo referido neste ar
tigo, poderá o interessado ou seu representante ter vista do 
proeesso, em presença do funcionário encarregado, pelo tem· 
po necessário à sua leitura e anotação. 

Art:. 58. Apresl'ntada a defesa, será o processo enca
minhado no autor d::> procl'dimento ou, na sua falta, ao seu 
substituto ou funcionário dC8ignado, para que se manifeste 
~ôbre as razões oferecidas. 

Art. 54. Ultimado o preparo da primeira fase, com a 
(!efesa, a informação fiscal, as diligências necessárias à sua 
perfeita instrução sôbre os antecedentes fiscais do infrator, 
subirá o processo a julgamento, encaminhado at:ravés da Ins
petoria Fiscal quando ela não fôr a repartição preparadora. 

Parágrafo único. Quando se tratar de infrator revel, la
vrado o têrmo de revelia e prestada a informação sôbre os 
antecedentes fiscais, considerar-se-á ultimado o preparo, salvo 
se alguma diligência s(' fizer necessária ao esclarecimento do 
processo. 
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Sub:eção v 

DAS DILIGENCIA~ 

Art. 55. Antes ou depois de apresentada a defesa, ha
venúO diligêneias ou examES a realizar, serão êles dEtermina
dos pela repartiçãJ preparadora, de ofício ou a pedido do 
aubr do procedimento ou do acusado. 

§ lc O autol' do procedimento poderá solicitar a reali
zação ele exames ou diligências por ocasião da entrega do 
auto ou representação ou quando recebcr o processo para 
prestar a informação fiscal. 

§ 2c Se o <lutOi' do pl'ocecliment:> fôr Agente Fiscal d:' 
Rendas Internas poderá realizar os exames e diligências in
í!ependentemente de determinação da autoridade preparadora, 
quando o processo lhe fôr entregue para informação, desde 
que a providência deva ser efetivada dentro de sua seçã:1 
fiscal. 

§ 3' Ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafoR 
do art. 37 e a de o aut::JI' do procedimento. Agente Fiscal dc 
Rendas Int:3rnas, mar da faculdade constante do § 4 n do art. 
4° do Regimento do Depart:lmento de Rendas Internas, cs '2xa
mes e diligências, no serviço externo de fiscalização, serão. 
sempre que possível, realizados pelo agente fiscal da seção 
onde d'evam verificar-se. 

Subseção vr 

DA DEFESA E DA INFORMAÇÃO FISCAL 

Art. 56. O prazo para apresentação de defesa será dt' 
trinta dias a contar da intimaçãCl. 

Parágrafo único. Em casos especiais, se o interessado 
alegar motivos imperiosos que o impeçam de apresentar de
fesa dentro do prazo indicado, poderá êste ser dilatado p'nr 
dez dias. contndos do término do prazo primitivo. 
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Art. 57. Quando, no decorrer da ação fiscal, se indicar 
como responsável pela falta, pessoa diversa da que figure no 
auto ou representação, ou forem apurados novos fatos envol
vendo o autuado ou outras pessoas, ser-lhes-á mareado igual 
prazo para defesa no mesmo processo. Do mesmo modo, pro
ceder-se-á sempre que, para elucidação de faltas, se tenham 
de submeter à verificação ou exames técnicos os documentos 
e livros a que se referir o processo. 

Art. 58. Esgotado o prazo mareado, se a parte ink'l't,s
sada não apresentar defesa, far-se-à mençãJ dessa circunstância 
no processo, seguindo êste seus trâmites regulares. 

Art. 59. A defesa será apresentada por escrito, na re
partição por onde correr o processo, dandc-se dela recíbo ao 
interessado. 

§ 10 Na defesa, ° acusado alegará tôda a matéria que 
ent:3nder útil, apresentando, desde logo, as provas que possuir 
e requerendo os exames ou diligências que julgar cabíveis. 

§ 2° Os documentos oferecidos pelo acusado deverão vir 
rubricados e passarão a integrar o processo, admitindo-se .'1 

restituição, mediante recibo, desde que, no processo fique eó
pia autêntica e a medida não lhe prejudique a instrução. 

§ 3° Sem prejuízo das sanções legais cabíveis, o chefe 
da repartição mandará riscar dos escritos juntos ao processo 
as expressões vasadas em têrmos grosseiros ou atentat:órios à 
dignidade de qualquer pessoa. 

Art. 60. Oferecida a defesa, o autor do procedimento 
ou quem o substituir se pronunciará sôbrc as razões apresen
tadas, dentro dos quinze dias seguintes ao recebimento do 
processo, salvo se houver diligências a realizar. 

Parágrafo único. Cumpridas as diligências e observa
das as formalidades delas decorrentes, a informação fiscal 
ilerá prestada nos quinze dias subseqüentes. 
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Subseção VII 

DA DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÃNCIA 

Art. 61. Aof' Delegadus Regionais dt.' Rendas lntnnas 
compete julgar, em primeira instância, os processos instaura
rios na área de jurisdição daf' respectivas Delegacias. 

Art. 62. A decisão conterá: 

I o relatório, que sl'rá uma síntese do processo: 

II Of' fundamentof' de fato e d(· direito; 

III a cuncluf'ão: 

IV a ordem de intimação. 

Parágrafo único. As inexatidões materiais, devidas a 
laps8 manifesto ou os erros de escrib ou de cálculo existen
tes na decisão, poderão ser corrigidos por despacho, ére ofício. 
a requerimento de qualquer interessado, ou mt'diante repre
"entação de qualquer funcionário. 

Art. 63. A decisão será proferida dentro dto trinta dias, 
t"ontadof' da entrada do processo na repartição, salvo quandc) 
f()J'('m clet('rminadas diligências. 

§ 1 Se a autoridade que tiver de julgar o processo não 
I) fizer sem causa justificada, no prazo estabelecido, a deci
~;ão será proferida pelo seu substituto legal observado o mes
mo prazo. sob pena de responsabilidade, e mencionado () ocor
rido no procesf'(). 

Da decisão não caberá pedido de reconsid{'ração. 

Art. 64. Proferida a dt'cisão, será o processo devolvido 
à Inspetoria Fiscal de origem para que providencie as neces
sárias intimações, fazendo-as diretamente ou por intermédio 
da exator ia preparadora, conforme tenha ou não sido a exe· 
cutora do preparo. 

Parágrafo único. Às intimações referidas neste artign 
aplica-se no que coubl'l', o disposto na Subseção IV desta Seção. 
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Subseçóo VIII 

DOS RECURSOS 

Art. 65. Das decisõe~ contrária H aos êH:usados, 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 exigidas, ou prestação de fIança idônea, quando ca
bível, permitindo () direito do recorrente se assim não proce
der dentro do prazo fixado neste artigo. 

Parágrafo único. Os recursos, em geral, mesmo peremp
tos, ressalvados os casos de ausência de depósito ou fiança, se
rão encaminhados diretamente pelas instâncias inferiores às 
superiores, cabendo a estas julgar da perempção. 

Art, 66. O recurso poderá versar sôbre parte da quan
tia exigida, desde que ° interessado o declare em requeri
mento, à repartiçf.o preparadora do processo. 

Parágrafo único. O recorrente, sob pena de perempção 
do recurso, cteverá pagar, no prazo legal, a parte não litigiosa, 
cabendo, quant:o à importância objeto de discussão, o depósito 
ou fians;a, obedecidas as exigências legais. 

Art. 67. Se dentro do prazo legal não fôr apresentada 
petição de recurso, será feita a declaração neste sentido, na 
qual se mencionará o número de dias transcorridos a partir 
ela ciência da intimação, seguindo () processo os trâmites re
guIares. 

Parágrafo Ul1lCO. Apresentado o recurso e garantida a 
instância, será o processo, após ouvido o autor do procedimen
to sôbre as razões oferecidas, encaminhado à instância jul
gadora, at:ravés da Inspetoria Fiscal quando ela não fôr a 
repartição preparadora. 

Art. 68. Das decisões total ou parcialmente favorávei", 
às partes, haverá sf'mpre recurso de ofício. com efeito sus-
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pensivo, para o Segundo Conselho de Contribuintes, sa1\-o se· 
a importância total pm litígio não exc('der de CrS 10.000 (dez 
mil~ruzeiros) . 

§ 1 O recurso será interposto na decisão, ou posterior
mente, em ser:arad), pela própria autoridade prolatora ou no 
ca:;o do l'arágrafo seguinte. 

§ 2 Tratando-se de decisão ela qual caiba recurso de 
ofício e êste, por qualquer motivo, não Ü'nha sido interposto. 
cumpre ao funcionário autor do feito representar à autori
dade prolatora da decisão, propondo a interposição do rccurso. 

Art. 69. O processo findará administrativamente, se o 
infrator. conf8rmando-se com a decisão dc' primeira instância, 
efetuar o pagamento das import:incia8 devidas no prazo prc
visto para interposição de recurso. 

Sul:>seção I X 

DA GARANTIA DE INSTÂNCIA 

Art. 70. A garanti3 clt' instâneia par3 interposição de 
recurso sl'rá ('fetuada: 

I - medi3ntl' depósito na renartição arrecadadora com
petente, em dinheir:J, títulos da dívid:1 nública federal, ações 
ou debêntures de sociedades de economia mista de cUJO ca
pita! e direção participe a União, ou cupões vencidos de juros 
ou dividendos de tais títulos; ou 

II - mediante fiança, n3 renartição preparadora, quan
(10 a importância btal exigida fôr superior a Cr3 10.000 
(dez mil cruzeiros) . 

§ 1 Não se aceitará indicação de fiador sem a sua ex
)'l"8S;\a aquiescência. 

~ 2 Serão recusa do:.; como fiadores as pessoas fLsicas, as 
que façam parte da firma recorrente, as ':]ue não estiverem 
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quites com a Fazenda Nacional e a., que não tiverem patrimô~ 
nio para garantia eb pagamento daR quantias em litígio. 

§ 3' Sob pena de não produzir efeito, o requerimento que 
md.:car fiador apresentará, salvo no caso de fiança bancária, 
relativamente à firma ou sociedade indicada, cóp:a do ú.l:"mo 
balanço, assinada por contabilista legalmente registrado, pelo 
qual se verifique que o patrimônio líqu:do igual cu supuior 
a três vêzes o valor da fiança, bem como os abs insLtuclo
nais (contrato social ou estatuto) que outorgmm, no caso de 
sociedade anônima. autorização a seus d:retores para prestar 
fiança ou que não contenham, nos demais casos, disposição 
impeditiva da prática dêsse ato. 

~ 4 O despacho que autorizar a lavratura d:::> têrmo de 
fiança deverá marcar prazo entre cinco a dez dias para sua 
assinat:ara, a contar da intimação do recorrente. 

Art. 71. Se o fiador oferecido fôr recusado, poderá o 
recorrente indicar mais um segundo e um terceiro, sucessiva
mente, dent:ro de prazo igual ao que restava na data em que 
foi protocolizada a respectiva petição anterior, não se admi
tindo, depois dessas, nova indicação. 

§ 1 L Da decisão que recusar o último fiador caberá um 
único recurso ao Delegado Regional de Rendas Internas, que 
decidirá definitivamente sôbre as impugnações dos fiadores 
<lpresent:ados. 

§ 29 No caso de indeferimento de recurso de que trata 
() parágraf:::> anterior, marcar-se-á o prazo improrrogável de 
10 (dez) dias, contados da ciência da decisão, para depósito 
ria quantia em litígio. 

§ 3" Será admitido, também, recurso da decisão que n'
cusar o primeiro ou o seguilüo fiador oferecido, quando o re
corrente renunciar expressamente ao direito de fazer nOVd 
indicação, 

§4" Recusado qualquer fiador, o reeorrente poderá efe
tuar o depósito da quantia em litíg i '), no prazo improrrogá-
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vel de 10 (dez) dias, ou apl'eHental' () recurso na conformi
dade do disposto nos §§ 1 c e 3. dentro do mesmo prazo. 

Art. 72, A garantia ao Tesouro Nacional a que se 1'e 
fere o art. 6° da Ld n' 1. 628, de 20 de junho de 1952. não 
abrange o depósito previsto nesta Subseção, 

Subseção X 

DA DECISÃO EM SEGUNDA INSTÁNCIA 

Art, n, O julgamento no Segundo Conselho de Con
tribuinteH far-se-á de ncôrdo com as normas de seu Regi 
mento Interno, 

Art. 74. O acórdão proferido Hubstituirá, no que tiver 
sido objet::) de recurso. a df'dsão recorrida. 

Art. 75. Das ckcisões do Conselho contrárias aos acusa 
dos, cabe pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, no 
prazo de trinta dias, contados da intimação. independente
mente de nova garantia de instância. quando esta já tenha 
sido prestada anterÍorm<'nte. 

Al't. 76. A intimação das decisões será feita pela re
partição preparadora. na forma da Subseção IY desta Seção. 

Sunc,eçõ{j x I 

DA EQúlDADE 

Al't. 77. As decisões por eqüidade são da competên<.'ia 
privativa do Ministro da Fazenda, mediante proposta do Se 
gundo Const'lho de Contribuintes, e restringem-se à dispen
sa total ou parcial de penalidade pecuniária. 

§ 1 A proposta de aplicação ele eqüidade, que só será 
feita em casos excepcionais, deverá ser encaminhada ao Mi
nistro da Fazenda, acompanhada de infnrmações sôbre os a11-
tecede11tes do eontribuinte. 

S 2 Nüo se c~ncedprá ü benefício ele eqüidade no caso 
de reincidência específica, nem a contrihuint(' convencido de 
sonegação, fraud(' ou conluio. 
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Subseção XII 

DAS NULIDADES 

Art. 78. São nulos: 

I - a denúncia que não determine com preclsao a in
fração e o infrator ou que não identifique o denunciante pelo 
nome e enderêço; 

II - os têrmos de fiscalização ou exame de escrita fiscal 
lavraúos ou realizados por pessoa que, de acôrdo com as nor
mas dêste regulamento, não seja incumbida da fiscalização 
externa, salvo, quanto aos exames, os casos previstos nos pa
rágrafos do artigo 37; 

III - o auto ou a representação: 

a) que não contenha os elementos suficientes para de
terminar com segurança a infração e o infrator; 

li) lavrado por funcionário diferente dos indicados no 
art. 41; 

IV- us despachos e decisões proferidos por autoridades 
incompetentes ou peitadas; 

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

§ 1° São insanáveis as nulidades previstas nos incisos II, 
alínea b do inciso III e inciso IV, devendo o ato sôhre que in
cidirem ser repetido; as demais são sanáveis, podendo suprir
se pela retificação ou complementação do ato; 

§ 2° A nulidade sanávd só será declarada se não fôr 
possível suprir a falta. 

Art. 79. As irregulariQ'ades, incorreções e omissões di
ferentes das referidas no artigo anterior não importarão em 

253 



nulidade, devendo s€r sanadas quando resultarem em prcJUl
zo para a defesa de acusado, salVO se êste lhes houver dado 
causa, ou quando influírem na solução do litígio. 

Parágrafo único. A falta de int~mação estará sanada 
desde que o acusado compareça para pratIcar o ato ou para 
alegar a omissão, consHlerando-se a intimação como realiza
da a partir dêsse momento. 

Art. 80. A nulidade de qualquer ato não prejudicará 
;.;enão os posteriores, que dê.e diretamente dependam ou sc

,Jam conslqüência. 

§ 1· A nulidade do auto ou representação importará na 
nulidade de todo o processo, excetuado os atos ou têrmos pre
í: minares que tenham preced~do sua lavratura. 

§ 2 A autoridade que pronunciar a nulidade declarará 
a que atos da se Est('nde e ordenará as providências neces
sárias p"ra que sejam repetidos ou rEtificados pe!as pessoas 
competentes t' na forma regulamentar. 

Art. 81. No caso de incomp~tênc:a da autoridade jul
gadora, somente os atos decisórios serão nulos. 

Parágn:fo único. Rcconhecica a incompetência, a auto
ridade orúenará a remessa do processo à repart:ção compe
bntc. 

Se~ão III 

DA CONSULTA 

Art. 82. E' aSSegurado aos interessados, em geral, o 
direito de consulta sôbre a aplicação dêste Regulamento, na 
parte tr~butária. 

Art. 83. A consulta será dirigida originàriamente à 
repartição preparadora do d:;m:cílio fiscal do consu!ente e 
encaminhada, per esta, no prazo de quinze dias à autoridade 
competente para solucioná-la, já informada pelo agente fis
cal da respectiva seção ou circunscrição. 

254 



Art. 84. As consultas serão solucionadas, em primeira 
instância, pelos delegados Regionais do Departamento de Ren
das Internas e, em grau de recurso, pelo Diretor do mesmo 
Departament:::> . 

Parágrafo único. Caberá ao Diretor do Departamento 
de REndas Internas, em ún~ca instância, solucionar as consul
tas formuladas pe.os órgãos centrais da administração públi
ca e autárquica federal, das sociedades de economia mista 
ccntroladas pela União c das entidades representativas de 
at~vidades econômicas e profissionais de âmbito nacional. 

Art. 85. Das decisões de primeira instância favoráveis 
ao consulcnte, haverá recurso de ofício, no próprio despacho 
decisório. 

Parágrafo único. O recurso voluntário do consulente, 
das deci~õ(s a êle desfavoráveis, será interposto dentro de 
trinta dias da ciência. 

Art. 86. A solução dada à consulta ou qualquer outro 
at:) administrativo destinado a esclarecer ou complementar 
êste R('gu~amento terá efeib normativo, quando adotado em 
circular exped:da pelo Diretor do Departamento de Rendas 
Internas. 

Parágrafo único. Se se tratar de matéria de interêsse ge
ral, em relação à disciplinação da qual se conclua, no pro
cesso, ser omisso ou obscuro êstc Regulam(nto, de hipótese 
ainda não decidida anteriormente ou de alteração de ent211-
d~mento anterior, será expedida circular, regulamentando-a. 

Art. 87. A solução dada à consulta em primeira ou se
gunt::a instância será cientificada ao consulente, pessoalmen
t:~ cu pelo Correio com recibo de volta "A.R. ", dentro do 
prazo de 10 (dez) dias do recebimento do processo pela 1'e

part ção preparadora, mediante entrega de cópia autenticada 
da decisão. 

Parágrafo único. Se não fôr possível a clencia pelos 
meios indicados, será o consulente intimado, por edital, a 
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<.:omparecer à repartição no prazo dl' 8 (oito) dias, a fim de 
receber a cópia da decisão, considerando-se feita a ciência no 
término do prazo, se não fôr atendida a ini:imação, 

Art, 88. O ronsull'nte adotará o entendimento da so
lução dada à consulta, dentro de 30 (trinta) dias contados da 
data da ciência, salvo o direito dt' recurso quando se trat:ar 
de decisão de primeira instância. 

§ 1r, Vencido o pl'azo a que S2 refere ê:ste artigo e não 
tendo o consulcnte recorrido à instância superior, quando fôr 
o caso, será o processo encaminhado ao agente fiscal da res
pectiva seção cu circunscrição para que teme conhecimento da 
solução e verifique se 10i cumprida a decisão, instaurando, 
em caso contrário, O) pro(,l'diment::1 cabível. 

§ 2' Durante o curso do lJncesso da consulta e até o 
término do prazo fixado para cumprimento da decisão, nenhum 
procedimento fiscal será instaurado contra () consulente, com 
relação à espécie consultada. 

Art. 89. Não produzirão qualquer efeito as consultas: 

I - formuladas com inobsc'rvância das normas esta
belecidas no art igo 83; 

II -- que não descrevam completa e exatamente a hi
pótese concreta do fato, salvo se a omlsão ou inexatidão fôr 
escusável, a juízo da autoridade julgadora; 

IH -- que forem instruídas com o emprêgo de fraude, 
"imulaçã::J ou oc:ultação, praticada pelo consulente, diretamen
te ou por interposta pessoa. 

§ 1° Quando a consulta fôr declarada sem efeito, ha
v~ndo impôsto a cobrar, a autoridade, transitada em ju1gado 
a decisão, encaminhará o processo ao agente fiscal da seção 
em que estiver localizado o estabelecimento do consulente para 
instauração do competente procedimento fiscal e exigência 
du tribub devido com as penalidades cabíveis, 
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§ 2° A declaração a que se refere o parágrafo anterior, 
considerando sem ·efeito a consulta, compete à autoridade 
que tiver de julgá-la. 

Art. 90. E' nula a decisão, não produzindo qualquer 
efeito, quando proferida por autoridade incompetente. 

Parágrafo único. Na hipót::,se dêste artigo, será feito 
nôvo julgamento pela autoridade competente. 

Seção IV 

DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÕRIAS 

Subseção I 

DISPOSiÇõES GERAIS 

Art. 91. Das decisões condenatórias ou desfavoráveis, 
proferidas em processos fiscais, serão intimados os acusados, 
,ou consulentes, fixandc-se prazo para cumprimento, quanclo 
fár o caso. 

Art. 92. Passada em julgado a decisão e findo o prazo 
fixado para o s~u cumprimento, êste não ocorrendo, será con
vertido em renda o depósito efetuado em dinheiro, promovida 
a venda dos papéis ou títulos depositados, ou remetida a dí
vida à cobrança executiva. 

§ 10 Se o depósib em dinheiro ou o produto da venda 
,dos papéis ou títulos depositados não fár suficiente para co
brir o montante atualizado da dívida, será o valor remanes
cente enviado à cobrança executiva se não houver sido efe
tuado o seu recolhimento. 

§ 2° Se o produto da venda dos papeIS ou t:ítulos :refe· 
ridos no parágrafo anterior fár superior ao montante da dí
vida será o restante escriturado em depósito à disposição do 
interessadc, após deduzidas as despesas da execução. 

257 



§ 3° O valor da dívida será corrigido monetàriamente na 
ocasião do pagamento, na forma da legislação aplicável. 

Art. 93. Executada a decisão, o processo considerar-se
á findo administrat:lvamente. 

Subseção 11 

DA EXECUÇÃO AMIGÁVEL E DA COBRANÇA EXECUTIVA 

Art. 94. Na decisão que impuser multa, será ordenada 
a intimação do multado para efetuar o pagamento no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data da intimação. 

§ 1c Findo o prazo referido neste artigo, se a dívida não 
estiver depositada ou paga no órgão arrecadador competen
te, salvo o direito de recurso, será o processo encaminhado à 
seção de cohrança amigável, por mais 30 (trinta) dias, após 
() que será extraída certidão para cobrança executiva, cum
pridas as dip'Üsições legais vigentes. 

§ 2° Pago o débito, será juntada ao processo uma via da 
gi.;ia de recolhimento. 

Art. 95. Os débitos resultantes de processos instaura-
dos por infração dêste Regulamento superiores a Cr$ ..... . 
100 .000 (cem mil cruzeiros), poderão ser pagos em parcelas 
mensais, iguais e sucessivas até o máximo de 6 (seis), desde 
que os interessados o requeiram à repartição preparadora, 
dentro do prazo fixado para o cumprimento da decisão de 
primeira instância. 

Parágrafo único. Desatendido o pagamento de 2 (duas) 
prestações sucessivas, vencer-se-ão automàticamente as de
mais, devendo a repartição providenciar quanto a cobrança 
executiva do restante do débito, na forma da legislação em 
vigor. 

Art. 96. A inscrição da dívida sujeitará o devedor à 
multa moratória de 10 ~;6 (dez por cento), calculada sôbre o 
seu valor corrigido monetàriamente. 
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§ 1° No caso de cobrança execut:iva da dívida, se proce
dente a ação, além da multa a que se refere o parágrafo an
terior, serão acrescidos ao principal juros moratórios, à ra
zão de 170 (um por cento) ao mês, calculados sôbre o valor 
atualizado da dívida, custas e percentagens fixadas em lei e 
outras cominações da sentença. 

§ 2° As guias para o recolhimento, aos órgãos arreca
dadores, de importâncias, cobradas por intermédio do Juízo 
da Fazenda Pública, conterão, obrigatoriament:e, o número e 
data do processo fiscal. 

CAPÍTULO IX 

DA DISTRIBUIÇÃO E DA APLICAÇÃO DAS 
QUOTAS DO IMPõSTO ÚNICO 

Seção I 

DA DISTRIBUiÇÃO 

Art. 97. Da parcela éto impôsto único de que trata o item 
11 do artigo 12 dêste Regulamento, 5/6 (cinco sextos) cabe
rão aos Estados-membns e ao Distrito Federal, e 1/6 (um 
sexto), aos Municípios. 

Art. 98. Os valôres do impôsto único, pertencentes aos 
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, serão entre 
êles rateados, de acôrdo com os seguintes critérios de propor
dona lida de : 

1) 270 (dois por cento): produção efetiva de energia 
elétrica em seus respectivos territórios, verificada por medi
dores ou, na falta dêstes, calculada pela potência legalmente 
instalada, com fator de carga de 35% (trinta e cinco por 
cento) e admitida a perda de 10% (dez por cento), ou ainda, 
na falta da demanda máxima para o cálculo da produção, ad
mitindo 2.500 (duas mil e quinhentas) horas de utiliza-
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ção anual da potência legalmente instalada, para as centraül 
termelétrieas, e 4.000 (quatro mil) horas, para as usinas hi
drelétricas; 

2) 18?é (dez:Jito por c('ntc): sUDerfície territorial res
lwctiva; 

3) 35/; (t:rinta (' cinco por cento) : consumo de energia 
elétrica, verificado nos rl'sjJectivos territórios; 

4) 45~; (quarenta e cinco por cento): população res
pectiva. 

§ 1° Os dados estatísticos da área e p:Jpulação a .'lerem 
empregados, como base de cálculo, serão os apurados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), po
(lendo, na falta dêste, ser utilizados cs fornecidos pelos órgãos 
oficiais dos Estados-membros, do Distrito Federal OH dos Mu
nicípios, ou ainda, os relativos ao ano imediatamente anterior. 

§ 2 Para os efeitos de cálculo, o Dist:rito Federal terá 
tratamento equivaknte a Estado-membro. 

§ 3° O Estado da Guanabara e o Dish'ito Federal, '~'n

quanto permanecerem indivisos, bem como os Estados-mem
bros que se constituírem sem Municípios, participarão tam
bém do rateio municipal do impôsto único. 

Art. 99. O Conselho Nacional de Águas e Energia Elé
trica (CNAEE), do Ministério das Minas e Energia, estabe
lecerá, dent:ro do primeiro trimestre de cada exercício, os 
coeficientes de distrihuição do impôsto único, pelos Estados
membros e Distrito Federal, e os comunicará ao Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico (BNDE). 

Art. 100. Após o término de cada trimestre do calen
dário, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
(BNDE) creditará, mediante prévia determinação do Conse
lho Nacíonal de Águas e Energia Elét:rica (CN AEE), em con-
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tas especiais, movimentáveis mediante cheque, uma para cada 
Estado-membro e para o Distrito Federal, as respectivas quo
tas trimestrais de impôsto único, relativas ao trimestre ven
cido. 

Art. 101. As quot:as mUl1lclpais do impôsto único serão 
calculadas pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(CN AEE), dentro do primeiro semestre de cada exercício, e 
dirão respeito à arrccadação do exercício anterior. 

§ 10 Somente entrarão no cálculo das quotas municipais 
cs Municípios instalados até 1 (um) de janeiro do ano do 
cálculo, com Prefeito empossado e Câmara local em funcio
namento. 

§ 2 0 A entrega das quotas dos Municípios, sempre anuais, 
",erá efetuada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
nômico (BNDE), diretamente a cada Município beneficiado 
e após determinação do Conselho Nacional de Águas e Ener
gia Elétrica (CNAEE). 

Art. 102. A entrega, pelo Banco Nacional do Desenvol
vimento Econômico (BNDE), dos valôres do impôsto único, 
liberados pelo Conselho Nacional de Ãguas e Energia Elétrica 
(CNAEE) e pertencentes aos Estados-membros, Distrito Fe
deral e Municípios, será realizada em prazo não superior a 
]5 (quinze) dias, após o recebimento, pelo Banco, da detler
minação do Conselho. 

Art. 103. O Estado-membro que tiver o contrôle acio
nário de sociedade de economia mistla concessionária de ser
viços de energia elétrica, receberá a quota do Município, 
onde a referida sociedade efetuar distribuição de energia, de
vendo ser o Município indenizado com ações correspondentes 
ao valor da quota. 

Art. 104. A quota municipal, inferior ao décuplo dQ 
valor do maior salário-mínimo mensal vigente no País no ano 
da quota que não fôr reclamada pelo Município, com a satisfa-
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ção das exigências legais, até o final do exercício seguinte ao 
do cálculo, será creditada ao respectivo Estacro-membro, des
que êste participe majoritàriamente de sociedade de economia 
mista concessionária de serviços de energia elétrica, devendo 
estn indenizar o Município com ações correspondentes ao va
lor da quota. 

Parágrafo único. Não dispondo o Estado-membro de so
cieàade de economia mista concessionária de serviços de ener
gia elétrica, o Conselho Nacional de Águas e Energia Elét:ri
ca (CNAEE) determinará ao Banco Nacional do Desenvol
vimento Econômico (BNDE) a transferência da Quota mu
nicipal à ELETROBRÁS, que, em contrapartida, emitirá as 
ações em favor do Município. 

Art. 105. A partir do exercício de 1966, os Estados
membros receberão, em dinheiro, suas quotas do impôsto úni
co sôbre energia elétrica, até o limit:e das mesmas, na pro
porção verificada no exercicio anterior, entre os recursos 
próprios que aplicarem em serviços de energia elétrica nos 
respectivos territórios e a referida quota, de acôrdo eom a 
seguinte fórmula: 

R 
Q C--, 

E 

sendo: 

Q quantia a ser paga ao Estado, em dinheiro: 

C - quota do Estado no impôsto único do exercício; 

R - recursos próprios aplicados no território do Estado 
em energia elétrica, no exercício anterior, excluída sua quota 
no impôsto único, mas incluídos os investimentos efetuados 
pelos Podêres Públicos Municipais e por concessionários pri
vados nas áreas do Estado de sua concessão; 

E -- quota do Estado no impôsto único do exercício an
terior. 
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§ 19 A diferença entre o valor total da quota do Estado 
e a quantia paga em dinheiro na forma dêste artigo será en
tregue à ELETROBRÁS, que a contabilizará a crédito do 
Estado, para subscrição de ações preferenciais em seus fu
turos aumentos de capital. 

§ 29 Para os efeitos dêste artigo e com vistas à coorde
nação ct'a política nacional de energia elétrica, os Est:ados
membros deverão submeter, anualmente, os respectivos pla
nos de eletrificação devidamente atualizados, à apreciação do 
Ministro das Minas e Energia, através do Conselho Nacional 
de Águas e Energia Elétrica (CN AEE), bem como a com
provação da aplicação de recursos próprios e privados em 
serviço de energia elétrica em seu t:2rritório. 

§ 3'1 A comprovação da aplicação e a apresentação do 
plano de eletrificação atualizado deverão ser encaminhadas ao 
Conselho Nacional de Águas c Energia Elétrica (CNAEE), 
até 28 de fevereiro de cada ano, sob pena de transferência, a 
favor da ELETROBRÁS, para os efeitos do parágrafo 10 dês
te artigo, na parcela de quota do Estado-membro no impôsto 
único sôbre energia elétrica, referente ao primeiro t:rimestre. 
Se, até 31 de maio de cada ano, os Estados-membros não aten
derem ao que dispõe êste parágrafo, o restante do valor da 
quota anual será transferido, da mesma forma, para a ELE
'TROBRÁS. 

§ 4° O Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(CN AEE) apreciará conclusivamente, de acôrdo com as ins
truções que expedir, a comprovação e o plano de que t:rata o 
§ 2° dêste artigo, encaminhando-os, em seguida, à deliberação 
ministerial. 

§ 59 Apresentados a comprovação e o nlano de eletrifi
cação, na forma e nos prazos do § 3" dêste artigo, o Minis
tro das Minas e Energia terá o prazo de 60 (sessenta) '::fias 
para sua apreciação, findo o qual, sem que se tenha verifica
do sua decisão, concedendo ou negando aprovação, a compro
vação e o plano serão considerados automàticamente aprova
dos. 
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§ 6 O plano estadual de eletrificação abrangerá P2ríO
do não inferior a 3 (três) anos e conterá o estudo do merendo 
da região a ser servida e a justificativa técnico-econômica da 
obra e instalações programadas com o respectivo cronograma 
de execução. A atualização do plano será feita anualmente e 
remetida ao Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(CNAEE) . 

§ 7" O plano estadual de eletrificação e sua atualização 
ânual serão encaminhados ao Conselho Nacional de Águas 
(' Energia Elétrica (CN AEE) em 4 (quatro) vias. 

§ 8' Após aprevação pelo Ministro das Minas e Ener·· 
gia, do plano ou de sua atualização, será o processo, com 3 
(três) vias da documentação que o constituir, restituído ao 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), 
que encaminhará uma das vias ao Departamento Nacional de 
Águas e Energia (DNAE), e outra à ELETROBRÁS. 

§ 9? Enquanto não se verificar a aprovação de que trata 
() § 5° dêsk artigo, as quotas de impôsb único devidas ao 
Estado-membro ficarão retidas. 

§ 10. O Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(CNAEE) determinará ao Banco Nacional do Desenvolvi
mento Econômico (BNDE), em prazJ não excedente a 30 
(trinta) dias, as providências necessárias ª'. transferência, a 
:'avor da ELETROBRÁS, ou à liberação, em dinheiro .. para 
os Estados-membros, das importâncias que lhes couberem por 
fôrça do dispost:J neste artigo. 

Art. 106. A entrega, em dinheiro, das quotas perten
centes aos Estados-membros e a transferência à ELETRO
BRÁS de importâncias dessas quotas serão realizadas pelo 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 
estrita observância à determinação do Conselho Nacional de 
Aguas e Energia Elétrica (CNAEE), e no prazo de 15 (quinze) 
dias, após o recebimento, pelo Banco, daquela determinação. 
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Se~ão II 

DA APLICAÇÃO 

Art. 107. As quotas do impôsto único, pertencentes aos: 
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, deverão ser 
aplicadas, exclusive e obrigatõríamente, em produção, trans
missão e/ou distribuição de energia elétrica, nos seus respec
tivos territórios. 

§ 10 Conquanto a aplicação possa, em princípio, ser efe
tuada fora dos limites territoriais do Estado-membro ou do 
Município, ter-se-á sempre em vista obras ou serviços que se 
destinam, direta ou indiretamente, ao seu resped:ivo supri
mento de energia elétrica, ainda que não imediato. 

§ 2° A aplicação poderá consistir: 

a) no custeio direto de estudos, projetos, obras e servi~ 

ços, realizados ou mantidos pelos Estados-membros, Distrito' 
Federal e Municípios, para suprímento público de energia 
elétrica, incluindo linhas de distribuição, mas excluindo des
pesas não classificáveis como investimento, tais como o pa
gamento de contas de energia elétrica, quer para iluminação 
pública, quer para outros consumos públicos; 

b) no pagamento de amorüizações e juros relativos a em
préstimos tomados para aplicação em produção, transmissão 
e/ou distribuição de energia elétrica; 

c) na tomada de ações de emprêsas nacionais, conces
~ionárias de serviços públicos de energia elétrica, desde que 
a maioria das ações já pertença, ou com a tomada das ações 
fique pertencendo, a pessoas jurídicas de direito público in
terno, que controle a administração da emprêsa; 

d) em financiament:os a emprêsas nacionais, concessio
nárias de serviços públicos de energia elétrica e em plena ati
vidade, que se destinem exclusivamente à produção, transmis
são e/ou distribuição de energia elétrica, mediante contratos, 
amortizações e juros aprovados pelo Conselho Nacional de 
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Águas e Energia Elétrica (CNAEE) (' que não excedam de 
3370 (trinta e três por cento) das garantias reais oferecidas 
pela financiada. 

§ 3" A observância do disposto neste artigo, a juízo do 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), 
será, juntamente com a comprovação, sendo o caso, do reco
lhimento do impôsto único e do empréstimo compulsório em 
favor da ELETROBRÁS, e do pagamento das faturas de 
compra de energia elétrica, condição essencial para a libera
ção das quoi:3,s do impôsto único aos Estados·membros, Dis
trito Federal e Municípios. 

Art. 108. Ao planejarem ou programarem empreendi 
mentos públicos de âmbito regional, pertinentes à produção, 
transmissão e/ou distribuição de energia elétrica, os Estados
membros, obtida a concordância expressa dos Municípios in
teressados, poderão aplicar quotas municipais do impôsto úni
co, no custeio de tais empreendimentos, observadas as pres
crições dêste Regulamento. 

Art. 109. No ano seguinte ao término de cada exercí
cio, os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios com
provarão, perante o Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica (CN AEE), conforme as instruções expedidas pelo 
mesmo Conselho, a aplicação dos valôres do impôsto único 
por êles recebidos durante o último exercício. 

§ 1° Os Estados-membros, desde que comprovem haver 
transferido à sociedade de economia mista concessionária de 
serviços de energia elétrica, de que p'articípem majoritària
mente, os valôres do impôsto único relativos às suas próprias 
quotas e às municipais que houverem recebido na forma dêste 
Regulamento, terão tal aplicação havida como boa e legítima. 

§ 2c As comprovações de que trata êste artigo feitas 
perante o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(CNAEE), não desobrigam os Estados-membros, o Distrito 
Federal e os Municípios de observarem as normas estatuídas 
pela Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, notadamen
te o que dispõe o seu art. 82 e parágrafos. 
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Art. 110. O Conselho Nacional de Águas e Energia Elé
trica (CN AEE) det:erminará ao Banco Nacional do Desen
volvimento Econômico (BNDE) o bloqueio da conta especial 
do impôsto único, em relação ao Estado-membro ou Distrito 
Federal: 

a) que se tornar inadimplente em relação a qualqllfT 
das obri'gações previstas na legislação do impôsto único; 

b) cujos serviços de energia elétrica, seja sob a forma 
de órgãos de administração direta ou descentralizada, seja 
sob a forma de órgãos de administração controlada, inclusive 
sociedades de economia mista, sendo o caso, deixarem de re
colher o impôsto único ou o empréstimo compulsório em fa
vor da ELETROBRÁS, por êles arrecadados, ou não pagarem 
as faturas de compra de energia elétrica. 

Art. 111. A aplicação de quota ou parte de quota mu
nicipal do impôsto único, em despesa que se não enquadre em 
produção, transmissão e/ou distribuição de energia elétrica, a 
,critério do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(CNAEE) motivará a retenção no Banco Nacional do De
senvolvimento Econômico (BNDE), dos valôres subseqüen
tes do impôsto único, cabíveis ao Município faltoso até que 
êste comprove a aplicação regular, com outr,as receitas, de 
jmportância equivalente ao valor ele sua quota, ou de par
~;ela desta, aplicada em outros fins. 

CAPÍTULO X 

DOS SERVIÇOS A CARGO DO C.N.A.E.E. 

Art. 112. Ao Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica (CN AEE), do MinisMrio das Minas e Energia, cum
prirá, nos têrmos da Legislação em vigor, calcular, distribuir 
e fiscalizar a aplicação das quotas estaduais e municipais do 
impôsto único; reajustar o valor da tarifa fiscal; conceder 
redução do impôsto único' e expedir certidões, exclusivamente 
para os fins do artigo 152 dêste Regulamento, podendo bai
xar as instruções complementares que se tornarem necessá
rias. 
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§ lu Fica o Conselho Nacional de Águas e Energia F.lé
trica (CN AEE) autorizado a admitir pessoal contratado, ob
:;;ervadas as prescrições legais e regulamentares em vigor, e 
a assinar convênios com outros órgãos da Administração di
reta ou indireta e com a Centrais Elétricas Brasileiras S. A . 
- ELETROBRÁS, a fim de dar cumprimento ao disposto 
nest:2 artigo. 

§ 2° Para o custeio dêsses serviços ficam reservados, ao 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), 
40 j;) (quarenta por cento) no mínimo, dos recursos anuais 
de que trata o item III do artigo 12 dêste Regulamento. 

§ 3- N o início de cada exercício, o Presidente do Con
:o;elho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE) sub
meterá, à aprovação ministerial, plano de aplicação anual dos 
recursos que couberem ao mesmo Conselho, na forma do pa
rágrafo anterior, podendo tais recursos ser destinados aos 
gastos com: 

(() admissão de pessoal temporário; 

b) locação de imóveis para instalação de dependên'~la" 

elo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE) ; 

c) custeio de despesas de viagens e serviços extraordi
nários do pessoal elo Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica (CNAEE), assim como de serviços técnicos espe
cializados, para os quais não disponha o Conselho Nacional 
de Águas e Energia Elétrica (CNAEE) de pessoal habilita
do, realizados por emprêsas particulares; 

d) aquisição de materiais, equipamentos, veículos e 
combustíveis para os serviços do Conselho Nacional de Águas 
(' Energia Elétrica (CNAEE); 

e) realização de despesas com representação, comp le
mentação salarial de técnicos e outras para as quais o Con
selho Nacional de Águas c Energia Elétrica (CNAEE) não 
disponha de dotação própria por inexistente ou insuficiente. 
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§ 4" O Presidente do Conselho Nacional de Águas (' 
Energia Elétrica (CNAEE) comprovará, até 30 de março do 
exercício seguinte ao vencido perante o Ministro das Minas 
e Energia, as aplicações de que trata o parágrafo preceden
te, nas quais serão observadas as normas legais e regulamen
tares de contabilidade pública da União. 

§ 5" As repartições públicas federais, da administração 
centralizada ou autárquica, inclusive as sociedades de econo
mia mista, de que a União participe majoritàriamente, e as 
emprêsas públicas deverão prest:ar ao Conselho Nacional clt· 

Águas e Energia Elétrica (CNAEE) t:ôdas as informações (' 
l~ados estatísticos, solicitados pelo mesmo Conselho e neces
sários à execução dos serviços a seu cargo. 

TíTULO II 

Do Fundo Federal cZe Eletrificação (FFE) 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, FINALIDADE E APLICAÇÃO 
DO FFE 

Art. 113. O Fundo Federal de Eletrificação será cons
tituído anualmente: 

I - da parcela do impôsto único de que trata o :;tem 
I dQ art:igo 12 dêste Regulamento; 

II - da parcela de 10jl, (dez por cento) do p'roduto 
da taxa de despacho aduaneiro; 

III - de dotações consignadas no orçamento da União; 

IV - das dotações e fundos orçamentários de entidades 
autárquicas e paraestatais ou órgãos federais de qualquer na
tureza, superiores a Cr$ 100.000.000 (cem milhões de cru
zeiros), de que trata o Capítulo II dêst:e Título, aplicados em 
bens e instalações de concessionários de serviços públicos de 
energia elétrica; 
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v - dos juros a que se refere o § 4" do artigo 20 da 
Lei número 4.156, de 28 de novembro de 1962, com a redação 
que lhe foi dada pelo artigo 8° da Lei número 4.676, de lI} 

dp junho de 1965; 

VI - dos üividendos das ações da União na ELETRO
BRÁS e dos juros das obrigações ao portador da ELETRO
BRÁS tomadas pela União; 

VII - dos rendimentos de depósitos e de aplicações do 
próprio Fundo. 

Parágrafo único. O saldo nositivo do Fundo Federal <1e 
Eletrificação (FFE), apurado em balanço anual, será traw,
ferido para o exercício seguinte, a crédib do mesmo Fundo. 

Art. 114. O Fundo Federal de Eletrificação, movimen
tável pela Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETRO
BRÁS, destina-se a prover e financiar instalações de produ
ção, transmissão e/ou distribuição de energia elétrica. 

§ 10 Os saques da ELETROBRÁS, à conta do Fundo 
Fed.eral de Eletrificação (FFE), serão considerados como 
inü'gralização do seu capital subscrito pela União. 

§ 2" Anualmente, a ELETROBRÁS submeterá o seu or
çamento-programa para o exercício ao Minist:ro das Minas e 
Energia, a quem caberá o seu encaminhamento a outros ór
gãos da Administração. 

Art. 115. A ELETROBRÁS poderá aplicar os recurso;" 
do Fundo Federal de Eletrificação (FFE), oriundos do im
pôsto único e das receitas vinculadas, anual e efetivamente 
recebidas, em tomada de obrigações, subscrição de ações, con
cessão de empréstimos e financiamentos, de ou a concessio
nários de serviços públicos de energia elétrica, para a exe
cução de programas de eletrificação, em parcelas variáveis e 
desde que obedecidos os seguintes critérios: 

a) o valor das operações realizadas com as entidades de 
um mesmo Estado-membro não poderá exceder a 30'10 (trin
ta por cento) dos recursos anuais efetivamente recebidos; 
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b ) o valor das operações em favor de uma mesma so
ciedade ,de economia mista, concessionária de serviços de· 
energia elétrica, de que o Poàer Público seja acionista ma
joritário com direito a voto, não poderá exceder de 1570 
(quinze por cento) dos recursos anuais efetivamente recebi
dos; 

c) o valor das operações em favor de uma mesma em
prêsa privada não poderá exceder a 5,/0 (cinco por cento) dos, 
recursos anuais efetivamente recebidos. 

§ 10 Para os efeitos das letras b e c dêste artigo os' 
concessionários que formem grupos definidos, associada ou 
subsidiàriamente, serão considerados como uma única emprê
sa privada ou sociedade de -economia mista. 

§ 2° A efetivação das aplicações de que cuida o pre
sente artigo fica condicionada à prévia comprova,ção, por par
te dos beneficiários, sendo o caso, de estarem em dia com o 
recolhimento do impôsto único e do empréstimo compulsório· 
bem assim com o pagamento das faturas de compra de ener
gia elétrica. 

§ 3? A comprovação a que se refere o parágrafo preceden
te será obtida pelos interessados: 

a) junto às repartições arrecadadoras do Ministério da, 
Fazenda, mediante certidão, quant:o ao impôsto único; 

b) junto à ELETROBRÁS, mediante certificado, quan
to ao empréstimo compulsório; e 

c) junto à emprêsa ou entidade supridora, mediante de
claração, quanto às faturas de compra de energia elétrica. 

Art. 116. A ELETROBRÁS deverá aplicar, em cada 
ano, até 9 % (cinco por cent:o) dos recursos do Fundo Federal' 
de Eletrificação (FFE), em financiamentos de programas de' 
det:rificação rural, de acôrdo com a orientação fixada pelo, 
Ministro das Minas e Energia. 
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Art. 117. A ELETROBRÁS poderá ainda aplicar re
cursos do Fundo Fed.eral de Eletrificação (FFE) em seus 
próprios serviços ou nos. de suas subsidiárias, caso ('m que 
tais aplicações não estarão sujeitas aos limites consignados nas 
alíneas "a", "b" e "c" do artigo 115 dêste Regulamento, nem 
serão computadas para os efeitos nelas consignados. 

CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIDERADOS 
COMO REFôRÇO DO FFE 

Art. 118. Os recursos da União, estranhos ao Fundo 
Federal de Eletrificação (FFE), aplicados em bens e insta
lações de concessionário de serviços públicos de energia elé
trica, oriundos de dotações e fundos orçamentários, de enti
dades autárquicas e paraestatais ou órgãos federais de qual
quer natureza, superiores a Cr$ 100.000.000 (cem milhões 
de cruzeiros), serão considerados como refôrço do Fundo Fe
deral de Eletrificação (FFE) e ficarão ao mesmo incorpora
{los para todos os efeitos legais. 

§ 10 Recursos superiores a Cr$ 100.000.000 (cem mi
lhões de cruzeiros) são os que em tal valor forem consignados 
no orçamento da União para um mesmo exercício. 

§ 2° Excluem-se das disposições dêste artigo, as aplica 
(~ões contratadas pelos estabelecimentos bancários federais. 

Art. 119. A aplicação dos recursos de que trata o ar
tigo anterior deverá ser feita exclusivamente sob forma de 
financiamento aos respectivos concessionários de serviços pú
blicos de energia elétrica, a serem resgatados a favor da ELE
TROBRÁS, após sua efetiva aplicação. 

Art. 120. A entrega dos mencionados recursos far-se-á, 
além do preenchimento de outras formalidades, mediante a 
~ssinatura, pelo concessionário, de instrumento de reconht'
cimento de débito, cujo modêlo será aprovado pelo Ministro 
das Minas e Energia. 
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Parágrafo único. O instrumento de reconhecimento de 
débit:o será elaborado, em 6 (seis) vias, a primeira das quais 
ficará apensada ao processo, sendo a segunda entregue ao 
concessionário e as demais, enviadas à ELETROBRÁS, den
tro de 30 (trinta) dias, pelo órgão da Administração direta 
ou indireta, que houver efetuado a entrega. 

Al't. 121. O concessionário, ao receber tais recursos os 
creditará imediatamente à ELETROBRÁS, como recursos es
pecíficos do Fundo Federal de Elettrificação, enviando, simul
tâncamente, à mesma, na qualidade de administradora do 
Fundo, o respectivo aviso de crédito. 

Parágrafo único. A ELETROBRÁS, tão logo tenha re
cebido o instrumento de reconhecimento de débito, debitará 
o seu valor ao concessicnário que houver recebido tais re
cursos, creditando-os, como recursos específicos, ao Fundo 
Federal de Eletrificação, sob sua guarda. 

Art:. 122. A fiscalização da aplicação dos recursos de 
que trata o artigo 118, no que diz respeito ao Ministério das 
Minas e Energia, caberá ao Departamento Nacional de Águas 
e Energia (DNAE), que acompanhará a execução Clo plano 
de aplicação aprovado e emitirá o laudo técnico, quando con
cluídos os serviços e obras previstos no plano. 

§ 10 A prestação de contas da aplicação dêstes recursos 
será feita pelo beneficiário à Divisão de Orçamento do De
part:amento de Administração, do Ministério das Minas e 
Energia. 

§ 2? O Departamento N acionai de Águas e Energia 
(DNAE) enviará uma cópia do laudo técnico à ELETRO
BRÁS. 

Art. 123. O resgate do financiamento de Que trata o 
artigo 119 será feito no prazo de vinte anos, a contar do tér
mino do período de carência, o qual nunca será superior a 
sete anos. 
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§ 1° Durante o prazo de carência, o empréstimo vence
rá jUl"OS simples de 6'/; (seis por cento) ao ano, que serao in
corporados ao principal do empréstimo, juros êstes que, ex
tinto o prazo de carência. elevar-se-ão para 8 '1ú (oito por 
cento) ao ano. 

§ 2' O pagamento das amortizações e juros do emprés
timo, ealculandu-se êste sôbre o total do principal mais juros 
incorporados durante o período de carência, será feiUo em 
prestações trimestrais de igual valor e pagas nas mesmas da
tas à ELETROBRAS, no prazo de 20 (vinte) :lnos. 

§ 3° O prazo de carência será contado a partir da data 
do recebimento des recursos e terminará tão pronto se veri
fique estarem cs referidos investimentos em condições de 
propiciar remuneração, amortização e depreciação legais. 

§ 4' O prazo de resgate do emprestlmo será contado a 
partir da data da efetiva entrega do certificado de rentabi
lidade do investimento ao concessionário, ou findo o prazo 
d~ carência máxima de 7 (sete) anos. 

Art. 124. O Departamento Nacional de Águas e Ener
gia (DNAE), do Ministério das Minas e Energia, a seu crité
riu ou a requerimento da ELETROBRÁS, emitirá certifIca
do de rentabilidade d:s investiment:os realizados com os r,'
cursos de que trata êste Capítulo. 

§ 10 Quando a aplicação dos recursos federais, de que 
trata êste artigo, proporcionar um aumento na venda de ener
gia do concessionário beneficiado, a rentabilidade do investi
mento correspondente será considerada existente, desde que 
a aplicação da tarifa atualizada, sôbre o acréscimo de con
sumo, propicie uma renda capaz de cobrir o custo dD ser
viço. A tarifa atualizada será calculada com os elementos 
pré-existentes aos acréscimos de investimentos de que trata 
êste Capítulo, levanct'o-se em conta a correção da tradução 
monetária do valor original dos bens do ativo imobilizado da:.: 
pessoas jurídicas. 
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§ 2° Êste certificado será emitido em 3 (três) vias, uma 
para o órgão emissor, uma para o concessionário e outra 
para a ELETROBRÁS. 

§ 3° Nos casos em que a aplicação dos recursos federais, 
de que trata êste artigo, não proporcione aumento de ener
gia vendida, o investimento será considerado rentável nas 
datas de sua aplicação, podendo o Departamento Nacional ,de 
Águ,as e Energia (DNAE) fixar essa condição, quando da 
aprovação do plano de aplicação. 

Art. 125. No prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 
data em que o serviço ou empreendimento, em que foram 
aplicados recursos federais, passar a ter rentabilidade, o con
cessionário ficará obrigado a requerer ao Departamento N a
cionai óe Águas e Energia (DN AE), o respectivo certificado. 
Não o fazendo, e comprovada a rentabilidade do investimento, 
o órgão de fiscalização do Ministério das Minas e Energia, a 
seu critério ou a requerimento da ELETROBRÁS, emitirá o 
resped:ivo certificado, ficando cancelado Q prazo de carência e 
passando o empréstimo a ser resgatado. 

Parágrafo único. A parte que se julgar prejudicada com 
a emissão ou renegação do certificado de rcntabilidade,po
derá, no pr,azo de 180 (cento e oitenta) dias, recorrer ao 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CN AEE) . 

Art. 126. A ELETROBRÁS fica obrigada a reinvestir 
na mesma concessionária, pelo menos 50 % (cinqüenta por cen
to) dos juros efetivamente recebidos pelo financiamento de 
que t:rata o art. 123 dêste Regulamento, a menos que a con
cessionária renuncie a êsse direito. 

Parágrafo único. O concessionário interessado no rein
vestimento de que trata êste artigo deverá solicitá-lo à ELE
TROBRÁS, mediante pedido devidamente instruído, sob pena 
de, não o fazendo, considerar-se como havendo renunciado a 
seu direito. 
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Art. 127. Expedido o certificado de rentabilidaáe, ne
'lhum conccssíonário poderá se beneficiar de recursos previs
tos na Lei n° 4.676, de 16 de junho de 1965, se não estiver 
atendendo ao pagamento dos empréstimos de que trata êsk 
Capitulo. 

TíTULO III 

Do Empréstimo Compulsório em Favor da ELETROBRA,S 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 128. Até o exercício à~ 1968. inclusive, o emprés
timo compulsório em favor da ELETROBRÁS será arrecadado 
pelos distribuidores de energia elétrica, diretament:e dos con
f'umidores, em importância equivalent:e à que, por êstes, fôr 
devida, a título de impôsto único. 

Art. 129. A arrecadação do empréstimo compulsório 
Eerá efduada nas contas de fornecimento Úe energia elétri
ca, devendo delas constar destacadamente das demais, a quan
tia do empréstimo devido. 

Art:. 130. As contas de fornecimento de energia elé
trica deverão trazer breve informação sôbre a natureza d·') 
empréstimo e o esclarecimento de que, uma vez quitadas, 
constituirão documentação hábil para o recebimento, pelos 
consumidores, das correspondentes obrigações da ELETRO
BRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12(!r (doze 
por cento) ao anel. 

Al't. 131. O produto da arrecadação do empréstimo 
compulsório, verificado durante cada mês do calendário, será 
recolhido pelos distribuidores de energia elétrica em Agên
cia do Banco do Brasil S. A., à ordem da ELETROBRÁS, den
tro dos 20 (vinte) primeiros dias do mês subseqüentes ao da 
arrecadação, sob as mesmas penalidades previstas para o 
impôsto único e mediante guia própria de recolhimento (Mo
c1êlo n° 5). 
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§ 1 n Os distribuidores de energia elétrica, dentro do 
mês do calendário em que fór efetuado o recolhimento do em
préstimo por êles arrecadado, remeterão à ELETROBRÁS, 2 
(duas) vias de cada guia de recolhimento de que trata êste 
artigo, devidamente quitadas pelo Banco do Brasil S. A. 

§ 2° Juntamente com a documentação referida no pará
grafo anterior, os distribuidores de energia elétrica remete
rão à ELETROBRÁS uma das vias cra guia de recolhimento 
do impôsto único. 

Art. 132. O empréstimo compulsório em favor da ELE
TROBRÁS não será exigido nos casos de isenção do impôsto 
único (Arts. 6° e 7°), nem dos consumidores rurais (Parágra
fo único do art. 3°). 

Parágrafo único. Nos casos de redução do impôsto único 
(art. 9°), o empréstimo equivalerá ao tributo devido, com a 
redução pErcentual concedida. 

Art. 133. O empréstimo compulsório arrecadado pelo,> 
distribuidores de energia elétrica será, por êstes, obrigato
riamente escriturado na conta ~ "37. 5 ~ Empréstimo Com
pu!sório à ELETROBRÁS" da Classificação de Contas estabe
lecida pelo Decreto número 28.545, de 24 de agôsto de 1950, 
devendo a mesma vigorar explicitamente no balanço anual 
analítico. 

Art. 134. Os distribuidores de energia elétrica ficam 
obrigados a prestar à ELETROBRÁS as informações e os dados 
estatísticos, inclusive exibindo a documentação corresponden
te, de que esta necessitar, para o contrôle da arrecadação e 
do recolhimento do empréstimo compulsório. 

Parágrafo único. A ELETROBRÁS, verificada qualquer 
irregularidade no recolhimento do empréstimo compulsório, ar
recadado pelos distribuidores de energia elétrica, poderá tam
bém solicitar ao Departamento Nacional de Águas e Ener
gia (DNAE), do Ministério das Minas e Energia, que exe-
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l:ute fiscalizaçãCJ contábil específica, nos têrmos do Regula
mento aprovado pelo Decreto n" 41.019, de 26 de fevereiro 
de 1957, independent::,mente da imediata adoção das medidas 
judiciais cabíveis conÜ'a o distribuidor faltoso. 

Art. 135. Os consumidores apresentarão à ELETRO
BRÁS suas contas de fornecimento de energia elétrica, devida
mente quitadas, e receberão obrigações correspondentes ao 
valor do empréstimo subscrito. acumulando-se as frações vC'
rificadas até que estas perfaçam o valor de um título. 

9 1 c Quando o valor das contas apresentadas pelo consu
midor exceder o valor de uma obrigação, a ELETROBR.\S 
fornecer-Ih c-á comprovante do saldo que constituirá documen
to hábil para ult::>rior troca por obrigações. 

§ 2" Para os dei tos dêste artigo, considel'al'-se-á consu
midor o que estiver na posse das contas de forneeÍment:o de 
energia clétrÍea. 

Art. 136. As obrigações terão o seu valor nominal apro
vado peln Assembléia Geral da ELETROBRÁS que autorizar a 
respectiva emissão, sendo-lhe facultaúo fazê-lo em séries de di
ferentes valôres, dentro do mesmo ano, caso em que cada série 
será identificada por uma letra, seguida do ano da emissão. 

Parágrafo único. Os títulos a serem emitidos pela ELE
TROBRÁS poderão conter assinaturas em fac-si mil e . 

Art. 137. Fica assegurada a responsabilidade solidária 
da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títu
los a. que se refere o artigo anterior. 

Art. 138. O resgate das obrigações, mediante sorteio, 
obedecerá a plano aprovado pela Assembléia Geral da ELE
TROBRÁS, observadas as condições estahelecidas ao ser auto
rizada a sua emissão. 

Art. 139. Do total do empréstimo compulsório arreca
dado em cada Estado-membro, a ELETROBRÁS aplicará, em 
raela exercício: 
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I - 50j{ (cinqüenta por cento), em subscrição de açõ'c'::;, 
tomada de obrigações, empréstimos e financiamentos de ou a 
emprê~as concessionárias de serviços públicos, que produzarn, 
transmitam ou distribuam energia détriea, e daR quaiR o Es
tado-membro seja acionista majoritáriu com direito a voto. 
observado o disposto no artigo 8" da Lei n° 4.156, de 28 de 
novembro de 1962, com a redaçãC) que lhe foi dada pelo art. 
fi da Lei número 4.676, de 16 ele junho de 1965; 

II - 1070 (dez por cento), em obras no setor de energia 
elétrica, nas quais tenha interêsse direto o Estado-membro, 
onde o empréstimo hCJUvcr sido arrecadado, sendo o percen
tual aplicado em participação sOeÍetária ou em financiamen
tos. 

§ In As modalidades de aplicação referidas no inciso I 
dêste artigo ficam à opção do Estado·membro interessado. 

§ 2? As despesas financeiras, inclusive juros, resultan
tes da tomada de obrigações, empréstimos e financiamentos. 
aludidns no inciso I dêste artigo, não poderão ser superior a 
] 5 j{) (quinze por cento) do valor da operação e os prazos de 
liquidação não poderão ser inferiores a 10 (dez) anos, sendo 
que tais encargos serão considerados pelos mutuários como 
despesas de exploração. 

TfTULO IV 

Du Contl'ilmição dos Novos Consumidores 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 140. Os concessionários distribuidores de energia 
détrica, que adotarem a forma de sociedade comercial pOi' 

ações, ficam autorizados a condicionar a ligação de novos con
sumidores à cont:ribuição, por êstcs, de importância t3quiva
lente a até 30 (trinta) vêzes o produto da tarifa fiscal de que 
trata o art. 8e dêsk Regulamento, pelo consumo mensal es
timado para o consumidor, paga em parcelas mensais iguais, 
num mínimo de 6 (seis). 
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§ 1° Entende-se por nôvo consumidor aquêle cujo pré
djo receba ligação de energia elétrica pela primeira vez. 

§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo aos aumentos de 
carga ligada, btm como aos consumidores de localidades que, 
em virtude de transferência de concessionários, venham a ser 
beneficiados por reconstruçã:- dos sistemas de distribuição lo
cais. 

§ 3° Esta contribuição poderá ser paga pelo consumidor 
em parcdas mensais e iguais, no mínimo de 6 (seis), junta
mente com suas contas de energia, sendo-lhe facultado pagá
!a de uma só vez. A ligação, entretanto, será semure feit:~ de 
acôrdo com a data do pedido do consumidcr, independc'nte
mente do número de vêzes em que efetue o pagamento da 
contribuição. 

§ 4° Na hipótese do não pagamento de qualquer das par
celas do compromisso, o concessionário pederá susp,:'nckr o 
fornecimento, não sendo creditados juros ao consumidor pelo 
valor já pago, enquanto êstc não integralizar o seu compro
misso. Esh integralização poderá str feita por outro con· 
~.umidor que venha a ocupa r o mesmo prédio. Neste caso. após 
integralizado o com~)romisso, cada consumidor receberá os 
,iuros devidos e as ações cOrl'espondentes às importâncias pa
gas. 

§ 5" Não é devida a contribuição do presente artigo nos 
casos de religação, por qualquer motivo, nas mesmas condi·· 
ções de fornecimento, exceto n8S do parágrafo segundo dêste 
artigo. 

§ 6e O concessionário, ao fixar a contribuição de novos 
consumidores, não poderá estahelecer tratamento diferencial 
entre ê!es. 

Art. 141. Os recursos recebidos na forma do artigo an
terior serão havidos, após sua integralização, como "crédi· 
tos de capital" dos rt'speet:;vos consumidores para subsc:rição 
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de ações preferenciaIs ou ordinárias, a critério do concessio
nário, nos aumentos de seu capital social, que se realizarão 
em prazo não superior a 1 (um) ano, obedecida a ordem cro
nológica da integralização. 

§ 1° Para os efeitos da incorporação ao capital :social 
dos "créditos de capital" meneionados no parágrafo anterior, 
não se aplica o disposto no artigo 111 do Decreto-Lei n° 2.627, 
de 26 d~ setembro de 1940. 

§ 2° Enquanto não se tríl.n1>formarem em ações, os valô
res recebidos pelos concessionários, na fo!:'ma dêste artigo, 
~'enderão juros de 1010 (dez por cento) ao ano, pagos pelos 
concessionários ao cons:Jmidor, ressalvado o disp'osto no § 4c 

do artigo anterior. 

§ 3° Os consumidores que dependam de orçamento de 
extensão ou modificação de rêdc para serem ligados pagarão 
êsse orçamento, de uma só vez, deduzida, porém, a contribui
ção de que t:rata êste artigo, quando exigida pelo conces
sionário. No entanto, a contribuição relativa a êste artigo lhes 
será cobrada na forma do disposto no § 3° do artigo anterior. 

§ 4° A cuntribuição prevista neste artigo terá como li
mit:e máximo 31c (três por cento) das inversões industriais e 
5 (Ir (cinco por cento) das inversões nos demais casos, com
provadas pelo consumidor, em suas instalações 'Ou constru
ções a serem supridas de energia elétrica. 

§ 5° Os recursos recebidos de acôrdo com o disposto nes
te artigo e seus parágrafos deverão ser registrados mensal
mente em conta especial e o seu valor aplicado obrigatoriamen
te na extensão e melhoria do sistema de dist:rihuição. 

Art. 142. Ficam excluídos desta contribuiçãn os eon
!"umidores que gozem de isenção do impôsto único sôbre ener
gia elétrica, exceto aquêles a que se refere o item II do ;'lrt:. 
7° dêste Regulamento. 
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Art. H3. Nu interêsse ela fiscalização dos serviços de 
energia elétrica, o Conselho N aei::-naI de Águas e Energia 
Elétrica (CN AEE) expedirá instruções sôbrc a execução do 
disposto neste Título. 

Art. 144. As coni:rovérsias entre consumidores (' con
cessionários serão examinadas e dirimidas, em grau de recur
so, na fonna da legislação vigf'nte, !leIo Conselho N acionaI 
de Águas c Energia Elétrica (CNAEE). 

Parágrafo único. O recurso ela decisão do órgão fiscali
zador deverá ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias cor
ridos, contados da ciência à parte ela decisão ou da publica
ção desta no Diário Oficial. 

TíTULO V 

Da COO,'déll(lção dus Renll'S08 Federais Destinados a Obras (' 
Sen.·iços de EilCI'giu Eléh'ÍNI 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 145. Para garantia di) boa utilização dos recursos 
orçamentál'ios federais ordinárics e dos créditos especiais ou 
suplement::lres, destinados a obras e ~wrviçus de energia elé
trica, fica o lVIinistério das :M inCis e Energia incumbido da 
coord('nacão ele sua aplicação. 

§ 1 A ação coordenadOl"a (1;) Ministério das Minas (' 
Energia abrangerá tôdas as aplicações em obras e serviços 
de energia elétrica, constantes do Programa de Energia, do 
Orçamento-Programa, ainda que vinculadas a outros Ministé
rios ou entidades autárquicas l' paraestatais da União, ou a 
órgãos federais de qualquer nat:ureza. 

§ 2' O Ministério do Planejamento, ao incluir no Pro
grama de Energia, do Orçamento-Programa, qualquer despe
sa relativa a obras c serviços de energia elétrica, vinculada a 
qualquer Ministério ou outro órgão descentralizado da Ad-
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ministração, c ao elaborar a programação financeira do mes 
mo Programa, solicitará a prévia audiência éIo Ministério das 
Minas e Energia. 

Art. 146. Quando o concessionano de serviço público 
de energia elétrica fôr entidade autárquica ou sociedade de 
cujo capit:al participe majoritàriamente o Poder Público com 
direito a voto, o Ministro das Minas e Energia poderá, a 
seu critério e observado, no que couber, o disposto pela Lei 
n° 1.489, de 10 de dezembro de 1951, e Decreto n? 637, de 1 
de março de 1962, efetuar ao concessionário, para apUcação 
direta, suprimentos de numerário, relativos aos recursos con
signados no orçamento da União, bem como em créditos es
peciais ou suplementares, vinculados a obras e serviços a seu 
cargo. 

Parágrafo único. A comprovação da aplicação dos rs
cursos deverá ser feIta até 31 de janeiro do ano segainte à 
entrega dos recursos, observada a legIslação em vigor e 1'08-

peitaéIas as peculiaridades do concessionário, quando se t:ra
tar de sociedade referida neste artigo. 

Art. 147. Sempre que lei especifica obrigue órgãos fe
derais de qualquer nat:ureza ou entidades autárquicas e para
estatais a realizarem suas aplicações em subscrição de capital 
de emprêsas de serviços públicos de energia elétrica, o que so
mente poderá ocorrer, quando comprovada a rentabilidade do 
investimento a que as mesmas se destinem, a subscrição será 
feita em nome da União, que a utilizará para aumento e In
tegralização dél capital da ELETROBRÁS. 

§ 10 Enquanto não se verificar a rentabilidade de que 
trata o § lodo art. 124, tais aplicações serão contabiIizadas 
pelo conç;essionário, entre os títulos "Pendentes", no Ativo, 
sob a rubrica de "Bens a Incorporar quando Rentáveis", e, 
no Passivo, sob a rubrica "Auxílio da União para Futuro 
Aumento de Capital ", até que, comurovada a capacidad:e de 
remuneração do investimento, sejam convertidas em partici
pação aciJnária. 
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§ 2° Em qualquer hipótese, o Departamento Nacional 
de Ãguas e Energia (DNAE), do Ministério das Minas t' 
Energia, levará em conta o recebimento de tais recursos, con
tabilizados na forma do parágrafo anterior, para efeito de 
fixação ou reajuste tarifário. 

Art. 148. O concessionário que receber recursos na 
forma do artigo anterior, bem como o órgão ou entidade que 
os entregar, deverão ser assistidos, no ato, pela ELETRO
BRÁS, que será obrigatoriamente ouvida, antEs da conversão 
de tais recursos em ações do concessionário. 

TíTULO VI 

Das Disposições Gentis, Tnmsitól'ias e Finais 

Art. 149. Aos casos omissos nos capítulos I, III, V, 
VI e VII do Título I, t', subsidiàriamente, no t!ue couber, 
aplicam-se as disposições do Regulamento d8 Impôsto de Con
sumo, aprovado pelo Decreto n 9 56.791, de 26 de agôsto de 
1965. 

Art. 150. Salvo expressa disposição legal em contrário, 
os prazos previstos neste Regulamento serão contados 
em dias corridos, excluindo-se o dia do comêço e incluindo-se 
o do vencimento. Se êste cair em domingo, feriado nacional 
ou local, ponto facultativo ou data em que, por qualquer hlo
tivo, não funcione a repartição, onde deve ser cumprida a 
obrigação, o prazo considerar-sc-á prorrogado até o primeiro 
dia útil subseqüente. 

Art. 151. O Ministério da FazendLI, através de seus Ól·

gãos competentes e no âmbito de suas atribuições, haixará 
ex ofticio ou a pedido dos órgãos interessados do Ministé
rio das Minas e Energia, os atos complementares para a ext'
C'ução dêste Regulamento, podendo, inclusive, alterar total ou 
parcialmente, os modelos em anexo que lhe digam respeito, 
e instituir outros, quando verificadas a sua conveniência e ne
cessidade em processo regular. 
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Art. 152. O Banco N acionaI do Desenvolvimento Eco
nômico (BNDE) e o Banco do Brasil S.A. somente poderão 
realizar operação de crédito, inclusive adiantamento, com con
cessionário que prove, mediante certidão específica do Conse
lho Nacional de Águas c Energia Elét:rica (CNAEE), estar 
pm dia com o recolhimento do impôsto único, desde que o 
projeto da aplicação seja aprovado e fiscalizado pela ELE
TROBRÁS. 

Art. 153. Os recursos provt'nientes da parcela de 1;0 
(hum por cento) de que trata o item III do art. 12 dêste Re
gulamento, respeitado o disposto no § 2° do seu art:. 112, des
tinam-se ao custeio dos serviços de fiscalização, administra
ção, atividades técnicas e científicas, no setor da energia elé
trica, e ao atendimento de situações de emergência, a .crité
rio do Ministro das Minas e Energia, podendo ser aplica
dos em: 

a) admissão de pessoal temporário; 

b) aqmslçao ou arrendamento de imóveis para instala
ção de dependências do Ministério das Minas e Energia; 

c) custeio de viagens e serviços extraordinários de ser
vidores do Ministério das Minas e Energia, assim como de 
~.erviços técnicos especializados, para os quais não disponha 
o mesmo Ministério de pessoal habilitado, realizados por em
prêsas particulares; 

d) aquisição de materiais, equipamentos, veículos e com
bustíveis para os serviços do Ministério das Minas e Energia; 

e) realização de despesas com representação, comple
mentação salarial de técnicos e outras, para as quais não dis
ponha o Ministério das Minas e Energia de dotação própria 
por inexistente ou insuficient:e. 

Parágrafo único. O Ministro das Minas e Energia com
provará, até 30 de junho do exercício seguinte ao vencido, pe
rante o Tribunal de Contas da União, as aplicações realizadas 
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no exercício anterior com os recursos dE que cuida ~ste artigo, 
nas quais serão observadas as normas legais e regulamenta
res de cont:abilidadc pública da União. 

Art. 154. Na elaboraçãJ e execução dOfl planos nacio
nais de energia elétrica, a ELETROBRÁS visará a promover 
o desenvolvimento das regiões geo-econômicas do país na ra
zão inversa à da respectiva renda per capita anual. 

Art. 155. Às emprêsas concessionanas de serviços pú
blicos de eldricidade, organizadas ou que vierem a se cons
tituir, não se aplica o disposto nos requis1tos 2° e 3° do art. 
38 e nos artigos 108 e 111 do Decreto-Lei n° 2.627, de 26 de 
setembro de 1940, sempre e quando a União, os Estados
membros e a ELETROBRÁS subscreverem ações de cons
tituição ou de aumento do capital social. 

Art. 156. São isentos do impôsto de consumo de que 
trata a Lei número 4.502, de 30 de novembro de 1964, os 
bens e produtos adquiridos, para uso próprio, pela Centrais 
Elétricas BrasileÍl"as S. A. - ELETROBRÁS e pelos con
cessicnál"ios de serviços públicos de energia elétrica. 

§ 1- E' assegurado au estabelecimenl::-J nrodutor o di
reito à manutenção do crédito do impôsto de consumo, rela
tivo às matérias-primas e produtos intermediários, utilizados 
na industrialização ou acondici:::namento dos produtos vendi
dos à Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS 
c aos concessionários de serviços públicos de energia elétrka, 
deviSndo o Departamento de Rendas Internas (DRI) expedir 
as instruçõs necessárias. 

§ 2c Excluem-se da isenção os bens e produtos adqui
ridos pelo titular de concessão, que produza energia elétrica 
apenas para co~sumo próprio. 

§ 3e Os bens e produtos adquiridos com isenção não po
derão ser alienados ou cedidos pelos beneficiários, sem o pré
vio recolhimento, por êstes, do impôsto de consumo. 

286 



Art. 157. Os concessionários distribuidores de energia 
elétrica, cujo sistema gerador seja exclusivamente constituÍ
do de usinas tcrmelétricas, utilizando como combustível deri
vados de petróleo ou lenha, estarão isentos do pagament:o do 
impôsto único de que trata a Lei n° 4.452, de 5 de novembro 
d'e 1964, que recaia sôhre os combustíveis e lubrificantes uti
lizados na geração de energia elétrica. 

Parágrafo único. O Ministro das Minas e Energia expe
dirá as instruções necessárias à execução do disposto neste 
2.rtigo. 

Art. 158. Até o exerClClO de 1975, inclusive, a União 
consignará ao Fundo Federal de Eh"trificação (FFE) dotação 
global anual não inferior a 4 j{ (quatro por cento) da arreca
dação do impôsto de consumo prevista para o mesmo exercí
cio, a qual será paga ao Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico (BNDE), para crédito do Fundo, em duodécimos 
f!lcmais e indcpend2ntemente de registro prévio. 

Art. 159. Os concessionários, que já tenham recebido 
recursos orçamentários, de acôrdo com o disposto no art. 118, 
c que não hajam assinado os competentes instrument8s de re
conhecimento de débito, deverão fazê-lo, dentro do prazo im
prorrogável de 30 (trinta) dias corridos, contados da vigên
CIa dêst.e Regulamento. 

Art. 160. A ELETROBRÁS submeterá ao lVI inistério 
das Minas e Energia, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da 
vigência dêste Regulamento, a regulamentação do serviço de 
juros, emIssão e entrega das obrigações de que cogitam os 
arts. 135 e 136. 

Art. 161. Os crédit.os orçamentários liberados. que nã~) 
constituam refôrço do Fundo Federal de Eletrificação (FFE), 
serão contabilizados, pelos beneficiados, na conta "53. O -
Amdlio para Construção", na forma do Decreto n° 28.545, 
de 24 de agêsto de 1950, sob o título "Patrimônio da União", 
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EC; serão tratados como investimentos não-remuneráveis, dl'
vendo ser feit&, todavia, a respectiva reserva para depre
dação. 

Parágrafo Ul1lCO. A revisão de tarifas de concessionário 
que tenha sido beneficiado com recursos orçamentários, na 
forma déste artigo, ficará condicionada à comprovação do 
procedimento contábil néle indicado. 

Art. 162. O plano de aplicação de crédito orçam:::ntári0 
deverá definir e lLcalizar a obra; conceituar sua finalidade 
e conter apreciação sôbre seu estado atual, custo total previs
to, recursos já empregados e sua origem, recursos a empre
gar c fontes de financiamento previstas, orçamento detalha
do da parte a executar com o crédito considerado; e indicar 
o prazo de término, além de outros elementos que forem jul
gados necessários pelo Ministério das Minas e Energia. 

Art. 163. O Deparbmento N acionai de Águas e Energia 
(DNAE) somente examinará os planos de aplicação das do
tações orçamentárias, consignadas ao Ministério das Minas e 
Energia, para energia elétrica, após prova feita, pelo Estado
membro, Distrito Federal ou concessionário de serviços pú
blicos de energia elétrica, de estar em dia com o recolhimen
to do impôsto único e do empréstimo compulsório em favor da 
ELETROBRÁS, bem como o pagamento das fat:uras de com
pra de energia elétrica. 

Parágrafo único. A prova de que trata êste artigo será 
obtida pelos interessados, pela forma indicada no § 3° do 
art. 115 dêste Regulamento. 

Em 7 de janeiro de 1966. 
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Mauro Thibau 
Ministro das Minas e Energia 

Octávio Gouvêa de Bulhões 
Minist.ro da Fazenda 
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---------1 
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e'$ ___ _ 
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e,s ________ _ 

TOTAL G~ __ ~C~-~=-] 

NOTA:) la~ T F 1. (Tordo Fiscal TrImestral) declarodo pelo CONSELHO NACIONAL DE AC;UAS f. E.NERGIA ELETRICA (CNAEEJ 

2 0
- Pr--=parar lantol f OlhoS à parte, em CINCO VIAS, quonto.! torem necessonQs, miJniendo o tamanho L2K 33 em 

enca"r.lnhondo<l::' de ac?rc!o com o des+l~açã0 dos cO~íespondentes vIas da gula de recolhimento. 



recolhe a quantia de 

Crll ____ _ 
I "'OR EXrL~ISO I 

correspondente ao imp6sto úniCO sóbre energia elétric~ devido, de acôrdo COrn o Reg\Jlêl.menfo apro-

vado pelo Decreto n," de acrescido dn.8 mvlta8 previstas no Art, 27 do 

citado Regulamemo, confornH~ diScriminado abaixo: 

IMPORTÃNCIA A RE COLHER 

I. 'MPÔSTO_ A C., ________ _ 

2. CORREÇAO MONf.rAR1A [(A x Indice de corraçlo monetiria)-A] B Cri __________ _ 

3. TOTAL {Ai'5) 
__ Cr$ ______ _ 
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----- J 
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-----------'"'",----

pora recclhur:entt; de Irnpcrtàr'lCIQ declarada 

.2~- Devera ,er tedo V:T1 requerlmento·guia poro cada T'r.es de irnpô~1o não r&c.olhido. 

3.Q - As CINCO VIAS déde requt'::rJmento-guIQ ~er'::o O mesmo dCé;flno 0:1S cNrcspondentes viaJ 

da gvig de recolhimento mensol. 
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MIN 1ST t R I O DA F/,z E 'JDA 

(ÓR~Ao ARRECADADOR) 

Exerclcio da 19 __ 

GUIA DE RECOLHIMENTO 

Mov1mento de Fundos - Interno 

cl Impôsto Único Sóbre Enerçl' Elétrica 

(OI'õ:c,.l.O ARRECADADOR I 

(AGIÕNCIA [)A~JCARIA POSTA!...) 
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sim discdminrldo: 

I. VALOR DO IMPOSTO C.$ ________ _ 
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( RE CI fl O) 
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(DATA) (ESCRIVAO 00 CAIXA I 
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ELETROBRAs - Guia de Rerolhimento do Ernpjés!imo Compulsório 
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PARTE III 

L iVERSOS 





LOTERIAS 

• Decreto·lei n" 6.259, de 10 de fevereiro de 1944 

'. lei n" 3.346, de 17 de dezEmbro de 1957 

• Decreto nl" 50.954, de 14 de julho de 1961 

• Dacreto nV 1.146, de 6 de junho de 1962 

• Decreto n(! 1.523, de 13 de novembro de 1962 

• lei n\l 4.161, de 4 de dezembro de 1962 

• lei 'n(,1 4.096, de 18 de julho de .19ó2 

• Decreto n" 51.816, de /I de março de 1963 



DECRETO-LEI N' 6.259, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944 

Dispõe sôúre o se)'viço de lot('1"ia s, (' 

dá outTlIS p'l"ovidências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. lo O serviço de loteria, federal ou estadual,cxe
l'utar--se-á, em todo () território do País, de acôrdo com as 
disposições do presente Decreto-Lei. 

Art. 2" Os Governos da União e dos Estados poderão 
atribuir a cxpioração dJ serviço dt' loteria a concessionários 
de comprovada idoneidade' moral e financeira. 

§ l' A loteria federal terá livre circulação em todo o 
território do Pais, enquanto que as loterias '2sUlduais :Eicarãr) 
adstritas aos limiks dJ Estado respectivo. 

§ 2" A circulação cla loteria federal não pod(~rá selO 
l'bstada ou embaraçada por quaisquer autoridades estaduais 
ou municipais. 

Art. 3° A concessão ou exploração lotérica, comD der
rogação das normas do Direito Penal, que proíbem o jôgo de 
azar, emanará sempre da União, por aubrização direta quan
to à loteria federal ou mediante decreto de ratificação quan
to às loterias estaduais. 

Parágrafo único. O Govêrno Fedt'ral decretará a nuli
dade de loteria ratificada, no caSJ de transgressão de qual
quer das suas cláusulas. 
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DAS CONCESSÕES 

Art. 4' Somente a União C' os Estados poderão explo
rar ou conceder serviço de loteria, vedada àquela e a ôstef' 
mais de uma exploração ou concessão btérica. 

Art:. 5 As concessões sl'rãu precedidas dt' concorrênc;~l 
pública. 

§ l' As concorrências serão abertas, mediante edita 1 pu
blicado no órgão oficial da Un:ã::J, por praw nunca inferior a 
trinta (30) dias ou noventa (90) no máximo. 

§ 2 Quando se tratar de concorrência para o serv~ço de 
lok'ria estadual, o edital deverá ser também publicado no res
pectivo órgão oficial, ou, em sua falta, no de maior circula
ção no Estado. 

§ 3" Cada concorrente (pessoa físiea, sociedade civil ou 
sociedade mercantil) apresentará. até dez (10) dias antes 
da data fixada para a abertura das propostas, as provas de 
sua idoneidade e capacidade financeira. 

§ 4 N a concorrência para a loteria fdera!, o Ministro 
de Estado dos N egóc:os da Fazenda fixará a importânc' a mí· 
nima a que se obrigará o concessionário anualmente, entre 
quota fixa e impôsto de 5%, sôbre as emissões, condição essa 
que c2nstará do ed:tal, não podendo a referida importância 
ser inferior à paga durante o ano df' maior arrecadação da 
vigência do último contrato. 

Art. 6° Entre as provas de idoneidade, os candidat::Js 
à concorrência apresentarão: 

(I) fôlha corrida e atestad2s de bons antecedentes, en
tendendo-se que quando se tratar de sociedade, essa prova 
será exigida de cada um dos sócios: 

b) quitação de impostos federais, estaduais e municipais, 
mediante cert:2dão negativa passada por autoridade compe-
tente. 
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§ 19 Provar-sc-á a capacidade financeira pela proprie ~ 
da de de bens equivalentes ao triplo do prêmio maior a que 3e 

:refere o artigo 9°, n° 4, dêste Decn to~Lt'i. 

§ 2° Os bens a que alude o presente artigo deverão ser 
constituídos: dois têrçcs (2/3) de imóveis aceitos pelo valor 
relativo ao pagamento do impôsto de transmisão de proprie
dade, ou na base do lançamento do impôsto predial ou terri
torial, para cobrança no ano anterwr, observadas as disposi
ções do parágrafo únicc do art. 27 do Decreto-Lei n° 3.365, 
de 21 de junho de 1941; e o restante em titulos da dívida 
pública, federal ou estadual, pela cotação em bôlsa. 

§ 3° Os bens imóveis indicados na forma do § 3° peb 
concorrente vencedor, não pederão ser alienados nem gra
lados durante a vigência de concessão, procedendo-se à ano
tação nesse sentido no Registro de Imóveis. 

Art. 7~ A concessão só será outergada a brasile:ros ou 
a firma composta de sócios brasileiros, exc:uídas as socieda
des anônimas cujas ações não sejam tôdas nominativas. 

Parágrafo único. Pretendendo ccncorrer vár;as pessoas 
com uma só prcpcsta, deverão as mesmas constiklir-se pre
viamente em sociedade regu!ar. 

Art. 8? E' expressamente vedada a renovação ou pror
rogação de contratos, bem ccmo a preferência em igualdade 
de cond;ções. 

Art. 9° A loteria federal e as estaduais subordinar-se-ão 
às seguintes ccndições: 

1) prazo máximo de cinco (5) anos para as concessões; 

2) distribuição da percmtagem mín:ma de setent:::t por 
cento (70,/0) em prêmi:::s, sôbre cada emissão; 

3) impossibilidade de exploração, simultân~a, direta ou 
indiretamente de mais de um serv~ço lotérico pela mesma pes
soa, física ou .~urídica; 
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4) duas (2) extraçõL's por semana, com os prêmics maio
res de cem mil cruz:,iros (CrS 100.000,00) a cinco milhões 
de cruzeir::s (CrS 5.000.000,00) para a ]oterü: federal, e uma 
(1) extração semelnal ou quinzenal, com o,; prêmios maiores 
de cinqüenta mil cruzeiros CrS 50.000,00) a um milhão dt' 
cruzeiros Cr3 1.000.000,00), no caso ele loterias esta
,luais; (1) 

5) emissão máxima, p('la loteria federal. e!c quarenta mil 
(40.000) bilhetes para cada extl'ação, L', pelas (stlcldua:s, de 
,"ei,; mil (6.000) por milhão de habitantes cCU Ú'ação. fixad) 
c'm qmdquel' caso 'J limite máx;mo de qm!renta mil (4~. 000) 
bilhetes, salvo ;lllto1'ização espi'cial para emissã·) em duas 
(2) séries, as qlla i :-;. entrektnto, (jbl'igatôriam(~nte, serão do 

mesmo ;)lano e se c1c'ciclirào Dor um único sorteio no mesmo 
dia; 

6) pagamento ele impôsto de 5 ri; na forma do art. 13 I, 
seus parágrafos. (2) 

Art. 10. E' defL'so ao concessionário modificar c, ,;Uêl 

firma ou transferir a concessão. sem prévio assentimen ti' 

do poder concedent::', exigida sempre a inalterável id:::n~'i<b·· 

de moral do responsável e perfeita garantia financcinl, :\eh 

prazo restante do contrato. 

Art. 11. O cOi1l'es i sollál'to ela loteria federal t'aUC'(;i 1 ; 

l'á na Tesouraria Geral do Tesouro Nacional, até ri vésller<l 

da assinatura do contrato a importância de três milhões di 

cruzeircs (Cr$ 3.000.000,00), em dinheiro ou em titulos ti: I 

dívida pública federal, para gal'antia da í'xecução do se;'

viço. 

(1) Ver HI't. 1<:' da Lei n'.' 1.1til, de 1-1:.!-1\!ti2, púg ;~:u. 
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S 1 ú Aos Estados concedentes (:ompete arhitrar a cau' 
ção, indicando o lugar do seu l'ccolhimento. 

§ 2° Tratando-se da loteria federal, a caução em dinhe:
ro poderá ser presü:da l'm caderneta da Caixa Econômica ou 
do Banco do Brasil S. A. 

§ 3' A caução revel'terá em favor do poch'r concedente. 
se por culpa do concessionário fôr rescindido () contraL; '2, 

findo estie, somente será levantada seis (6) meses após a úi
tima extração, uma vez veriLcado que o concessionário cum
priu tôdas as obrigações contratuais. 

Art. 12, Quando o prêmio maior ulh'apussar o yalor 
da caução, o concessionário fica obrigado a recolher, nas 'c,:':' 

pécies previstas no art. 11, até oito (8) dias antes do sorteio, 
a diferença verificada entre a caução e o premio. 

§ 10 O recolhimento da diferença a que alude esk m
tigo será feito onde o poder concedente determinar, sob p2li:i 

de imediata rescisão do contrato, 

§ 2° O direito à restituição da diferença pleiteadap",l' 
concessiçmário da loteria federal provar-se-á nm o certifica·· 
do expedido pelo Fiscal Geral d(' loterias, 

§ 3° Na hipótcsf' de que trata o parágrafo anterior, fal' 
se-á a restituição da diferença, quando devida, f:or simple,: 
despacho exarado pelo DireLr das Rendas Internas, no H'l'

so do conhecimento do depósito e nesse documento, que COi1",

tituirá o comprovante da despesa, o concessionário passarú 
recibo na forma legal. 

DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art, 13, As lotl'ria~; federal (' l'st:aduais fit:am sujeit,1,"; 
ao pagamento do impôsto de 5 (I: sôbre a importância tota i 
de cada emisão, o qual poderá ser cobrad::J dos compradorE:; 
de bilhetes. 



§ 1 ~ Nenhuma extração de loteria estadual será permi
tida sem que, até a véspera da data designada para o sor1:2io 
."e efetue o pagamento do impôsto de 5'jó sôbre a mesma 
extração, exibido ao Fiscal o talãu comprobatório do reco
Ihimento. 

~ 2 A loteria federal puderá recolher o impôsto de que 
trata êste artigo relativo às loterias de um mês, até o décimo 
quinto (15°) dia do mês seguinte, desde que C'steja intacta 
:1 sua caução. 

Art. 14. O concessionário da loteria federal recolherá 
mensal e adiantadamente, até o d.écimo quinto (15) dia 
útil de cada mês, o duodécimo da cota a que está obrigado. 
e.c-vi do § 4? do art. 5" dêste Decreto-LEi. 

Art. 15. A título de contribu:ção para os scrviçcs da 
Fiscalização Geral de Loterias, o concessionário da loteria fe
(leral recolherá ao Tesouro Nadonal, adiantadamente, até o 
dia 15 de janeiro ele cada ano, a importânc~a de cem mil cru
zeiros (Cr$ 100.000,00) . (*) 

Art. 16. As ccntribuições previstas neste capítulo se
rão escrituradas como "Renda Ordinária da União", na ru
I:)rica própria da lei orçamentária, destinando-se as de que 
tratam os arts. 13 e 14 a indenizar as despesas custeadas 
I:-elo Govêrno Federal com as obras de caridade e instrução 
f'm todo o País. 

DOS PLA~OS, AGÊNCIAS E LICENÇAS 

Art. 17. Não serãu postos em circulação bilhetes de lo
teria cujos planos não tenham sido prev:am2nte aprovados 
pelo Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, quan
do se tratar da loteria fedEral, ou pelo Delegado Fiscal no 
respectivo Estado, quando se tratar de loteria estadual. 

Parágrafo ún:co. A decisão será ccmunicada ao inte
r('ssado dentro de quinze (15) dias da data da apresentação 

.i.*J A contribuição de quP trata rst!' artigo foi f'xtilJta pt'lo art. 1·1. il1Ciso YI, do 
Decreto-Lei nO 34, de 18-11-66. 
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dos planeS, considerando-se tàcitamcntc aprovados se a au
toridade não se houver manifestado dentro do referido prazo. 

Art. 18. O concessionário da loteria federal pocLTá es
tabelecer ag:ências em todos os Estados, nJ Distrito Feder~l i 
e Territórios, as quais funcionarão mediante licença expedi
(la pela Dirdoria das RE'mlas Internas. 

§ l' No edifieio da sede da loteria federal hdvuá lugar 
;',propriado para a venda direta de bilhetes ao público, sem 
tigio. 

§ 2" A loteria comunicará à Fiscalizaç.ão Geral de Lo
terias, antes ele feita qualqlwr rcmeRSH de bilhetes, a nomea
ção dos seus agentes cu as Hlt8raçõl's que com êles ocorram. 
Multc~ de mil c1'uzeiros (Cr$ 1.000,00) a cinco mil cruzeiros 
(Cr$ 5.000,00) (' o dôbJ'o 1W l'eincidéJ'cír,. 

Art:. 19. A loter:a federal somente poderá apresentar 
plano C2m prêmio maior que o de cinco milhões de cruzeiros 
(Cr$ 5.000.000,00), mediante prév~a autorização do Minis
tro de Estado dos N eg0t:los d.a Fazenda e presbdas as garan
tias que fon'ill exigidas. (';') 

Art. 20. N;nguém poderá distribuir, vender ou expor 
~ venda bilhetes de loteria federal ou estadual, sem ter sido 
r'ri'viamente liccnc! ado pela repartição federal cJmp::tente, 
sob pena de multa igual ao valer da licença e o dôbro na 
reincidência. 

Art. 21. A licença será anual e paga em estampilhas 
do sêlo adesivo, na st'guinte conformidade: 

a) pura agências em 
500.000 hab:tantes 

cidades dt' mais clt' 

CrS 

1.000,00 
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b) para agências, em cidades de mais de 
5ü. 000 hs.bitan::':~s at§ 500.000 ......... . 500,00 

c) para agêneías, em cidades de menos de 
50.000 habitantes .................... . 250,00 

d) para estabelecimentos fixos em cidades de 
ma~s de 50.000 habitantes ............ . 250,00 

1') para estabelecimentos fixos em c:dades de 
men:s de 50.000 habitr-ntcs ............ . 150,00 

§ l' Não obstante a conccsão da licença fEder<tl, pcde
rão os Estados suje:~:1r a colocação dos bilhetes das loterias, 
que concederem, a quaisquer outrr.s licé:nças, taxas, impostos 
cu cmclumentos. 

§ 20 Os vendedores ambulanteS l~'agarão, em estampi
lhas co sê lo adesivo, med~ante gu.'a exped:da, no Distrito 
Federal pela FiscaLzação G~rnl das Lotcr:as e nos Estados 
p2la repartição arrccadadora comp(:tmte, a licença anual de 
dez cruzeiros (Cr$ 10,00), não estandé1 suje;t:s a quaisquer 
outros impostos, taxas ou emolumento" federais, estaduais 
ou mune, pais, pelo exercicio dessa atividade,exceto o sêlo 
pcn:L:nc'ário e a taxa de educaçã::. 

Art. 22. Al1J:~s do fornecimento de bi:hetes a revende
dOrEs, fixos ou ambu!antes, as agências ou filiais lhes deve
rão exigir a prova de estarem devidamente reg~strados. 

DOS BiUU::TES E DOS PRÊMIOS 

Art. 23. O b:Ihpte de loteria, documento pelo qual al
guém S2 hab]ita "o sorteio, é considerado, para todcs os efei
tcs, tí:ulo ao portador. 

Art. 21. Os bilhetes ou serão int(~iros ou div'didos, maf' 
sempre uniformemente, em meLs, quintos, décimos, vigési
mos e quadragésim::s. 



Art. 25, Cada bilhete ou fração consignará ao anver
so, além de outras declarações que o Diretor das Rendas In
ternas determ~nar: 

a) a denominação da loteria: "Lo::?ria Federal do Bra
sil", e no caso de lct2ria estadual - "L.::teria" segu:da do 
nome do respectivo F.stado; 

b) o número com que concorrerá ao sorteio; 

c) o preço de plano, do b:IhEte inteiro e o de cada fra
ção, acrescidos do impôsto de 5% previsto no art. 9", n? 6. 

d) a dEclaração de ser inteiro, meio, qu 'nto, décimo, vi
gésimo ou quadragésimo c, sendo fração, o número de ordem 
destoa. 

Art. 26. Cada bilhete ou fração consignará no verso, 
além de outras declarações que o Diretor das Rendas Inter
nas determinar: 

u) a indicação da lei e do contrato que autorizem a lo
teria; 

b) o plano da loter:a; 

c) a indicação do lugar, dia e hora do sorteio; 

cl) a firma impressa do concessionár;o. 

Art, 27. Os mode'os de bilhetes da lo~::>ria federal de
pendem da prévia a provação do fiscal geral de li. te r: as. 

Art. 28. Far-se-á o pagamento do prêmio medü:nte ::tpre-
8entação e resgate do rrspcctivJ bilhEte, desde QU3 coinc'da 
exatamt'l1te cem o canhoto do qual se destaei u, e não ofe
reça vícios ou defeitos que prejudiqucm a verificação dé' fma 
auknt'cidade. 

Art. 29. Em h'pótesl' a!guma se admitirá a sub~titui

ção de bilhetes postos em circulaçãJ, aínda qw~ sob o pret-cxtD 
de furto, dEstruição ou extl'av:o, 
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Art. 30. O pagamento será imecliaL ú apnsentação do 
bilhete na sede da loteria e, dentro de quinze (15) dias, Sé 

em qualquer das agências sediadas nas capital:" dos Est:ldos. 

Parágrafo único. O p::J1·tador do bilhete que não fór sa
tisfeito no pag:m1ento do prêmio aprcsenta-lo-á ao DintOl" 
elas Rendas Intl'l"nns do Tesouro Nacional se se trate:!" de lo
teria federal, ou ao cllrdor do Tesouro do Estado, se Sl' tra
tar ele loteria estadual, os quais, ouvido () conccs::;ionál'io :(1:' 
prazo de cinco (5) cli:ts, e verificada a ilegitimidade da re
!~usa. fornecerão guia <'.O interessado para que l'('ct'ba no Te
souro Nacional ou no Estadual, conforme o caso, a impor
tância devida. 

Art. 31. No caso de ordem : udicial pclra não se efetuar 
o pagamento de algum prêmlo, será este depositado judicial
mente. ficando assim ilidida a ação de cobrança. 

Art. 32. Os canhotos grampeados em maços de cem 
(100) serâo rubricado::; na primeira c' última fólha pelo :fiscal 
geral de loterias, ou pessoa por ele designada, e ficarão gu:w
dados em cofre de segurança pelo concessionário. 

DAS EXPLORAÇõES 

Art" 33. A~-; extrações serã::J feitas, em sala franquea
da ao público, pelo sistema de urnas transpal'ent:~s l' esferas 
numeradas por inteiro. 

Art. 34. A loteria federal e as lotcl'iasl'staduais serào 
extraídas nos dias c1('signados pelo Diretor das Rendas In
ternas. 

Art. 35. Derois de postos uS bilhetes em cil'cubção, :l 

extração só deixará ele realizar-se ou serú ~'dia(ht, P01" c1eli],p
ração do Diretor da~, Hendas IntL'rn3s. 

Parágrafo único. No primeiro caso sel'ã~) recolhidos os 
hilhetes e restituícl()~ os respectivos preços, :' no segl1nr1o 
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avisar-se-á nda imprensa t: nôvo dia designado para a ex
tração. 

Art. 36. Nenhuma loteria correrá ern dia feriado no lo
cal de sua extração, mas ficará adiada para o primeiro dia 
útil seguink. 

Art. 37. As e"J\'ras referentes ao número (' ao prêmio, 
:~aídas da urna, serão colocadas iado a lildo no mesmo tabu
leiro. 

Ál't. 38. Durante a extração da loteria federal, o fiscal 
geral de loterü~s vlTificará, uma a uma, as esfe)'as postas nos 
tabuleiros, para efeito ele correção dos enganos porventura 
constatados em :d:a. A conferência relativa a:::s cinco (5) prê
mios maiores sel'á feita imedíatament~' após o pregão, suhme
tendo-se as respectivas esferas, antes de colocadas no tahu
leiro, ao exame elas pessoas presentes. 

Parágrafo único. 
feita pelo fiscal geral 
esferas de números (' 

LClgO após a conferência definitiva 
de loterias, serão os tabuleiros com as 
do prêmio expostos ao público. 

A.rt. 39. A ata, manuscrita ou datilografada, será re
digida durante a extração, consignando os números premia
dos à medida que saírem da urna. A lista impressa, ·entre
tanto, para maior facilidade de consulta, classificará os nú
meros premiados r)\'la ordem numérica e em escala ascen
dente. 

Parágrafo único. Soment:e a vel<ficaçã() feita em face 
da ata oficial servirá de fundamento a aualquer rec1amaçã(· 
do pagamento do prêmio. 

Art. 40. Constitui jôgo de azar passívPl rlt' i't~Dr('ssão 

penal, a loteria de qualquer espécie não autorizada oU ratifi
cada expressamente pelo G(wêrno Federal. 
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Parágrafo único. Seja qual fôr a sua dcnominaçã::.> e 
processo de sorte'o adotado, considera-se lct2ria tôda opera
~ão, ~ôgo ou apesta para a obtençãJ de um prêmio em dinhei
ro, ou em bens de outra natureza, medianb colpcação de bi
Jhefes, listas, curões, vales, papéis, manuscritos, sinais, sím
bo!os, ou qua~quer outro meÍJ de distribuição dos núm~'ros (' 
designação dos jogadores ou apostadores. 

Art:. 41. Não se compreendem na disposição do artigo 
:mterior: 

a) os sorteios realizados para simples resgate de ações 
ou dEhêntures, desde que não haja qualquer bonificação: 

b) a venda de imóveis ou de artigos de comércio, me
diante sorteio, na forma do respectivo regu:amento, sendo de
feso converter em dinheiro os prêmios sorteados ou c: ncedê
los em proporção que desvirtue a operação de compra c venda; 

c) os sortcÍé:!" de apólices da dív;da pública da União, 
dos Estu.clos e dos Municípios, autorizados pelo Governo Fe
deral; 

d) os sorte~os de apólices realizad:s l)elas companhias 
de seguro de vida. qu~ crerem pelo sish'ma de premios fixos 
atuariais, desde que os respectivos regulamentos o pumibm; 

c) os sorteios das sociedades Ú'" capitalização, ffitos ex
dusivamentc para amort:zação do capital garantido; 

f) os sorteios bi-anuais, autorizados pel~s Decrl tos-Leis 
números 338, de Ui de março de 1938, e 2.870, de 13 de de
zembro de 1940. 

Parágrafo único. Para Os sorteios de mercadorias e imó
veis não se permitirá emissão de bilhe tes, CUpÕ2S, cu vales, 
ao portaclor, mas deverão constar do livrJ apropr:ado os no
mes de todos os prcsbmisL1s. com indicnçã0. dos pagamentos 
feitns e por fazer. 

Art .42. Fica pL'rmitida a distribuição de titulos da Dí
vida Pública Federal, Estadual ou Mnnicioal como prêmio 



ú: ':,rtuo, cc:np,-tindo à fi~calização verifkar a o1'2via aqui
~,ição dos Ltu!os e sua efetiva distr:buição aos 02ontemp\tdos. 

Parágrafo único. Nenhum prêmio poderá ser c:nstituÍ
do de mais de uma apólice fedr'ral, estadual ou municipal, 
englobadament::; . 

Art. 43. A título de propaganda pcderão os '3stabele
dmentos comerciais quando autorizados per carta-patente, 
cl:stribuir brindes aos seus clientes, m.::diante coleção de bi-
1hetes, vales ou cupões sorteáveis, desde que as respec::"vas 
cautelas sejam gratuitas e os prêmios de pequeno valor. 

Art. 44. Compete ao D:rctor-Geral da Fazenda Nacio
nal conceder cartas-pab3ntes para funcionamento de c:ubes de 
mercadorias mediante sorteio. 

Parágrafo único. Sempre que houver deturpação dO.'; 
fins para que foi conced:da, a carta-}:atcnte será ,~ance:adCl 

pl'lo Diretor-Geral da Fazenda Nacional. 

DAS CONTRA VF~NÇõES 

Art. 45. Extrair loteria sem ccncessão regular do po
der competente ou sem a ratificação de que cogita o art. 3c

• 

Penas: de um (1) a quatro (4) anos de prisão simples, 
mulb de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) a dez m'j cru
zeiros (Cr$ 10.000,00), além de perda para a Faznnda Na
cicnal de t:Jdos os aparelhos de extração, mobiliário, uten
~ílios e valôres pertencentes à l:teria. 

Art. 46. Introduzir no País bilhetes de loter'as, rifas 
ou tômbolas estrange'ras, ou em qualquer Estado, bilhete de 
outra loter:aestadual. Penas: de sei1-1 (6) meses a um (1) 
~no de prisão simples, mult:'l de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) 
a cinco mil cruzfÍros (Cr$ 5.000,00), .31ém de perda para a 
Fazenda Nacional de todos os bilhetes apreendidos. 

Art. 47. Possuir, tcr sob sua guarda, procurar colocar, 
distribuir ou lançar em circulação bilhcbôs d(' lotrr:as es-
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trangeiras. Penas: de sei 8 (6) mes('s a um (1) ano de lwi
.ião simples, multa de mil cruzl'~ros (Cr$ 1.000,00) a cinco m'l 
lTuzeiros (Cr$ 5.000,00) além d t , perda para a Fazenda 
N acionaI de todos os bilheü·s apreendid::;s. 

Al't. 48. Pussuir. ter sob sua guarda, procurar co~c

(:ar, distribuir ou lançar em circulação bilhetes de loteria es
tadual fora do território do Estado respectivo. Pel/as: de dois 
(2) a seis (6) meses ele prisão simples, multa de quinhento" 
cruzeiros (Cr$ 500,00) a mil cruzeiros (CrS 1.000,00), alé.,,1 

r1e perda para a Fazenda Nacional dos bilhdes apTerndieb..,. 

Art. 49. Exibir, ou ter sob sua guarda. listas de sor
teios de loteria l'st:rangeira cu de estadual fora do territóriil 
(lo Estado respectivo. Penas: de um (1) a quatro (4) meses 
ce prÍf;ão simples e multa de àuzentos cruzeiros (CrS 200,00) 
a quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) . 

Art. 50. Efetuar o pagaméuto de prêmio relativo a bi-
1hete de loteria cst:rangeira ou estadual que nãJ possa cir
cular legalmente no lugar do pagamento. Pel/us: de dois (2) 
2:. seis (6) meses ele prisão simples € multa de quinhentos 
cruzeiros (CrS 500,00) a mil cruzeiros (CrS 1. 000,00) . 

Art. 51. Executar serviços de impressão () u acabamento 
ele bilhetes, Estas, avisos' ou cartazes, relativos a loteria que 
não possa legalmente circular no lugar onde se executl'm 
tais serviços. Penas: de dois (2) a seis (6) meses de prisão 
,cimples, multa de quinhentos cruzeiros, (CrS 500,00) a mil 
cruzeiros (Cr$ 1.000,00), e inutilização des biJhet~s, listas. 
avisos e cartazes, além da pena de prisão a:,; proprietários e 
gerentes dos respectivos estabelecimentos. 

Art. 52. Distribuir ou transportar cartazes, listas ou 
;wisos de loterias onde os mesmes não possam legalmenL' 
,'ircular. Penas: ele um (1) a quatro (4) meses de prisão sim
ples e multa de duzentc:s cl'UZeirOR (Cr$ 200,00) a quinhen
tos cruzeiros (Cr$ 500.00) . 
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Art. 53. Colocar, distribuir ou lançar em eirculação bi
!hetes de loterias relativos a extrações já fe:t3s. Penas: as 
do art. 171 do Código Penal. 

Art. 5,,1. Fabificar, emvndar ou adulterar bilhetes dt' 
loteria. PCf/us: as do art. 298 do Código Penal. 

Art. 55. Divulgnr pOI" meio de jornal, revista, rádio, ci
nema ou por qualquer outra forma, clara ou disfarçadamen
te, anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria que não 
possa 1cgalmcntr' circular no lugar em que funciona a em
prêsa divulgactm'a, PenaR: de multa de mil cruzeirJs (Cr$ " 
1.000,00) a cinco mil cruz('iros (Cr$ 5.000,00) aplicável aos 
~)roprietári()s e gerentes das respectivas ('mprêsas, c o dôbro 
na r('incidência. 

Parágraf,) úllko. A Fif;caJização Gcral de L;lterias deve
rá apreendr'r os jornais, rl'dstas ou impressos que inf',erirem 
reiterad~:mente anúncio ou aviso proibidos. l' requisitar a 
cassação ela licença para o funcionamento das emprêsas de 
rádio e cinema QW', da mesma forma, infringÍl'em a disposi
r;ã.o dêste artigo, 

Art:. 56. Transmiti]' pelo telégrafo ou ~)()l' oualqut'l' ou
tro meio o resultado da. extração da loteria que não possa cir
cular no lugar para onde se fizer n transmissão. Penas: de 
multa dl' quinht'lltos cruzeiros (CrS 500,00) a mil cruzeiro" 
(Cr$ 1. 000,00) . 

Parágrafo único . Nas me:-:mas penas incorrerá a em
prêsa telegráfica particular que efetuar a transmissão. 

Art. 57. As repartições postais não farão a remessa ,l!
bilhetes, listas, avisos, ou cartazes referentes a loterias C011-

"idcradas ilegais ou os de leteria de dctermin,ldo Estado, 
(!uando se destin('m a outro Estado, ao Distrito Federal ou 
:ws Territórios. 

§ l' Serão apreendidos os bilhetes, listas, avisos ou car
tazes encJntrados em repartição situada em lugar ondr a 10-
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ceria não possa legalmente circular, devendo DS :func;onál'io~ 

detuar, quando posslyel.. a prisãC' em flagranL' do ,~olltra

vent~r , 

§ 2 Efetuada a pnsao do eontraventor, ~t cmsa .'l~)l'ten

di.da sl'rá entregue à autoridade p,:dcial que lavrar o flagran
te. No caso d2 sünpLs apreensão, caberá aos funcionários 
lavrar o respect:;vo auto, para pr:nunciamento das Recebedo
f'as Federais, no Rio de Janeiro c em São Paulo, ou das De
legacias Fiscais ncs demais Estados, às quais, se caracteri
zada e p~'oYada a infração, caberá impor as multas previstas 
neste capítulo, 

S 3 Aos funcionários apreendedores fica ass2gurac1a a 
vantagem prevista no parágrafo unieo do al't. 62, 

Art. 58. Hca1:zar o d'?nr;minndo .. jôgo do bichu", ali 

t~ue um dos pal'Jiciplntcs, consiclerad(\ comprador cu pcnto, 
entrega ccrt::l quantia com a indicação de combinaçõ2s de al
garismcs ou nome de anima:s, a que cOl'l'espondem números, 
ao outro participant~, c:::nsiderac1o o vendedor ou banqueiro, 
que se obr:ga mu1iante qualqu('l' :;orteio ao pagam2nto de 
prêmi()~ e111. dinheiro. Pena,';: de seis (6) meses a um (1) 
ano de prisào simples e multa de (1ez mil cruzeiros (Cl'S .' 
10.00000) a einqLié'nta mil cruzeIros (CrS 50.000,00) ao 
VEndedor ou banqu~ ir.::, e al' C!tWi'cn1a (40) a 'I:rinta (30) 
dias de prlsflil celu:ar ou multa ele cIuzentos cruzeiros (CrS 
200,00) a quinhenLs cruzeiros (C-,'S 500,00) ao compn,c101' 
ou ponto. 

res cu banque'iros: 

(I) os que su'vil'em de intermediários na efetuação elo 
jôge; 

b) os que transpol'ta]'(m, conduzirem, possuir;::m, tiVt'

rem sob sua guarda ou por1e1', fabricarem, derem, cederem, 
Trocarem, guardarem em qua!q:ll'l' I1<ll'tE', lista,:; com inclicH-
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c;ões do jógo cu material próprio para a contravenção, bem 
como de qualquer forma contribuírem para a sua confecção. 
utilização, curso ou emprêgo, seja qual fôr a sua espécie ou 
quant::dade; 

c) os que procederem à apuração de listas ou à organi
zação de mapas relativos ao movimento do jôgo; 

d) os que por qualquer modo promoverem ou facilitarem 
a realização do jôgo. 

§ 2' Consideram-se idôneas para a prova do ato contra
vencional quaisquer listas com indicações claras ou disfarça
das, uma vez que a perícia revele' se destinarem 3, perpetra
ção do "jôgo do bicho". 

§ 3" Na ausência de flagrante, instaurar-se-á o necessá
rio processo fiscal, cabendo a aplicação da multa com:nada 
neste artigo à aui:::ridade policial da circunscrição, com re
curso para o Chefe de Polícia, atribuídos aos autuantes 50 7~' 
das multas efetivamente recolhidas. 

Art. 59. Serão inaf:ançáveis as contravenções previstas 
nos artigos 45 a 49 e 58 e seus parágrafos. 

Art. 60. Constituem contravenções, puníve::; com as 
penas do art. 45, o jôgo súbre earidas de cavalos, feito fora 
dos hipódromos, ou da sede c dependências das ent:dades au
torizadas, e as apostas sôbre quaisquer outras competições cs
porUva~ . 

Pnrágrafo único. Consideram-se competições esportivRS, 
:1quelas ('m que se dass i fiqul'l11 veneedores: 

(() pelo esfôrço fisic c;, ckstn:za ou habilidade do homem; 

ú) pela seleção ou adestramento de animais, postos em 
disputa, carreira 'JU luta ele qualquer naturez8. 
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DO l'ROCER~D FISCAL 

Art, 61, O processo fiscal das contravenções .a que se 

]'efel'e êste Decreto-Lei, obedecerá às normas estabelecidas 
pelo Decreto-Lei n C 739, de 24 de setembro de 1938, 

Art. G2, Os bilhptes apreé'ndid8s em vil'tudl' dl' C011-

,ravenção meramente admin:strativa serão l'on~3el'vadoi', no 
Distrito Federal, pda Fiscalização Geral de Loterias, (' nos 
Estados p,las Delegacias Fiscais, em invólucro fechado::; 18.

aado, com as clcclnn!ções necessária";, 

Pm'ágrafo único, Na hipóte:w de sel' premiado qualquer 

dos bilhetes apreendicL s, cfetuar-se-á a cobrança, ficando o 
l'l'cduto l m depósito no Tesouro Nacional ou .'!uas Del,'gacias 
Fiscais, ~ite c1edsà,) final do processo. MEtack dos prêmios 
pertencerá aOél aprCcnsol'CS que tiverem assinado o respectivo 

auk), e a outra metack ;,wrá convertida em rencl.a eventual da 

União, 

Art. 63, Além das autoridades policiais, são competentes 
(l..., funcionários da Fiscalização Geral de Loter;as, os fiscais 

de loteria:o>, os de 1 ~gaaos fiscais elo Tesouro, os coletores fe
derais, os agentes fiscais do impôsto de consumo, os fiscais 

dos clubes de mercadorias, os funcionários postais, os '2m
pregados ferroviários e os agentes do fisco e"tadual l' mu
nicipal, para efetuar a prisão em flagrante quando ocorre
rem as Ínfnçõ('s dêste Decreto-Lei puníveis com pena de pri
~ão, apreEnder bilhetes, aparelhos l' utensílios, c inutilizar lis
tas, cartazes ou quai"auer paoéis relativos H loterias clan
destinas ou jogos proihidos, 

Parágrafo único , No desL'mlwnho das atribuiçõL's prc
vistas neste artig:::, poderão os funcionários e autOl'idac1es, 
quandq neccssái';o. proceder a l'evbtas pessoais, bem como 
nrrcmbar portas ou imóveis em estabelecimentos c1e comér-
elO. 
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Art. 64. A Fiscalização Gerai de Loterias, diretamen
te subordinada à Diretoria das Rendas Internas do TEscuro 
Nacion:;}, será exercida por Um funcionário designaáo pe10 
Presidente da República para exercer a função gratificad'l 
de Fiseal Geral. 

Art. 65. N os Estados em que existir loteria haverá 
um fiscal regional, subsrdinado à Fiscalização Geral c de 
signado pelo Delegado Fiscal. 

Parágrafo único. O funcionário designado na forma dês
te artigo será dispEnsado das funções de seu cargo efet:ivo nos 
dias de extração da loteria e nenhuma vantagem perceberá. 

Art. 66. Para os fins do art. 63, é facultado ao con
cessionário da Loteria Federal manter auxiliares em todo o 
território do País, os quais serão designados pelo Fiscal Ge
ral de loteria s. 

Arí:. 67. Compete ao Fiscal Geral de loterias: 

(() sup2rintender todo o serviço da Fiscalização; 

7)) distribuí-lo pelos seus auxiliares; 

c) abrir, ruhricar e encerrar livros da Fiscalização {' 
dar as nCl't'sHárias instruções para a escrituração dos mes
mos; 

cl) despachar os papéis dependentes dI' sua decisão e 
subscrever" as certidões; 

e) mandar arquivar os papéis findos; 

f) assistir às extra';õt's da leteria federal, examlnando 
peSSOalmente ou fazendo ('xaminar por t2cnicos de sua ':;on
fiança, os aparelhos empregados naR m~smas extrações; 

g) velar pela estrita observância do contrato celebrado 
entre a União e os concesr,;ionários: 
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h) fazer apreEnder os bilh~,tes indevidamente em ('11'

culação, quer expostos à venda, quer ocultos, bem como os ul
timados ou em via de ultimação; 

i) requisitar das autoridades policiais a fôrça 112cessá
~fia para t:rnar efetivas quaisqut::r diligências rcgu~am2nbres; 

j) lr-vrar as ck:signações dos auxiliares mantidos pelo!:' 
concessionários; 

I) impedir, por todos os meios ao seu alcance, o curso 
de bilhc::>s de 10tcriFls cstr:mgciras, bem como r) das esbduais 
fora d:'s limites dos Estados concedentes; 

})/) fornecer guias para u pagamento da cota fixa e do 
imp5sto proporcional Clv 5(;( sôbl'e: montante de cada cmis
,'ão, da LotEria Fedenll; 

ri) fornecer o Cé' rtificado para levantamento da caução 
nos tênnos do § 3" du art, 11; 

() c!eterm:nar os livros cspec i ais que as emprêsas lcté-
j';cas devem possuir; 

p) nprovar os modelos de bilhetes, na forma do art. 
27; e 

(I) apresentar ao Diretor das Rendas Internas, no pri
meiro trimestre de cada ano, o rElatório dos traha'hos e daE

mais importantes ocorrências conccrnenk's ao ano anterior. 

Art. 68, Compete aos fiscais reg-i:nais: 

u) rp1'8cncl(]' cu faz(j' a~]Te~nder o:; biH](~tes indé'v-ida

,llent,' em circu!aç8~o, quer expost:: s à 'V-('ncl~" Oll\'r oeu ltos, 
h0Y >, como Oêi ulhllUC1 ~~; ou em ,'ia cl' ult:ma:;30; 

I.') r:quhit8 r ela" autoridades IJolic;uis a fÔl'(~::l ncce',sá
rLl pa:l'~: t::rl1Hr ffç~:~va:-; quai··:qu"l' d.]lgênci_l~~ -r't gu~ame:nt~1-

res: 

curso 
de bilhetes ele ,otel"(C~, e:.tnmge'rd:;, b~'m como o dns ,.?stac];JaL" 

f{',ra dos limite s d')s E",bdos l'l'~;pectivos; 

d) Lrnccer gu:ns para o ))ugaml'nL do imnôsto pro
porcional de 5'/; ",f)bre \) monLmtl' de cada emissão da lote
r:a es~::tc1ua i; 
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e) apresentar ao fL..;(;ai geral c!2 loterías, até u dia 31 d:
janeiro de cada ano, () relatório dos trabalhos e das ma:", 
imr';:rtantcs oc~rrencias concernentes ao ano antericr; 

j) exig:r a prova do pagam:'nto do imnô,;to de 5jlr, na 
fonrw do art. 13, § 1'. impedindo a extração da 1cter<a, 
eU:Co niio l:~nha sido pre'nchid~l es:,a formalída{l('; (' 

!7) assistir às extrações da loteria, 

Art. 69, Sã:) nulas de pkno direih (Juais(~w'r obriga
ções resultantes de loterias não autOl'izadas, 

.\.tt, 70, Os ('strangeiro::, qU2 contravierem as disposi
CÕ:'::l dos arts, 45 a 54 c 58 dêste Decreto-Lei ~)ei'ão '?XpuJso:~ 

elo território nacional, após o cumrrimento da pena, 

Art. 71. Além dos ônus p'i'evisto3 neste Decreto-Lei e do 
impôsto de renda, nenhum outro impôsto, contribu'ção ou taxa, 
federais, estaduais ou municipais, incidirá sôbre os bilhe
tes da loteria federal e respectivos prêm~os, 

Art. 72, Os livros e papé:s pertencentes a concessioná
rios de serviços lotsricos e a quaisquer agênc:8s cu casas cnd::
se vendam bilhete s, poderão em qua' quer momento, i'lé'r .::xa
minados pelo fiscal geral de lot~'rias ou !7e'o, func 'onários ex
pressamente designados pela autoridade comp2tfnte. 

Art. 73, O presente Decreto·Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art, 74. Revog'am-se as disposiçõ:'s em contrário, 

Rio de Janeiro, ] O d .. fevereiro de 1!)t14, 123" da Inde
}wndência e 56" da República, 

GETlJLIO VARGAS 
A. d'! Souza Costa 

A Lranire Marcond:!s Filho 
J 0110 ele Mendonça Lima 
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LEI?\ :\. ~;J()i DE 17 DE DEZEMBRO DE 1957 

/t(Tescentu it~!li CiO w'i, 9 elo Decl'eto
Lei ,i', G. 259, de lO de fevereiro de 1944, 
(,i(; di;'!Ji6c súlJ!'e () 8eiTico de lote)'i((s c 

dá (!lft/'OS i))'o/'/clr'-//('ios. 

o Pn~8itt\'l1te (LI República; 

Façü saber que o C,mgn'sso Nacional decrda e eu sêtn
'.'iono a ~;eguinte lei: 

Art. 1 .É: acrescentado ~o <'.J't. 9 do Decreto-Lei n 
(;.259, de 10 ele fl'vol'eiro d(~ 1944, o seguinte item: 

., Art. 9 

7) Os Estados que eXlcutam o t,erviço de loteria, 
diretamente ou em regime elt' autarquia, poderão l'eali-
2al' uma vez ao ano, extração eSl'ecíal, para fins de as
s:stência social, hospibdcH', educacional e cultural, a car-
go elo Poder Executivo, com c1 emissão máxima de ... . 

1(;0,000 (cem Elil) lJi:hei:·" ao preço maior de CrS ... . 
500 00 (quinl't('!1to~; cruzeiroR) cada llm e clistdbu ição de 
prêmios até CrS 20.000,00 (vinte mil cruzeiros)". 

Art. 2 Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicaç~o l'evogadas as dispOi:~içõe~ em eont,'ário. 

R;o de Janeiro, ('m 17 de ckzembro de 1957; 136c da In
depl'ncl:';neia {' 69 c da República. 
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DECRETO N~ 50.954, DE 14 DE JULHO DE 1961 

Dispõe sôbre a execução do serviço da 
LoteTin F ede1'C/1 e dá outnls pt'ovidên
cias. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item I, da Constituição Federal e tendo em 
vista as disposições do Decreto-Lei n° 6.259, de 10 de feverei
ro de 1944; 

Considerando haver sido rescindida a concessão do ser
viço da Loteria Federal; 

Considerando a conveniência de ser submetido dito ser
viço ao regime de execução direta, a fim de assegurar-se :l 

aplicação dos apreciáveis recursos que proporciona às fiWt

lidades de natureza educativa e assistencial, determinadas 
pelo Decreto-Lei n° 6.259, de 10 de fevereiro de 1944: 

Considerando que as Caixas Econômicas Federais estão 
legalmente obrigadas a aplicar recursos no finél.nciamlnto de 
serviços dessa natureza; 

Considerando que t::lÍs operações, pelas respectivas con' 
dições de juros l' prazo, sãCl via de regra, de baixa lucrati
vidade; 

Considerando a necessidade de propiciar às mesmas Cai
xas Econômicas recursos l~specialmente destinados a êsse 
fim, tendo em vista o estado de desequilíbrio financeiro a que 
foram conduzidas em sua quase totalidade; 
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Considerando que a atividade cunsistente na venda avul· 
~a de bilhetes deve ser rigorosamente reservada às pessoas 
Que não possam prover a sua subsistência com outo tipo de 
trahalho, em razão de deficiência física ou de idade avan
<;ada, 

Decreta: 

Art. 1 n A Lot':,ria Federal será explorada diretamente 
jwla União. 

A.rt. 2' O serviço da Loteria Fede!'al, subordinado ao 

Ministro da Faz~'nda, Rerá executado em todo País, pelo Con
felho Superior das Caixas Econômicas em colab::cração cem <1S 

Caixas Econômicas Federais. ("') 

Art. 3° Para os deitos do dispost:::J no artigo anterior. 
funcionará, junto ao Conselho Superior das Caixas Econô
micas, um órgão especializado, com a denominação de Ad·· 
ministração do Serviço da Loteria Federal. 

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Superior 
das Caixas Econômicas será o Diretor Executivo da Adminis
tração do Serviço da Loteria Federal. 

Art. 4c À Administração do Serviço da Loteria Fi.,ueral 
caberá: 

(I.) promover a (·missão c distribuição dos bilhet::?s de lo
teria c fiscalizar a sua venda; (':') 

b) realizar {) sorteio dos 1)l'8mios e fiscalizar o rE'3pCC

tivo pagamento; 
c) submeter anualmente ao Conselho Superior das Cai

xas Econômicas o relatório das atividades realizadas duran
te o exercício com as respectivas contas, e o plano das extra
ções programadas para o exercício seguinte: 

d) orient:':1r a movimentação, entre as Caixas Econômi
cas Federais, dos recursos relacionados com a exploração da 
Loteria Federal. 

(*) Ver, respectivamente, arts. lO e 20 do Decreto nO 1.146, de 6-6-1\162. págs. 327/328. 
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Art. 5° A venda dos lJilhetes de loteria será efetuada 
pelas Caixas Econômicus Federais, às quais será atribuída, 
a título de remuneração por êsse serviço, a comissão de 15o/c 
sôbre o preço de plano dos bilhetes vendidos. (1) 

§ 10 O número de bilhetes que caberá, por distribuição, a 
cada Caixa, será fixado pelo Presidente do Conselho Superior 
das Caixas Econômicas, tendo em vista as condições de recep
tividade do mercado correspondente. 

§ 2° A Administração do Serviço da Loteria Federal não 
aceitará a devolução, p21as Caixas, dos bilhetes que lhes fo
rem distribuídos, os quais lhes serão debitados pelo seu preço 
integral, menos o valor da comissão prevista neste art:igo. 

Art. 6° As Caixas Econômicas Federais poderão efetuar 
a venda dos bilhetes por meio de vendedores autônomos, os 
quais serão obrigatoriamente escolhidos dentre p2SS:JaS que 
por serem idosas, inválidas ou portadoras de defeito físico, 
não tenham condições de prover a sua subsistência por meio 
de outra atividade. (2) 

§ 1\' A remuneração atribuída aos vendedorES autôno
mos será desecntada da comissão a qUê se refere o artigo an
terior c calculada ele modo a assegurar a cada um, rendimen
to mensal não superior ao salário-mínimo estabelecido para 
a região. (2) 

§ 20 Para os deitos do dIsposto neste artigo, as Cai
xas Econômicas Federais mant2rão registro atualizado dos 
vendedores aut:3nomcs por elas comissionados, com a indica
ção do número de bi1hctes entregues em cada extração e do 
valor da comissão correspondente. (") 

Art. 7° A Administração do Serviço da Loteria Fede
ral poderá intervir, por meio de preposto especialmente desig
nado no serviço de venda dos bilhetes, para determinar o ri
goroso cumprimento do disposto no arf:igo anterior, seja quan
to à preferência estabelecida para a escolha dos vendedores, 
seja quanto ao nível de rendimento a êstes atribuído. 

(1) Ver art. :lo do Decreto nO 1.146, de 6-6-1!l62, pág. 328. 
(2i Ver art. 40 do Decreto nO 1.146, de 6-6-1962, págs. 328/329. 
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Parágrafo único. A intt'rvenção se restringirá ao ser
viço de vendas da Agência da Caixa Econômica Federal '2m 
cuja região se verificar :I irregularidade e será sempre pre
cedida de inquérito. 

Art. 8' A Lot:2ria Federal pagará em prêmios setenta 
por cento do valor dos hilhetes emitidos, não sendo 'colerada 
a cobrança de qualquer acréscimo sôbre o preço de plano de 
cada bilhete, além do impôsto de 5'/r a que se refere o art. 
9° do presente decreto. 

§ l' Os prêmios serão pagos por intermédio das Agên
das das Caixas Econômicas Federais a que f:;rem apresenta
dos os bilhetes premiados, as quais solicitarão para isso, da 
Administração do Serviço da Loteria Federal o refôrço de 
Caixa que se fizer necessário. 

§ 2° No ato de pagamento de cada prêmio, a Agência 
que o efetuar descontará o valor dos tributos Que sôbre o 
mesmo incidirem e providenciará o St'U imediato recolhimento 
junto à repartição arrecadadora do respectivo local. 

Art. 9' O Conselho Superior das Caixas Econômicas re
colherá anualmente ao Tesouro Nacional, em duodécimos men
sais, o valor do impôsto de 5/; a que se refere o art:. 13 de> 
Decreto-Lei n° 6.259, de 10 dt, fevereiro de 1944, e que será 
cJ,lculado sôbrc o valor total das emissões planejadas para 
o exercício. (1) 

Parágrafo único. O impêsb a que se reÍ'-l'e êste artigo 
:o:erá cobrado dos compradores dos bilht'tes medianü, acrés
cimo proporcional no preço ele plano de cada bilhete. 

Art. 10. A receita líquida da Loteria Federal será re
colhida à c:mta de um Fundo Especial dest::nado ao financia
mento de serviços públicos municipais, inclusive de ahasÜ:
cimento dágua, e outras operações de caráter educativo e 
:lssistencial impostos às Caixas Econômicas Federais pl::la le
gislação em vigor. i") 

(1) Vpr art . .s'.' do ]){'Cl"p10 11'.' 1.14(j, de ()-()-1!I(j2, pú~. :12!!, 
(2) y('t' nrt. 1'·' do J)('Cl'pto n" 1.;j2:~, dp 1:1-11-1~)(i2, I1Úg. :n1. 
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Parágrafo único. Para os deitos dJ disposto neste ar
tigo, considera-se receita líquida a que result:ar da venda dos 
bilhetes pelo seu preço de plano m€nos o valor dos prêmios, 
as despesas de custeio da administração do serviço e as co
missões de venda previstas no artigo 5° do presente decreto. 

Art. 11. O Fundo Especial será aplicado pelas Caixas 
Econômicas Fedcrais, obedecendo ao programa anual de apli
cações elaborado pelo Conselho Superior das Caixas Econô
micas e aprovado pelo Ministro da Fazenda. 

§ 1° Para o fim de elaboração do programa de aplica
ções a que se refere êste artigo, as Caixas Econômicas Fe
derais remeterão ao Presidente do Conselho Superior das 
Caixas Econômicas, com o seu parecer, até 30 de setembro de 
cada ano, as propostas que houverem recebido e que sejam 
consideradas compatíveis com a finalidade do Fundo. 

§ 2° As propostas encaminhadas ao Presidente do Con
t'iclho Superior das Caixas Econômicas serão por êste subme
tidas ao Conselho que, depois de selecioná-las por ordem de 
prioridade e ajustá-las aos recursos disponíveis, organizará 
(l programa de aplicações a ser obedecido durante o nôvo 
exercício e o submeterá à aprovaçãJ do Ministro da Fa
zenda. 

§ 3° Ao fim de cada exercício, o Conselho Superior das 
Caixas Econômicas encaminhará ao Ministro da Fazenda, tam
bém para fins de aprovação, o halanço geral das aplicações 
do Fundo Especial que f.:Jrem realizadas durante o ano. 

Art. 12. O Conselho Superior das Caixas Econômicas 
fixará a comissão a ser paga às Caixas Econômicas Federais 
a título de remuneração pelos serviços relacionados com as 
aplicações previstas no artigo anterior. 

Art. 13. O Presidente do Conselho Superior das Cai
xas Econômicas dirigirá a movimentação, entre as Caixas 
Econômicas Federais dos recursos relacionados com as apli
cações do Fundo Especial de que trata o presente decreto. (*) 

(*) Yer art. G'·> do D" .... eto n" 1.141i, ,i-' tHi-1HH2, pitg. :i:lIJ. 
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Art. 14. O Conselho Superior das Caixas Econômicas, 
ao fim de cada exercício, submeterá à aproyação do Ministro 
da Fazenda, ouvida a Diretoria das Rendas Internas, o ba
lanço geral das atividades do serviço da Loteria Federal, as
sim como o plano das extrações program?das para o '2xerl'Í

cio seguinte. (* ) 

Art. 15. O serviço da Loteria Fedel'ai será fiscalizado 
quanto ao cumprimento das disposições do Decreto-Lei n° .. 
6.259, de 10 de fevereiro de 1944, pela Diretoria das Rendas 
Internas, por intermédio do Serviço Geral de Loterias. (,;,) 

Art. 16. O Ministro da Fazenda baixará as normas .a 
!Serem obedecidas pela ex-concessionária d::J serviço da Loü'
da Federal quanto ao cumprimento elas remanescentes obri
gações dessa para com o Tesouro Nacional e à realização dos 
sorteios e pagamento dos prêmios relacionados com os bi
lhetes que já Í12nham sido distribuídos, vendidos ou '2Xpostos 
à venda até a data do presente decreto. 

Art. 17. O presente decreto entrará Qm vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições '2m contrário. 

Brasília, ,em 14 de julho de 1961; 1400 da Independência 
e 73° da República. 

JÂNIO QUADROS 
Clemente Mariani 

(:./<) Y('1', l'psI)('('ijY<llIH'Ilte, art:.;. í9 t' :-i" do Jk('rf'Ío n D 1.IU). dt~ .1-fi-1!Hi2, T>Ú~. ;)~W. 
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DECRETO N' 1,146, DE G DE JUNHO DE 1962 

illteul dispo:-;içõl'8 do Drcreto número 
50.954, de 14 dr julho de 1961, e dá ou
tnu; providências. 

O Presidente do Conselho de Ministros, usando da atri
buiçâo que lhe confere o art. 18, item IH, do Ato Adicional, 
à Constituição Federal, decreta: 

Art. 1 c Ao art. 2 do Decreto número 50.954, de 14 
de julho de 1961, acrpscent:3m-se os seguintes parágrafos: 

"§ 1" As Caixas Econômicas Federais ficam autoriza
das a fazer adiantamentos à Administração do Serviço da Lo
teria Federal, para atender às despesas de instalação e exe
cução dos seus serviços técnicos e administrativos. 

§ 2c Êsses adiantamentos serão fixados pelo Conselho Su
perior das Caixas Econômicas e sua aplicação submetida à 
<'tprovação d8 IVIinistro da Fazenda. 

§ 3c Correrãn por conta do Fundo Especial, de que tra
ta o art. 11 do presente decreto, as despesas relativas à ins
talação (' execução dos serviços da Administração da Loteria 
Federal. 

§ 4° Constituído o Fundo Especial a Administração do 
Serviço da Loteria Federal devolverá às Caixas Econômicas 
Federais o valor dos respectivos adiantamrnt:os". 
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Art. 2' O art. 4', letra "'a", do Decreto número 
50.954, de 14 de julho de 1961, passa a ter a seguinte reda-

ção: 

"a) promover a emissão dJS bilhetes de loteria e sua 
distribuição às Caixas Econômicas Federais". 

Art. 3° O art. 5e do Decreto número 50.954, de 14 de 
julho dt' 1961, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 5° A venda dos bilhetes de Loteria será ,;:fetuada 
pelas Caixas Econômi<:as Federais às Quais será atribuída, 
a título de remuneração por êsse serviço, a comissão de 20"( 
sôhre o preço de plano dos bilhetes vendidos". 

Art. 4c O art. 6 e parágrafos do Decreto n' 50.954, 
cte 14 de julho de 1961, passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 6° As Caixas Econômicas Federais poderão de
t:uar a venda dos bilhetes, através das seguintes modalidades: 

I - diretamente, por intermédio de suas Agências, Fi

liais, Sucursais e dependências; 

H - indiretamente, pelos revendedores fixos, na forma 
do previsto no art. 22 do Decreto-Lei n° 6.259, de 10 de fe
vereiro de 1944, e, também, 

IH - indiretamente, pelos revendedores ambulantes, es
colhidos, preferencialmente, dentre pessoas que, por serem 
Idosas, inválidas ou portadoras de defeito físico, não tenham 
condição de prover sua subsistência por meio de outra ativi
dade, e que se encontrem devidamente registradas, na repar
tição competente. 

§ 1° Nos casos dos itens H l' IH dêste artigo observar
~e-á, rigorosamente, o disposto no art. 20 do Decreto-Lei 11' 

6.259, de 10 de fevereiro de 1944. 
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§ 2° As cotas de bilhetes, por extração, aos revendedo
.':es fixos e ambulantes, referidos nos itens II e III dêste 
artigo, serão estabelecidas no Regulamento previsto neste de
creto. 

§ 39 Os bilhet:2s serão distribuídos aos revendedores fi
xos e ambulantes licenciados pela Diretoria das Rendas In
ternas do Tesouro Nacional, mediante o respectivo paga
mento, ao preço de .plano, n::> ato da distribuição, acrescido 
do impôsto de 5fi a que se refere o art. 74, letra "b", da 
Lei n° 3.807, de 26 de agôsto de 1960. 

§ 4° Os revendedores fixos e ambulantes não pod€rão 
vender os bilhetes ao púhlico por preço superior ao preço de 
plano impresso no anverso de cada bilhete, acrescido do im
pôsto de 5}'0 a que se refere o parágrafo anterior, sob pena 
de cancelamento da respectiva cota de distribuição, sem pre
juízo das sanções previstas em lei. 

§ 5° As comissões que serão pagas aos revl:ndedores fi
xos e ambulantes não poderão ultrapassar de lO',!; do preço 
de plano de cada bilhet:õl e correrão por conta da comissão 
de 20fil que, a título de remuneração, fazem jus as Caixas 
Econômicas Federais, na forma do art. 5°. 

§ 6° Calcular-se-á sôbre o preço de plano a percenta
gem de 70% para distribuição em prêmios, de acôrdo eom 
o item 2, do art. 9°, do Decreto-Lei n° 6.259, de 10 de feve
reiro de 1944". 

Art. 5° O art. 9° do Decreto número 50.954, dt' 14 de 
junho Úe 1961, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 9° O Conselho Superior das Caixas Econômicas 
Federais recolherá anualment:3 ao Tesouro Nacional, em duo
décimos mensais, o valor do impôsto de 5;Yc a que se refere 
o artigo 74, letra "b", da Lei n° 3.807, de 26 de agôsto de 
1960, e que será calculado sôbre o valor total das emissões 
planejadas para o exercício". 
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Art. 6" Ao art. 13 do Decreto número 50.954, de 14 
de julho de 1961, acrescente-se o seguinte parágrafo: 

.. Parágrafo único. Os critérios de mérvimentação de que 
1rat::\ êste artigo serão estabelecidos pelo Conselho Superior 
das Caixas Econômicas Fedcrais. de acôrdo com o disposto 
110 art. 11 do presente decrC'to". 

Art. 7 Ao art. 14 do Decreto número 50.954, ele 14 
ele .iuiho de 1961, acrescentem-se os seguintes parágrafos: 

"§ 1 O Presidente do Conselho Superior das Caixas 
Econômicas Federais, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir de5t:], data, deverá apresentar no Ministro da Fazen
ria um antepro.~cto de regulamentação do presente decreb. 

§ 2 O regulamento a que se refere o parágrafo anterior 
",ó entrará em vigor depois de aprovado pelo Ministro da Fa
zenda e puhlicado n::! Diá1>io Oficio[". 

Art. 8 O art. 15 do Decreto número 50.954, de 14 de 
julho de 1961, passa a ter a seguinte Yf'dação: 

., Art. 15. O serviço da Loteria Federal será fiscali
zado quanto ao cumprimento das disposições do Decreto-Lei 
n° 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, pela Diretoria das Ren
das Internas do Tesouro Nacional, por intermédio da Fiscali
zação Geral de Loterias". 

Art. 9" O presente decreto entrará em vigor na data de 
"ua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de junho de 1962; 141c da Independência (=' 

74° da República. 
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DECRETO N 1.523, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1962 

Altera dispositiv08 do Decreto n 9 50.954 
e dá outras pí'cvidências. 

O Presidente do Conselho de Ministros, usando das atri
buições que lhe confere o artigo lodo Ato Adicional, decreta: 

Art. P O artigo 10 do Decreto n° 50.954, de 14 de ju
lho dE: 1961, modificado pelo Decreto n° 1.146, de G de junho 
de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10. A receita líquida da Lot:8ria Federal será 
recolhida à conta de um Fundo Especial destinado ao fi
nanciamento de serviços públicos municipais, inclusive de 
abastecimento de água, hem como a outras operações de 
caráter educativo e assistencial dentre as quais a cons
trução de unidades residenciais. 

§ 1° Para os efeitos do disposto nest8 artigo, con
sidera-se receita líquida a que resultar da venda dos bi
lhetes pelo seu preço de plano, mCl1éJS o valor dos prê
mios, as despesas de custeio da administração do servi
ço c a comissão de venda prevista no artigo 5? dêste De
creto. 

§ 2'? Da totalidade do Fundo Especial, mencionado 
neste artigo, fica reservada a percentagcm de 50'70 (cin

qüenta por cento) para atender às despesas com a cons
trução de unidades residenciais. 
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§ 3 As unidades resicknciais, mencionadas no pa
rágrafo antecedente, serão destinadas a servidores pú
blicos federais, inclusive os de autarquias, ativos e inati
vos, que não possuam casa própria, bem como, nas mes
mas condições, a militares, observadas as normas regi
mentais vigentes nas autarquias financiadoras". 

Art. 2° A partir de 1" de janeiro de 1963, as despesas 
com a manutenção do Conselho Superior das Caixas Econô
micas Federais correrão por conta do Fundo Especial. 

Art. 3: O Conselho Superior das Caixas Econômicas 
Federais, dentro de trinta dias, a contar desta dat:a, expedi
rá as instruções necessárias ao cumprimento dêste Decreto, 
inclusive as normas reguladoras do financiamento das unida
des residenciais. 

Art. 4' O presente Decreto entrará em vigor na dat:a 
(te sua publicação, revogadas as disposições ·2m contrário. 

Brasília, em 13 de novembro de 1962; 141" da Indepen
dência l' 74' da Repú bEca. 
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LEI N' 4.161, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1962 

Altrra o item 4 do Cl1·t. 9' e o al't. 19 
do Decreto-Lei n~ 6.259, de 10 dI' teve
r·eiro dr 1944, que dispõl' sôbre loterias. 

O Presidente da República: 

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

Art. 10 O item 4 do art. 9° do Decreto-Lt'i n° 6.259, de 
10 de fevereiro de 1944, que dispõe sôbre o serviço de lo
terias e dá outras providências, passa a vigonr com a se
guinte redação: 

"Art. 9" 

4) 2 (duas) extrações por semana, com p'rêmios 
maiores de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ .. 
5.000.000,00 (cinco milhões dt' cruzeiros) para a Loteria 
Federal; 

1 (uma) extração semanal ou quinzenal, com premIO:" 
maiores de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ .. 
2.000.000,00 (dois mi lhões de cruzeiros), no caso de lo
terias estaduais; 1 (uma) extração spmanal, com prê
mios maiores de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) (' ainda 2 (d.Uas) 
extrações anuais nas semanas de São ,leão ,2 de Natal, 
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com prêmios maiores até Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi
lhões de cruzeiros), no caso de loterias t'staduais em ex
ploração direta pc'lo Estad:J ou por autarquia estadual". 

Art. 2 O artigo 19 do mesmo Decreto-Lei passará a vi
gorar com a seguinte redação: 

"A Loteria Federal, bem assim as estaduais em re
gime de exploração direta pelo Estado ou por ôrgãD au
tárquico, excetuadas as hipót:?ses das loterias de São J cão 
e Natal a que se refere o inciso 4 do artigo 9°, somente 
p'oderão apresentar plano com prêmio maior que o de 
CrS 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), mediante 
prévia autorização do Ministro de Estado dos N egôdos 
da Fazemla p prestadas as garantias que forem exigidas" . 

Art. 3' Esta lei ent:rará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições '2m contrário. 

Brasília, /1 de dezembro de 1962; 141- da Independência 
e 74° da República. 
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LEI N 4,.096, DE 18 DE JULHO DE 1962 

Altera dispositivos dn Lei n 9 2.220, 
de 10 de ,hE!ho de 1934, que dispõe sóbre 
(t ta,ca a que ficam sujeitas as entidade<; 
que c:rplol'am apostas sóore corridaR de 
cavalos, e dá outras providências. 

. . . ~ . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DOS «SWEEPSTAKES» 

Art:. 13. As entidades pr:::motoras de corridas de cava
los com exploração de apostas, sediadas nas Capitais dos Es
tados e no Distrito Federal, dEsde que ccmprovem ter tido 
no ano anterior um movimento bruto de apostas igualou su
perior a Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzei
ros), serão autorizadas a extrair um "Sweepstake" anual. 

§ 10 Ao J cckey Club Braslleiro, sediado no Estado da 
Guanabara, é autorizada, n~s têrmos do art. 19 da Lei n° .. 
3.909, de 26 de junho de Hl61, a extraçào de 2 (dois) "sweeps
takes" anuais, devendo mediar o intervalo mínimo de 2 
(dois) mEses entre as extraçõc~s. 

§ 2° As extrações de "swecpstakcs" não poderão coin
cidir umas cem as outras, respeitando-se, na fixação das da
tas das novas concessões, o d:reito das entidades que já explo
ram essa modalidade de loteria. 

Art. 14. Ressalvadas as concessões em vigor, a extra
ção dos "sweepstakes" só poderá ser efetuada após a obten-
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ção pda entidadt· interessada, de ('arta-patent:o:~ intransferÍ
vel, a ser emitida pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional, 
após prévia aprovação dos planos de sorteio, formulados de 
acôrúo com as instruções da Direbria das Rendas Internas. 
do Minist:§rio da Fazenda. 

§ 1 A entidade concessionária assinará um têrmo d·,' 
resr;onsabilidade pela fiel execução do plano e pelo pagamen
to dos prêmios sorteados. 

§ 22 Às entidades já concessionárias será emitida e.r 
offido a respectiva carta-patente. 

Art. 15. As extrações dos "sweepstakes" poderão sei' 
procedidas pela Administração do Serviço da Loteria Fe
deral, a qual competirá também a confecção dos respect:ivos 
bilhetes. 

Parágrafo único. Pelos serviços referidos nest~ artigo, 
" Administração do Serviço da Loteria Federal poderá cobrar 
das entidades concessionárias uma taxa não excedente de 
2 'Ir (dois por cento) do valor ele cada emissão. 

Art. 16. As entidades concessionárias ficam obrigadas 
[) depositar na repartição fiscal competente, até 8 (oito) dias 
antes ela extração, importância correspondente a 50 S; (cin
qüenta por cente)) do valor el:JS prêmios a distrihuir. 

§ 1 Logo que satisfeitas as obrigações decorrentes do 
s~Jrtt'io, o depósito poderá ser levantado mediante simples 
despacho exarado no verso do conhecimento do depósito (' nesse 
clocuml'nto, que c:::nstituirá o comprovante da despesa, a con
"essionária passará recibo na forma legal. 

§ 2 O depósito a que alude êste artigo rCSDonde pela 
liquidação dos prêmios devidos e acaso não pagos nela con
cessionária. 

Art. 17. A falta de pagamento dos prêmios devidos, ain
da que rt'ssarcida, total ou parcialmente, pelos cofres federais, 
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à conta do depósik> da concessionana, não exclui a ação ju
dicial para reparar os danos decorrentes do inadimplemento 
das obrigações assumidas, nem ilide a imediata cassação da 
Icarta-patente. 

Arb. 18. Prescreve em 90 (noventa) dias, a contar do 
dia seguinte ao da extração, o direito ao recebimento do prê
mio, cuj a importância reverterá à entidade promotora do 
sorteio. 

Art .19. O Diretor das Rendas Internas do Ministério 
da Fazenda designará funcionários para assistir e fiscalizar 
a execução de cada sorteio e a extração dos respectivos prê
mios, arbitrando-lhes uma gratificação, Que será adiantada
ment:3 recolhida pela cntidadp concessionária aos cofres do 
Tesouro Nacional. 

Art. 20. Os prêmios do "Sweepstake" corresponderão 
a 70 % (setenta por cento) do valor de venda dos bilhetes de 
cada emissão. 

Art. 21. Os bllhetes de "sweepstake " serão vendidos 
ao público p'2!O preço nêles impresso e terão circulação per
mitida em todo o território nacional. 

Art:. 22. São aplicáveis ao sorteio de "sweepstake" as 
normas do Decreto-Lei n° 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, 
no que não colidirem com esta lei. 

Art. 23. Os" s\vecpstakes" ficam suj eitos ao pagamen
to do impôsto de que trata o art. 13 Decreto-Lei n° 6.259, 
de 10 de fevereiro de 1944, o qual será recolhido à Delega
cia Fiscal do Tesouro Nacional do Estad·:J em Que tiver sede 
a entidade promobra do sorteio, até à véspera da realização 
dêste, e a importância arrecadada terá a destinação previs
t~ no art. 16 do Decreto-Lei n" 6.259, de 10 de fevereiro de 
1944. 

Parágrafo único. O impôsto de Que trata êste artigo, 
bem como o valor da contribuição prevista no art. 24 pode
rão ser cobrados aos adquirentes dos .bilhetes. 
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Art. 24. As entidades promotoras de .. s\veepstakes" se 
obrigarão sob pena de cassação da respectiva carta-patente, 
a contribuir com a importância correspondente a 5 % (cinco 
por cenl:) do valor de cada emissão, pnra as .seguintes fina
lidades: 

a) instituição de bôlsa" ele estudo, em curso universitá
rio, para aperfeiçoamento dt' conhecimentos técnicos (' eÍen
tíficos de zootecnia, química e medicina veterinária; 

b) organização e custeiJ nas Universidades, de labora
tórios para pesquisas e exp€riências de zootecnia e de medi
cina veterinária, bEm como adestramento e manutenção de 
pessoal especializado. 

Parágrafo único. A importância da contribuição a que 
8(' refere êste artigo será entregue diretamente, pelo J ockey 
Club concessionário, às instituições que forem indicadas pelo 
respectivo Governador do Esbdo ou Território, ou pelo Pre
feito do Distrito Federal. dentre as sl~diadas no território sob 
sua jurisdição. 

Art. 25. Do prêmio maior serão deduzidos 60/c (seis 
por cento), destinados ao jóquei, ao treinador e ao cavalariço, 
do cavalo vencedor do "sweepstakc", e à "Caixa Beneficente 
dos Profissionais do Turfe ", devendo a distrihuição dessa per
centagem est:::tr nrevista no plano a ser elaborado pela enti
dade promotora do sorteio. 

DISPOSIÇ6ES FINAIS 

Art. 26. N a admissão ue empregados, as entidades tur
físticas autorizadas a funcional' no País darão preferência, 
em igualdade de condições e durante o prazo de 6 (seis) me
ses a contar da publicação desta lei, aos que foram demi
tidos em conseqüência do disposto no Decreb n° 50.578, dt' 
10 de maio de 1961, desde que a respectiva relação de em
prêgo não esteja sub judie e . 
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Art. 27. Ficam revogados: o Decreto n° 24.646, de 10 
de julho de 1934; a Lei n? 2.820, de 10 de julho de 1956; o 
Decreto n° 50.578, de 10 de maio de 1961; a Lei n° 3.909, de 
26 de junho de 1961, e demais disposições em contrário. 

Art. 28. Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias 
a partir da publicação desta lei, o Poder Executivo a regula
mentará por decreto. 

Art;. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Brasília, 18 de julho de 1962; 141 0 da Independência ~] 

74° da República. 

Auro Moura Andrade 

DECRETO N° 51.816, DE 11 DE MARÇO DE 1963 

Ap1'ova o Regulmnen,to pa1'Ci execução 
da Lei nÇ 4.096, de 18 de julho de 1962. 

REGULAMENTO DA LEI N' 4,096. DE 18 DE JULHO DE 1962 

Art. 1° A execução da Lei n? 4.096, de 18 de julho de 
1962, se fará com observância das normas estabelecidas neste 
Regulamento. 

DOS "SWEEPSTAKES" 

Art. 51. As ent;:dades promotoras de corridas de cava
los com exploração de apostas sediadas nas Capitais dos Es
tados e no Distrito Federal, desde que comprovem ter tido 
no ano anterior um movimento bruto de apostas igualou su
perior a Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzei
ros), serão autorIzaaas a extrair um "sweepstake" anual. 



§ 1 c Ao J ockey Club Brasileiro, sediado no Estado da 
Guanabara, é mantida a autorização concedida pelo art. 1 r 
da Lei n° 3.909, de 26 de junho de 1961, para a extração de 
2 (dois) "sweepstakes" anuais, devendo mediar o intervalo 
mínimo de 2 (dois) meses entre as ('xtrações. 

§ 2° As extrações de "sweepstake" não poderão coinci
dir umas com as outras, respeitando-se, nl1 fixação das datas de 
extração das novas concessões, o direito das entidades que já 
t'xploram esta modalidade de loteria. 

Art. 52. As entidades interessadas na extração de 
"sweepstake" formularão requerimento ao Diretor-Geral da 
Fazenda Nacional, junt:ando desde logo: 

a,) documento a ser fornecido pelo Departamento de Pro
moção Agropecuária do Ministério da Agricultura, certifican
do que a entid,ade está autorizada, nos termos do art. 1, da 
Lei na 4. 09G, de 18 de julho de 19132. a promover competi
ções hípicas; 

b) certidão ou fotocópia autenticada da carta-patente 
emitiúa pelo Ministro da Agricultura nos termos do artigo 39 

da Lei n° 4.096, de 1962, concedendo à f'ntidade permissão 
para .a exploração de apostas; 

c) certidões do Departamento de Promoção Ag1.'opecuá
ria e da Comülsão C2ordenadora da Criação do Cavalo Na
cional, comprovando ter tido a entidade, no ano anterior, um 
movimEnto bruto de apostas igualou superior a Cr$ 
500.000.000,00 (quinh(·ntos milhões de cruzeiros); 

d) minuciosa exposição, descritiva ou articulada, do pla
no de sorteio, elaborada de acôrdo com êste Regulamento e 
com .as instruções complementares que venham a ser editadas 
pela Direturia das Rendas Internas (D. R. I. ) . 

Parágrafo único. Os processos de habilitação serão ins
truídos pela Diretoria das Rendas Internas . Nos Estados e 
Territórios, as rCsp2ctúvas Delegncias Fiscais os encaminha
rão àquela Diretoria. 
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Art. 53. Ressalvadas as concessões em vigor, a extra
ção dos "sweepstakes" só poderá ser efetuada após a obten
(;ão, pelas entidades interessadas, de carta-patente intransfe
rível, com prazo de validade indeterminado, a ser emitida pelo 
Diretor-Geral da Fazenda Nacional, após prévia aprovação c 
public.ação dos planos dt' sorteio. 

Parágrafo único. Às entidades _la c:mcessionarIas será 
emitida ex officio a rC'speetiva carta-patente. 

Art. 54. A entidade concessionária assinará na respec
tiva Procuradoria da Fazenda Nacional, têrmo de fiel depo
dtária das quantias que rC'ceber responsabilizando-se solene
mente pela execução do plano aprovado e pelo pagamento dos 
prêmios sorteados. 

Art. 55. Os planos de "sweepstakes" deverão prever a 
extração, pela C'ntidade promotora, de loteria dessa modali
dade, na qual se combinem o sort:_~io de bilhetes e os resul
tados de determinada competição hípica. 

Art. 56. Os planJs obedecerão obrigatoriamente aos 
seguintes princípios gerais: 

1°) haverá emissão de determinado número de bilhetes 
ao portador, até o limite máximo de 40.000 (quarenta mil), 
previsto no art. 9°, n° 5, do Decreto-Lei n? 6.259, de 10 de 
fevereiro de 1944; 

2C
) serão fixados o local e a data da extração e da com

petição turfística correspondente, observado o disposto no art. 
13, § 2°, úa Lei 4.096, de 18 de julho de 1962. 

3°) serão indicados mediante sorteio os bilhetes cuj os 
números corresponderão, cada um a um dos animais inscritos 
na competição hípica; 

4?) os prêmios serão em dinheiro e corresponderão 
a 700/(' (setenta por cento) do valor de cada emissão; 

59) os prêmios serão atribuídos aos portadores dos bi
lhetes cujos números correspondam ou ao animal vencedor da 



competição, ou aos animais que venham a obter determinadas 
colocações, ou ainda aos animais que, embora inscritos, não 
participare'm da competição, podendo também haver prêmios 
para bilhetes cDrrespondentes aos animais colocados acima 
referidos e para alguns algarismos finais idênticos; 

6) sErá estabelecido critério para a distribuição de prê
mios na hipótese de ch~'garem empatados, em qualquer coh
cação, dois ou mais animais; 

7) será prevista a forma de distribuição da percenta
gem a que se refere o art, 25 da Lei 4.096, de 18 de julho 
de 1962. 

~ 1 Tôdas as alteraçõl s dos planas, inclusive as refe-
ll'ntes aos valôres dos rrêmios, deverão ser pn~viamente sub
metidas à Diretoria das Rendas Internas c, detlOis Ú(' ~Ipr()

yadas, serão publicadas. 

§ 2 As alterações dos planos não implicam na substi
tuição ela carta-patente já ('mitida. 

Al't. 57. As entidades concessionárias ficam obrigadas 
ri depositar no Tl'sOULJ Nacional, até 8 (oito) dias ant:~s da 
('xtraçãt:, caução em dinheiro correspondente a 507, (cin
qüenta por ('('nto) da importância dc;s prêmios a distribuir. 

§ 1 As l'ntidadl's sediadas nas Capitais dos Estados pro-
cl'derão ao depósito nas rC'spectivas Delegacias Fiscais do 
Tesouro )J acionaI. 

S 2 Depois de realizado () sorteie:, o depósito poderá ser 
levantado após provado perantl' a D. R. I., ter a entidade 
pago os prêmios não prescritos ou ter feito o depósito judi
cial quando alegud:) fato impeditivo do pagam~'nto de um ou 
~ilguns dêles. 

~ 3 O levantamento a que se refere o parágrafo ante
rior se dará mediante simples despacho exarado no verso do 
conhecimento do depósito e nesse documento, Que constituirá 
I) comprovante da despesa, a entidade concessionária passará 
,'('cibo na forma legal. 
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§ 4° O depósito a que alude êste artigo responde pela 
liquidação dos prêmios não prescritos, acaso não pagos pela 
concessionária. 

Art. 58. O não pagamento dos prêmios, ainda que res
,:arcidos êstes, total ou parcialmente, pelos cofres federais à 
conta do depósito da concessionária, não exclui a ação judi
daI para reparar os danos decorrentes do inadimplemento 
das ohrigações assumidas, nem ilide :1 imediata cassação da 
carta-patente. 

Art. 59. Prescreve em 90 (noventa) dias, a contar do 
dia seguinte ao da extração, inclusive, o direito ao recebimen
to do prêmio, cuja importância reverterá à entidade c:JnC2S
sionária. 

Art. 60. Se as entídades concessionárias não desejarem 
proceder, elas próprias, à extração do "sweepstake ", poderão 
contratar a execução dêsse s(Tviço com a Administração do 
~erviço da Loteria Federal, caso em que a êste órgão incum
hirá necessàriamente a confecção dos bilhetes, sua distribui
ção e venda, pela forma prevista para a Lqteria Federal. 

Pa:rágrafo único. Pelos serviç~s que executar, a Admi
nistração elo Serviço da Lcteria Federal, poderá cobrar das 
entidades conccssionanas uma taxa não excedente de 2 (Ir 
(dois por cento) do valor da emissã:J elo "Rweepstake". 

Art. 61. Sôbrc o valor da emiRsão do "sweepstake" in
cide o impôsto de 5 (; (cinco por cento), de que trata o art. 
] 3 do Decreto-Lei n' 6.259, de 10 de fevereir: de 1944, o qual 
será recolhido por guia até à véspera do dia da extração ao 
Tesouro Nacional ou à Delegacia Fiscal no Estado em que ·~i

ver sede a entidade promotora do sorteio e a importância ar
y't'cadada terá a úestinação prevista no artigo 16 do mesmo 
Decreto-Lei. 

Parágrafo-único. O impôsto de que trata êste artigo, bem 
como o valor da contribuição prevista no artigo seguinte, po
<ierão ser cobrados aos adquirentes dos bilhetes. 
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Art. 62. As cnt:dade" promot:::ras de .. s",eepstakes" SE' 
obrigarão, scb pena de cassação da respectiva carta-patente, 
a contribuir com a importância correspondente a 5'/c (cinco 
por cento) do valor de cada emissão, para as seguintes fina
!idades: 

(1) instituição cle bô!sas de estudo, em t:urso universitá
vio, para aperfeiçcamento de conh~~cimentos técnicos e cien
I~íficos de zootecnia, química e medicina veterinária: 

b) organização e custeio, nas Universidades de labora
tórios para pesquisas e experiênc:as de zootecnia e de me
dicina veterinária, bem como adestramento e manutenção de 
pessoal 2sprcializado. 

§ 1 - A importância da contribuição a aue se refere êste 
artigo será entregue diretamente, pcio Jóquei Clube conces
~,ionário, às instituições que forem indicadas peJo respectivo 
Governador do Estado ou Território, ou pejo Prefeito do Dis
trito Federal, dentre as sediadas no t('rritório sob sua juris
dição. 

§ 2' A comunicação da entidade concessionária ao Go
vernador do E~tado ou ao Prdeito do Distrito Federal, na 
qual SE' espedficará o monbnte da contdbuição e se solici
tará a indicação da') instituições o::neficiárias. deverá ser fei
ta até 5 (cinco) dias após a extração e a nsposta daquela 
autoridade deverá ser dada até 90 (noventa) dias depois de 
l"E'cehida a comunicação. 

§ 3' Recebida a indicação, a entidade procederá aos pa
gamentos, dentro ele 5 (cinco) dias após haver levantado do 
Tesouro Nacional a caução de que trata o art. 57, mediante 
cheque nominal e contra recib:). 

§ 4° Decorrido o prazo de 9() (noventa) dias a que se 
refere o § 2°, sem que a entidade concessionária haja recebi
elo do Governador ou do Prefeito a indicação das instituições 
beneficiárias, estas serão livremente escolhidas pela conces
sionária do "sweepstake", dentro dos 10 (dez) dias seguin
tes ao do levantamento da caução referida no art. 57, escoa-

:144 



dos os quais, contar-se-ào Oi' 5 (cinco) dias de que trata l) 

§ 3° dêste artigo. 

Art. 68. A entidade concessionária deduzirá do prê
mio maior a importância correspondente a 6 (/0 (seis por cen
to), destinada ao jóquei, ao cavalariço e ao treinador do ani
mal vencEdor do "sweepstake" e às respectivas entidades be
neficentes ele servidores (jóquei, cavalariços ou treinadores) . 

Art. 64. Até à véspera da realização do s8rteio as en
tidades recolherão ao TEsouro Nacional, e nos Estados às 
respectivas Delegacias Fiscais, o valor da gratificação que fôr 
arbitrada aos funcionários incumbidos de assistir e fiscalizar 
" sorteio, nos têrmos do nrt. 19, da Lei 4.096, de 18 de ju
lho de 1962. 

Art. 65. O bilhete de "s weepstake ", documento pelo 
qual alguém se habilita ao sort('io, é c8nsiderado, para t:e>dos 
os efeitos, título ao portador e tem circulaçãJ permitida \:'1 

todo o território nacional. 

Art. 66. Os bilhetes serão inteiros ou divididos, sempre 
uniformemente, t'm meios. quintos, décimos, vigésimos ou 
quadragésimos. 

Art. 67. Cada bilhete ou fração consignará no anverso, 
além de outros dizeres que o Diretor das Rendas Internas de
terminar: 

n) a denominação de "sweepstake", seguida da denomi
llação da entidade promotora e o nome do respectivo Estado; 

li) o número com que concorrerá ao sorteio; 

c) o preço pelo qual sl'l'á vendido ao público (art. 21 
da Lei 4.096, de 18 de julho de 1962), tanto o bilhete intei
ro, como cada fração em qUl' se Rubdividir; 

d) a declaracão de ser inteiro, mrio, quinto, décimo, vi
gésimo ou quadragésimo. e. em cada fração, o número de 
ordem desta. 
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Cada bilhete ou fração consignará no verso, além de ou
tros dizeres que o Diretor das Rendas Internas determinar: 

a) a indicação da Lei 4.096, de 18 de julho de 1962: 

b) a indicação da data da autorização do Diretor-Geral 
da Fazenda Nacional; 

c) a data do sorteio; 

d) a firma impressa do responsável pela entidade con
cl'ssionária. 

Art. 68. Os modelos de bilhetes de "sweepstake" serão 
previamente aprovados pelo Fiscal Geral de Loterias, inclu
sive no que diz respeito aos dizeres que dêles deverão eonstar. 

Art. 69. O pagamento do prêmio fm'-se-á mediante ap1"C
~entação (' resgate do respectivo bilhete, desde que coincida 
com o canhoto do qual se destacou e não apresente vícios ou 
defeitos que ponham em dúvida a sua autenticidade. 

Art. 70. E' proibida a substituição de bilhetes postos 
l'm circulaçãJ, ainda que a pretexto de furto, destruição ou 
extravio. 

O pagamento do premIO se fará no ato da apresentação 
do bilhete na sede da concessionária ou de seu representante, 
dentro de 15 (quinze) dias, em qualqucr das agências sf'dia
elas nos demais Estados. 

§ 1 c O portador do bilhete premiado que não fôr sati:,-;
feito no pagamento devido, apresentá-Io-á ao Diretor das Ren
(las Intc'rnas ou ao Delegado Fiscal do Tesouro Nacional, n') 
Estado em que fôr sediada a entidade promotora do sorteio, 
os quais, depois de ouvida a concessionária, no prazo de 5 
(cinco) dias, fornecerào guia ao interessado para que receba 
imediatamente, no Tesouro Nacional, a importância devida. 

§ 2ç Na hipótese de ordem judicial para não efetuar-se 
(o pagamento do prêmio, será o valor depositado em juízo para 
ilidir ação de cobrança contra a eonc(·ssionária. 
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Art. 71. Os canhotos, grampeados em maços de 100 
(cem), serão rubricados na primeira e última fôlha pelo Fis
cal Geral de Loterias ou funcionários, por êle designados, e 
ficarão guardados em cofres de segurança, pela concessionária. 

Art. 72. As extrações serão feitas em sala franqueada 
ao público pelo sistema de urnas transparentes e esferas nu
meradas por inteiro. 

Art. 73. Depois de postos os bilhetes em circulação, a 
extração só deixará de realizar-se, ou será adiada, por de
liberação do Diretor das Rendas Internas. 

Parágrafo único. N o primeiro caso, serão recolhidos os 
bilhetes e restituídos os respectivos preços e no segundo será 
dt'signada nova data para a extração. 

Art. 74. As extrações serão realizadas com a assistên
cia e fiscalizaçã::> dos funcionários indicados, em cada caso, 
pelo Diretor das Rendas Internas. 

§ 1 Vinte l' quatro horas antes da realização do sorteio 
e da competição turfística, a entidade promotora entregará 
aos fiscais designados uma relação numérica, devidamente 
autenticada, dos bilhetes nã::> vendidos, para efeito de exclu
~ão do sorteio. 

§ 2· Por ocasião do sorteio, os fiscais verificarão se fo
ram incluídos na urna transparente tôdas as esferas nume
radas correspondentes aos bilhetes não vendidos e constantes 
da relação a que se refere o parágrafo anterior. 

Art. 75. As esferas retiradas da urna, referentes ao 
j>úmero do bilhde e ao respectivo animal, serão colocadas 
lado a lado, no respectivo tabuleiro, devendo ser primeira
mente retirada a esfera correspondent:8 ao número do bilhete 
(' em seguida a corn'spondente ao animal inscrito. 

Art. 76. Durante a extração do "sweepstake" o fiscal 
verificará, uma a uma, as esferas postas nos tabuleiros, para 
efeito de correção dos eventuais enganos, devendo submetê
las ao exame das pessoas presentes ao sorteio. 
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Parágrafo único. Logo após a conferência d.efinitiva, 
procedida pelo Fiscal Geral de Loterias ou funcionário desig
nado, serão os tabuleiros com as esferas correspondentes aos 
números dos bilhetes e aos animais expostos ao público. 

Art. 77. Durante a extração será redigida ata, datilo
grafada ou manuscrita, consignando os números sorteados à 
medida que saírem da urna. A lista impressa, entretanto, para 
maior facilidade de consulta classificará os bilhetes sortea
dos pela ordem numérica (' em escala a!'icendente. 

Parágrafo único. Sàmenü' a v('rificação feita em face 
da ata oficial, servirá de fundamento a qualquer reclamação 
3.0 sorteio. 

Art. 78. As autorizações de funcionamento e as cartas
patentes para exploração de apostas ou para extração dt' 
"sweepstake", uma vcz concedidas. sàmentC' poderão ser can
celadas por despacho ministerial, exarado em processo regu
lar em que será ouvida a entidade interessada. 

Al't. 79. Os casos omissos no presente Título serão re
gulados através de instruções do Diretor das Rendas Inter
nas, do Ministério da Fazenda. 

J os€- Enní1'io de Morais 

348 



VENDAS IMOBILIÁRIAS E DE MERCADORIAS, A PRESTAÇÕES. 
MEDIANTE SORTEIO E DISTRIBUiÇÃO DE PRÊMIOS 

• Decreto-Lei n" 7_930, de 3 de setembro de 1945 

• Circular n" 132, de 25 de novembro de 1947 

• Circular DG-II, de 15 de maio de 1957 

• Circular n" 55, de 25 de abril de 1957 

• Circular n" 33, de 23 de ma:.o de 1958 

• Circular n" 33-A, de 21 de fevereiro de 196,1 

• Decreto n? 51.032, de 25 de julho de 1961 

• Portaria n" 193, de 2 de j"lho de 1965 

• Circular nq 67, de 26 de julho de 1965 

• Circular DG n9 2, de 24 de setembro, de 1965 

• Circular DG n" I, de 28 de janeiro de 1966 
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DECRETO-LEI N° 7.930, DE 3 DE SETEMBRO DE 1945 

Dispõe sôbre vendas imobiliárias e de 
mercadorias, a prestações, mediante sor
teio, c sôbre a distribuição de prêmio,s, e 
dá outras p1'ovidências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 180 da Constituição, decr'eta: 

Art, 19 A venda de bens imóveis c de mercadorias, a 
prestações, mediante sorteio, e a distribuição de prêmios, bo
nificações, quinhões, gratuitos com direito a prêmios, sob qual
quer forma, salvo se regidas por leis especiais, somente se
rão permitidas às organizações autorizadas de acôrdo com o 
presente Decreto-Lei. 

Parágrafo único. A distribuição de título da Dívida PÚ
blica Federal, Estadual ou Municipal, como prêmio de sorteio, 
obedecerá às restrições impostas pelo art. 42 e parágrafo 
único do Decreto-Lei n9 6.259, de 10 de fevereiro de 1944. 

CAPÍTULO I 

DA AUTORIZAÇÃO E SUAS CONDIÇõES 

Art. 2° As organizações que pretenderem operar por 
qualquer dos modos previstos no artigo anterior deverão pro
var a integralização do capital mínimo de quinhentos mil 
cruzeiros (Cr$ 500.000,00), no caso de vendas imobiliárias, 
e de duzentos mil cruzeiros (Cr$ 200.000,00), nas demais. 
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§ l' O requerimento de habilitação mencionan~ a sede 
da organização e seu ramll de negócio, devendo Sér instruído 
com os seguintes documentos: 

a) prova de arquivamento do estatuto, c:mtrato ~,ocial 

ou registro de fírma individual na repartição competente; 

b) prova de quitação de impostos federais, estaduais l' 

municipais; 

c) prova de idoneidade financeira, civil e penal de cud" 
sócio, diretor ou resp:msável pela organização; 

d) descrição minuciosa do plano, processo do sorteio, 
mocfêlo dos títulos, cupões e recibos a emitir. 

§ 2 Não será permitida a execução Úe planos com ;.,01'

teios de interregno menor de trinta (30) dias. 

§ 3' A autorização para funcionamento será concedida 
pela Diretoria-GEral da Fazenda Nacional, mediante expedi
ção de carta-patente. 

Art. 3e Os processos de habilitação serão instruídos, no 
Distrito Federal, pela Diretoria das Rendas Int2rnas, e, nos 
Estados e Territórios, pelas Delegacias Fiscais, que os en
eaminharão à DirEtoria Geral da Fazenda Nacional por in
termédio daquela Diretoria. 

Art. 4" A Diretoria-Geral da Fazenda Nacional, con
si.derando as informações e pareceres sôbre a idoneidade do 
requerente, viabilidade dos plan2s e suficiência de capital para 
garantir sua execução, decidirá sóbre o pedido. 

Art. 5° Concedida a autorizaçãJ, será expedida carta
patente, depois de recolhida a cota semestral de dois mil 
cruzeiros (Cr$ 2.000,00) e assinado na Procuradoria Geral 
da Fazenda Pública têrmo de fiel depositário das quantias que 
a organização receber para aplicação de acôrdo com os planos 
aprovados, e do qual constará que o requerente se submete às 
disposições do presente Decreto-Lei. (*) 

(*) .\ cota senH'stl'al de qtl~ trata êstí' artigo foi extintu pelo lirt. 14, inciso V. 
do Decl'eto-Ll'i n" 34, de 18-11-1nfi6. 
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~ 1 Os semestres, para o fim indicado neste artigo, ter
minarão em 30 de junho e 31 de dezembro, sendo pago por 
inteiro o semestre Gentro do qual fôr expedida a carta-pa
tente. 

§ 2' O plano e o processo de sorteio serão publiead8s no 
Diário Oficia.l e a cartn-patente registrada no Registro de 
Comércio. 

Art. 6 A carta-pakmte aut8riza (.I funcionamento das 
urganizações em todo o território nacional. 

§ 10 Fora de sua sede, as organizações poderão admiti!' 
agentes ou representantes, autorizados pela Diretoria das 
Rendas Internas ou pelas Delegacias Fiscais, devendo as au
torizações serem registradas na repartição arrecadadora do 
local para que o agente ou representante fôr nomeado. 

S 2' O registro da autorização será concedido mediau
le prova de que a casa matriz está legalmente habilitada, 
instruído o pedido com os seguintes documentos: 

u) carta de nomeação do agente, com as firmas reco
nhecidas e visadas pelas autoridades fiscais a que estiver su
.ieita a casa matriz: 

b) prova de expedição da carta-patente,l' de aprovação 
do plano, admitidas para êsse fim certidão ou cópia fotos
tá1ica dêsses atos ou exemplar da publicação no Diário Oficia}, 

Art. 7' As organizações somente poderão operar após 
() cumprimento das formalidades estabelecidas no artigo 5 
(, seu § 2' e uma ve>l designado o fiscal. 

Art. 8 Sôbre os premios ('IetivamenCL' distribuídéJs ('m 
cada sorteio, cobrar-se-á: 

a,) ,o impôsto de dez por cento (lü'/(), cujo l'E;colhimen
to deverá ser feito ao Tesouro N aciona I ou ,às DC'legacias Fis
cais, dentro de quinze (15) dias, após o sorteio, median 
te guia visada pelo fiscal; 

b) meio por cento (1/11 %) do Sêlo Penitenciário, que d('
verá ser inutilizado em livro própdo. 
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Art. 9 As organizações que distribuírem prêmios por 
sorteio servir-se-ão obrigatoriamente do resultado dos sorteios 
realizados pela Loteria Federal, o qual se fará afixar na sede 
da organização em lista assinada por seu representante e pelo 
fiscal, e imediatamente publicada na imprensa. 

Art. 10. Concorrerá aos sorteios quem estiver prévia 
e regularmente inscrito no livro de inscrição de prestamistas 
das agências ou das casas matrizes e quite com as devidas 
prestações. 

Art. 11. Os direitos dos prestamistas somente poderão 
ser declarados caducos em benefício das organizações se ve
rificada a falta de pagamento de três (3) prestações sucessi
vas. 

Parágrafo único. O direito à coisa sorteada não pres
creverá antes de um (1) ano, condição que deverá constar 
dos planos submetidos à aprovação. 

Art. 12. Sem prejuízo dos prestamistas anteriormen
te inscritos, as organizações poderão requerer a aprovação de 
novos planos. 

Art. 13. N o caso de modificação da sociedade à qual 
tenha sido outorgada carta-patente, o concessionário (reverá 
requerer a transferência da concessão, mencionando a nova 
razão social e juntando prova de quitação dos impostos a que 
está obrigada. 

Art. 14. Quando a organização desistir da concessão, de
verá requerer cancelamento da carta-patente e baixa do têr 
mo de responsabilidade, depois de convidar Os interessados, 
mediante edital publicado durante quinze (15) dias, a ale
garem o que fôr de direito. Antes de despachado o processo. 
deverá ser ouvido o fiscal sôbre o cumprimento das obriga
ções assumidas pelo concessionário. 

Art. 15. A falta de recolhimento de duas (2) cotas se
mestrais importará a caducidade da carta-patente, sem pre
juízo da multa que no caso couber. 
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Art. 16. A emissão seriada de títulos de inscrição ou de 
cupões com direito a prêmios por sorteio não poderá exce
der de cem mil (100.000) combinações, obrigatoriamente 
numeradas. 

Art. 17. Ficam sujeitos ao impôsto do sêlo previsto no 
art. 94 da tabela anexa ao Decreto-Lei n? 4.655, de 3 de se
tembro de 1942, os tít:ulos emitidos pelas organizações ti 
que se refere o presente Decreto-Lei, calculado o impôsto sô
bre o valor do objeto da compra e pago por meio de estam
pilhas apostas nos títulos e inutilizadas pelo emitente. 

§ I? O título, quando sorteado com valor superior ao do 
objeto da compra, fica sujeito ao sêlo proporcional sôbre o 
valor excedente. 

§ 2() Ficam também sujeitos ao sêlo previsto neste arti
go os títulos transferidos de prestamista ou de plano, dentro 
da mesma organização ou entre organizações diversas. 

Art. 18. Para fins estatísticos, as organizações comuni
carão à Diretoria das Rendas Internas, dentro de vinte (20) 
dias após o sorteio de cada mês, sob registro postal ou me
diante protocolo de entrega, o número de títulos emitidos no 
mês anterior e as importâncias pagas relativamente ao im
pôsto previsto no art. 17, acrescido da taxa de Educação e 
Saúde. (*) 

Parágrafo único. A comunicação a que se refere êste 
artigo deverá ser visada pelo fiscal. 

Art. 19. O valor total dos prêmios a distribuir corres· 
ponderá, no mínimo, a vinte por cento (2070) da receita men
sal prevista em cada série. 

§ 19 O prêmio maior de cada serle não ultrapassará o 
valor de um quinto (1/5) da percentagem prevista neste ar
tigo. 

(*) Taxa extinta pela Lei n Q 3.519, de 30-12-1958. 
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§ 2' As organizações imobiliárias distribuirão prêmios 
ou bonificações de valor nunca inferior ao do objeto da com
pra; os prêmios das demais organizações serão de, no mínimo. 
ejnqüenta por cento (50';(}) do valor da mercadoria vendida. 

Art. 20. As prestações mensais dos planos não serão 
inferiores a dez cruzeiros (Cr$ 10,00) para as organizações 
imobiliárias p a cinco cruzeiros (Cr$ 5,00) para as demais. 

Parágrafo único. O prestamista pagará uma taxa de 
inscrição não excedente ao valor de uma prestação mensal. 

Art. 21. Para constituição de patrimônio, as organiza
ções aplicarão o mínimo de trinta por cento (30%-) da arre
cadação bruta mensal na aquisição de imóveis ou mercndorias 
referentes às vendas efetuadas. 

Parágrafo UnI co . As despesas de administração não po
derão exceder de quarenta por cento (40 'Ir ) da receita bru
ta mensal. 

Art. 22. O prazo da venda não poderá 8xeeder de cen
Lo (' oitenta (180) meses. 

Parágrafo único. O prestamista que completar o paga
mento de tôdas as prestações fixadas no plano, receberá ime
diatamente o objeto da compra no valor equivalente ao total 
das prestações pagas. 

Art. 23. No caso de transferência de prestamista de 
um plano para outro, na mesma organização ou em organiza
ção diversa, serão creditadas ao interessado as mensalidades 
pagas e contado o tempo decorrido, para efeito de conclusão 
de' pagamento, observadas as condições de cada plano. 

Art. 24. As organizações comprovarão, oito (8) dias 
antes de cada sorteio, a propriedade' dos imóveis ou meréado
rias a sortear. 



Art. 25. Se Os imóveis ou mercadorias tiverem de ser 
escolhidos pelo premiado, as organizações, dentro do, prazo do 
artigo anterior, depositarão, na Caixa E~onômica Feçleral ou 
no Banco do Brasil S. A ., o valor referente ao prêmio. 

Parágrafo único. Se nenhum prestamista fôr sorteado, 
o fiscal permitirá o levantamento do depósito; caso contrá
do, o depósito só será retirad'o depois que o prestamista en
trar na posse do prêmio, provada pela transcrição da respeé
tiva escritura, se fôr imóvel, ou por declaração do prestamifl
ta, se se tratar de mercadoria. 

Art. 26. Não havendo prova (la existência do premlO, 
da efetuação do depósito no caso do art. 25, ou ainda, quan
do apurado que o prêmio a sortear é de valor inferior ao 
prometido, será sustada a realização do sorteio pela DiJletoria 
das Rendas Internas ou pelas Delegacias Fiscais e remetido 
o processo ao Diretor~Geral da. Fazenda Nacional, para que 
delibere, ouvido o concessionário da cart:a-patente, sôbrc a 
conveniência de ser mantida a concessão. 

Art. 27. O prazo máximo para entrega do prêmio ou 
para o resgate será: no Distrito Federal, de cento e vinte 
(120) dias para imóveis.e trinta (30) dias para mercadorias; 
nos Estados, de sessenta (60) e trinta (30), respecti
vamente. 

CAPÍTULO n 

DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS SEM SORTEIO 

Art. 28. Entende-se por distribuição de premlOS sem 
sorteio a entrega de imóveis, mercadorias e títulos, em vir
tude de resultado de concursos em forma de previsões, deci
f:r;ações, cálculqs, testes de inteligência, seleção de predica
oos artísticos e outras modalidades. 

Art. 29. A distribuiçãO de prêmios sem sorteio depen
de de autorização, que deverá ser requerida na form~ do art. 
2° dêste Decreto-Lei. 
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Art. 30. Concedida a autorização e cumpridas as exi
gências d.o art. 5° e seu § 2°, será designado o fiscal e fixa
elos data c horários dos concursos. 

Art. 31. O resultado dos concursos será encerrado em 
envelopes lacrados, para visto do fiscal, que os abrirá quan
do da~puração definitiva; verificado o acêrto das soluções e 
os nomes cios vencedores, organizar-se-á lista, autenticada 
pelo fiscal, para a necessária publicação. 

Art. 32. Os estabelecimentos, que efetuarem as opera
ções previstas no art. 28, terão livro aberto, encerrado e ru
bricado pelo fiscal, com as seguintes indicações: 

a) nome da organização; 

b) processo adotado para distribuição dos prêmios; 

(,) data elo início e terminação dos concursos; 

d) relação dos prêmios a distribuir; 

e) nome do concorrente vencedor; 

i) resultado final do concurso. 

Art. 33. Sôbre o valor dos prêmios efetivamente dis
tribuídos será recolhido o impôsto de dez por cento (l0'i{:). 
a lém do Sêlo Penitenciário de que trata () art. 8c

• 

Art. 34. Nenhum concurso se realizará sem a prova ele 
quitação elos impostos referentes ao concurso anterior. 

Art. 35. Não poderá ser adiada ou recusada a entrega de 
prêmios, uma vez apurado o direito do vencedor. 

Art. 36 . Na hipótese de alteração de firma ou desistên
<:ia dá exploração da carta-patente, as organizações deverão 
procedp-r de acôrdo com o art. 14. 
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CAPÍTULO III 

DO SORTEIO DE PRÊMIOS PARA PROPAGANDA 

Art. 37. Os teatros, cinemas e outras casas de diversões, 
l:mprêsas de anúncios, jornais, estações de rádio e quaisquer 
outros estabelecimentos comerciais poderão emitir gratuita
mente, como propaganda, cupões numerados ou numerar bi
lhetes de ingresso, recibos, rótulos, cintas, invólucros, bulas ou 
outros elementos usados como meio de reclame, para distri
buir prêmios mediante sorteio, desde que se habilitem na 
fOI'ma do art. 2° e seus parágrafos dêste Decreto-Lei. 

Art. 38. Obtida a autorização, cumpridas as formalida
des do art. 5° e parágrafos ,e designado o fiscal, poderá ~er 
iniciada a distrihuição dos elementos de propaganda. 

Art. 39. Os elementos utilizados para a distribuição de 
prêmios por sorteio, a que se refere o art. 37, deverão ser 
impr,essos e conter: 

a) nome, sede e ramo de negócio do estabelecimento que 
os distribui; 

ú) número sorteável: 

c) dia, hora e local do sorteio; 

d) local em que será efetuado o pagamento dos prêmios: 

e) processo do sorteio e suas condições; 

f) prazo de prescrição; 

g) visto ou chancela do fiscal. 

Parágrafo único. As emprêsas de anúncios 
mencionar nos elementos utilizados para distribuição 
mios o nome do concessionário responsável. 

deverão 
dos prê-

Art. 40. O resultado do sorteio, constante de lista vi
sada pelo fiscal, será afixado na sede da organizaçãó e pu
blicado a seguir. 
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Art. 41. Sóbre o~ prêmios efetivamente distribuídos se
rá recolhido o impôsto de que trata o art. 8 . 

Art. 42. As organizações que distribuírem cupões sor
teáveis terão um livro talão-cu pão numerado seguidamente \' 
êtutenticado pelo fiscal, para deRtaqUI' dos cupõeR a distribuir. 

Art. 43. Os teatros, cinemas e out:raR casas de diver
sões, que utilizarem bilhetes de ingresso para sorteio de prê
mios, deverão fornecer ao fiscal, anteR dt' cada sorteio. a re
lação dos bilhetes vendidos. 

Art. 44. Os estabelecimentos comerCIaIs que fizerem a 
distribuição de prêmios por meio de números, ap"Üstas e ou
tros meios de propaganda deverão fornecer ao fiscal a rela
ção de todm~ os números emitidos, antes da realização do 
sorteio. 

Art. 45. Todos os estabelecimentos que, por qualqut'r 
modo, distribuírem prêmios na conformidade dêste Capítulo, 
deverão ter livro autenticado pelo fiscal, para lançamento do 
~úmero e registro dos meios de propaganda distribuídos t' 

resgatados, data do sorteio e valor dos prêmios entregues. 

Parágrafo único. A exatidão da escrita dêssl' livro será 
apurada à vista do canhoto do livro talão-cupão da relação rlOR 
números ('mitidoR. 

Art. 46. A desistência da exploração da carta-patente 
obriga as organizações a procederem de acôrdo com o art. 14 do 
presente Decreta-Lei, processando-se na conformidade do ar
tigo 13 OR casos rle modificação ou suceRsão. 

CAPÍTULO I" 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 47. A fiscalização das operações previstas n('st<~ 

Decreto-Lei, subordinada à Diret:oria das Rendas Internas. 
será exercida pelOR inspetores de clubes de mercadorias. sob 
a superviRão rle um Ruperintl'nrlentl' pCir ela designado. 



Art. 48. Compete ao inspetor-superintendente: 

a) dirigir o serviço de fiflcalização, velando pela execução 
dó presente Decreto-Lei; 

b) designar OR im;petores para a fiscalização das orga
nizações; 

c) designar Ofl inspetores para o serviço interno, na re
partição; 

d) organizar o fichário das emprêsas autorizadas a fun
cionar de acôrdo com o presente Decreto-Lei, e o dasagên
cias que porventura tenham; 

e) emitir pareceres em processos relativos ao serviço de 
fiscalização do Distrito Federal, Estados e Territórios; 

f) lavrar e fazer lavrar os autos de infração l' apre
('nsão; 

g) efetuar as diligências e medidas necessáriaR à fis
calização; 

h) apresentar anualmente ao diretor das Rendas Inter
nas relatório dos trabalhos e ocorrências mais importantes do 
ano anterior, alvitrando quaisquer medidas de interêsse para 
a fiscalização. 

Art. 49. Compete aos fiscais: 

(() informar os processos que lhes fonm distribuidos; 

b) visar as guias referidas neste Decreto-Lei e os talões 
de recolhimento de impostos; 

c) abrir, rubricar e eneerrar os livros de escrituraçã() 
espeeial; 

d) fazer apreensão de tudo () que se relacionar com ai'i 
contravenções praticadas por estabp lecimcnto que funcionp 
el'n desacôrdo com as disposições do presente Decreto-Lei: 

e) lavrar autos de infração contra quaisquer C'stabf'le
cimentos que transgridamos dispositivos legais; 

f) re'quisitar o ~~lxílio de poHcill, quando necessário; 
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g) solicitar da autoridade competente as providências 
que forem indispensáveis ao serviço da fiscalização; 

h) dar contínua assistência aos estabelecimentos sob sua 
fiscalização; 

i) fiscalizar o pagamento de todos os impostos devidos, 
exigindo exibição dos respectivos recibos e notificando de 
qualquer irregularidade; 

.f) fiscalizar as agências ou representantes, visando as re-
lações de prestamistas. para remessa às casas matrizes; 

l) efetuar os serviços para os quais forem designados; 

m) fazer plantão quando forem escalados; 

n) apresentar ao inspetor-superintendente, no Distrito 
Federal, ou ao delegado fiscal nos Estados, até 31 de janeiro 
de cada ano, relatório sôbre os serviços do ano anterior; 

o) fiscalizar a aquisição dos objetos sorteados; 

p) assistir aos sorteios e fiscalizar a entrega dos prê
mios; 

q) examinar, sempre que llecessarlO, a escrituração da 
entidade fiscalizada, a fim de verificar sua conformidade às 
disposições do presente Decreto-Lei. 

CAPÍTULO \' 

DA ESCRITURAÇÃO 

Art. 50. As organizações terão um livro que será aber
to, rubricado em tôdas as suas fôlhas, encerrado pelo fiscal (' 
destinado ao registro das inscrições, com os seguintes requi
-itos: 

(() núme da organização,· processo e data do sorteio; 

b) número ou designação da série do sistema de ope~ 
rações; 

c) nome e domicílio do prestamista; 

d) número de ordem de inscrição de eada prestamista 
na série: 
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. e) número e valor das prestações: 

f) data da inscrição; 

g) determinação e valor do objeto do sorteio; 

. h) amortização das prestações; 

i) "Observações" de ocorrências verificadas na vigên
cia do contrato, inclusive entrega do prêmio. 

§ I? A ficha de inscrição mencionará todos os dados pre
vistos para o livro de inscrição de prestamistas. 

§ 29 O título de inscrição mencionará no anverso o nome 
ela organização, sede, número da carta-patente, plano, série 
mensalidade, valor do objeto da compra, a localização, se imó
vel, e a especificação, se mercadoria, nome do prestamista, 
assinatura do responsável pela organização e o visto do fis
cal. e, no verso, trará a transcrição integral do plano. 

Art. 51. As agências ou representantes fora da sede 
{las organizações terão um livro aberto, rubricado e encerra
elo p.elo fiscal, para registro dos nomes dos prestamistaa an
gariados e das prestações pagas, dêle devendo extrair-se as 
rclações de prestamistas, as quais, visadas pelo fiscal, serão 
('nviadas àR casas matrizes, para inscrição no livro compe
tente. 

Art. 52. As organizações enviarão mensalmente à Di
retoria das Rendas Internas um demonstrativo de sua recei
ta e despesa e, semestralmente, um balancete. 

Parágrafo único. A Diretoria das Rendas Internas man
terá em dia um cadastro das organizações, fazendo constar 
do respectivo fichário todos . os dados consignados nos de
monstrativos e bahmcetes a que se refere o presente artigo. 

CAPÍTULO VI 

DAS CONTRAVENÇõES 

Ar1. 53. As contravenções dêste Decreto-Lei serão pu
nidas médiante prb'céssb fiscal,que se iniciará por meio de 
auto nu representação. 
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Art. 54. Os prazos e formalidades processuais sã(, os 
est:abelecidos no Capítulo XII do Decreto-LeI n° 7.404, de' 22 
de março de 1945. 

Art. 55. Além das penas em que possam incorrer, por 
infração das leis penais e da lei da economia popular, ficam 
os infratores do presente Decreto-Lei sujeitos ainda à~ f'e
guintes: 

a) multa de dois (2) a cinco (5) mil cruzeiros e o dô
bro na reincidência, os que efetuarem a distribuição de prê
mios por qualquer dos meios previstos neste Decreto-Lei. sem 
2 necessária autorização; 

b) multa de dois (2) a cinco (5) mil cruzeiros e o dô
bro na reincidência, além do cancelamento da carta-patente. 
os que, autorizados a funcionar, dificultarem ou impedirem 
a fiscalização ou efetuarem opcrações à revelia do fiscal: 

(' ) multa de mil (1.000) a três mil (3.000) cruzeiro'i 
e suspensão do funcionamento enquanto não obtiverem quita
ção, Os que, devidamcnÍ(' autorizados, deixarem de recolher a:-; 

contribuições devidas; 

d) multa de mil (1.000) a três mil (3.000) cruzein .• 
l' o dóbro na reincidência, além do cancelamento da carta
patente, os que deixarem de fazer a entrega da coisa ven
dida, ou do prêmio sorteado no prazo devido. 

e) multa de mil (1.000) a três mil (3.000) cruzeiros. 
aos que infringirem qualquer outra disposição dêste Decre
to-Lei. 

Art. 56. Constitui crime contra a economia popular. su
jeito a processo e julgamento perante o Tribunal de Seguran
ça Nacional, na forma da legislação em vigor: 

n) adulterar ou falsificar a escrita comercial ou fiscal: 

b) sortear imóveis, mercadorias e outros bens previstos 
nos planos aprovados sem a prova de sua plena propriedade: 

c) apropriar-se indevidamente de valôres, documento" 
ou importâncias, que se relacionem com as vendas a presta
ções regidas por ê:;;te Decreto-Lei. 
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Ârt. 57. O pagamento de p·rêmios ou bonificações em 
dinheiro implicará no imediato cancelamento da carta-pa
tente, ficando à organização autuada a obrigação de indenizar 
integralmente todoR os preRtamistaR em dia. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇõES GERAIS E TRANSITúRIAS 

Art. 58. As organizações terão o prazo de noventa (90) 
dias para se adaptarem às disposições do presente Decreto
Lei e requererem a aprovação de novos planos, que deverão 
substituir os atuais. 

Art. 59. O processo de adaptação das organizações será 
instruído na forma do art. 2° dêste Decreto-Lei. 

Art. 60. As transferências de prestamistas, dos anti
gos planos para os adaptados às disposições dêste Decreto
Lei, serão feitas sob fiscalização da Diretoria das Rendas In
ternas, de modo que não sofram prejuízos OR interêsses con
fiados às organizações. 

Art. 61. Os processos instaurados em virtude do dis
posto no Decreto-Lei na 6.659, de 7 de julho de 1944, serão 
julgados pela repartição de primeira instância que tenha ju
riRdição na sede da organização autuada. 

Art. 62. A Diretoria das Rendas Internas resolverá os 
casos omissos e expedirá as ordens e instruções necessárias 
à execução do presente Decreto-Lei. 

Art. 63. Êste Decreto-Lei entrará ,'m vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 64. Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1945, 124" da Indepen
dência e 57° da República. 

GETÚLIO VARGAS 
A. de Souza Costa 
Agamemnon Magalhães 
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CIRCULAR N° 132 - DE 25 DE NOVEMBRO DE 194'1 

Consolida e expede instruções para (J 

execução do Decreto-Lei n~ 7.930, de 3 
de setembro de 1945. 

O Diretor das Rendas Internas, no uso de suas atribui
ções, consubstanciadas no artigo 92 do Decreto n9 24.036, de 
26 de março de 1934; e, 

Considerando que o artigo 62 do Decreto-Lei 7.930, de 
3 de setembro de 1945, dispondo sôbre vendas imobiliárias e 
de mercadorias, a prestações, mediante sorteio, e distribui
ção de prêmios, atribuiu à D. R. I. a competência de resolver 
os casos omissos e expeÚir as ordens e instruções necessárias 
à execução do mesmo diploma; 

Considerando que as Instruções, Circulares, Ordens e De
cisões já expedidas a respeito, se espalham por atos diversos. 
de datas que se distanciam, e, pois, dificultam a sua reunião 
(~ seu manuseio; 

Considerando que casos outros atinentes à execução do 
referido Decreto-Lei devem ser focalizados e esclarecidos para 
a melhor defesa dos interêsses da administração e orientação 
das organizações que operam ou pretendam operar por qual
quer dos modos previstos naquele Decreto-Lei; 

Considerando que, assim sendo, a consolidação do que 
sôbre o assunto até aqui já tem sido resolvido, acrescida de 
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medidas outras, que se fazem necessanas, concorrerá para 
que mais fàcilmente se alcance aquêle objetivo; 

Considerando, outrossim, que se faz precisa uma organi
zação prática nos serviços cadastrais da Superintendência da 
Fiscalização de Clubes de Mercadorias, de maneira a facili
tar a execução dos seus encargos e possibilitar à Diretoria das 
Rendas Internas fiscalizar e controlar suas atividades, 

Resolve consolidar e expedir as seguintes Instruções para 
a execução daquele Decreto-Lei. 

DOS PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCION AMENTO 

I 

As organizações, sociedades ou firmas individuais que 
pretendam operar por qualquer dos modos previstos para a 
venda de bens imóveis e de mercadorias, a prestações, median
te sorteio e distribuição de prêmios, bonificações, cupões gra
tuitos com direito a prêmios, sob qualquer forma, salvo as re
gidas por leis especiais, juntarão ao pedido de autorização 
para funcionamento de que trata o § l° do artigo 2° do De
creto-Lei n° 7.930, de 3 de setembro de 1945: 

a) prova de arquivamento do estatuto, contrato social ou 
registro de firma individual na repartição competente; 

b) prova de quitação de impostos federais, estaduais e 
municipais; 

c) prova de idoneidade financeira, civil e penal de cada 
sócio, diretor ou responsável pela organização; 

cl) prova de integralização do capital; e 

e) descrição minuciosa do plano, processo de sorteio, 
modêlo dos títulos, cupões e recibos a emitir. 

A prova de integralização do capital (sem prejuízo de 
exame de escrita da entidade requerente, determinado pela 
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D. R. I. ou pelas Delegacias Fiscais, na época da habilitação 
p depois desta periodicamente, e efetuado por servidor pelas 
mesmas designado) ::lerá feita com a juntada do conhecimen
to de depósito, no Tesoun Nacional, no Banco do Brasil ou 
nas Caixas Econômicas Federais, da importância respectiva. 
r; qual só poderá ser levantaúa após o registro da ·;:arta-pa
tente de autorização para funcionamento da organização, ."0-

ciedade ou firma individual, à vista do conhecimento ou do
l'umento próprio que então lhe será restituído ne la D. R . I . 

Quando da formação do capital participarem bens de ou
tra natureza, serão exibidos os títulos de propriedade, acom
panhados de laudos de avaliação, subscritos por peritos idô
neos. A D. R. I. reserva-se o direito de mandar pncedel' ; I 
nova avaliação, correndo a desp('~;a por conta d'l requerent('. 

II 

o pedido de autorização lJarH designar agente ou repre
sentante será dirigido a esta Díretoria e, nos Estados, às De
legacias Fiscais, instruido dc': 

li) prova de idoneidade m.)ra I do candidato, mediante 
a testa do da a utoriclade policial; 

1) prova de que o agcnt(· oU representante está em dü 
com suas obrigações militares: 

r) prova de regular p"i'manêneia no País, quando se ü'a
tal' de estrangeiro; l' 

d) prova de regular constituição, quando a investidu
rêl deva recair em comercial. 

o registro de autorização de agente ou representante das 
llrganizações, sociedades ou firmas individuais, a que se refe
rem os §§ 19 e 29 do artigo 69 do Decreto-Lei n° 7,930, de 3 
tie sEtembro de 1945, será concedido por esta Diretoria, no Dis
trito Federal; pelas Delegacias Fiscais, nas Capitais dos Es
tados, e pelas repartições arrecadadoras no interior, mediante: 

a) prova de que a casa matriz está legalmente habili
tada; 

368 



b) carta de nomeação do Agente com as firmas visadas 
pelas autoridades fiscais a q.ue estiver sujeita li casa matriz 
e reconhecidas por notário público; 

c) prova de expedição da carta-patente, e de aprovação 
do plano, admitidas para êsse fim certidão ou cópia io~:)s

tática dêsscs atos ou exemplar da publicação llJ Diário Ofi
cial; 

d) prova de qUe a casa matriz está em dia ou quite 
com o pagamento da cota de fiscalização. 

IH 

As org2nizações, sociedades ou firmas individuais sõm~n
te poderão iniciar suas operações depois de cumprirem as f.Jr
malidaÜ2s estabelecidas no artigo 5° e seu § 2° do Decreto
Lei n? 7.930, ou seja depois de: 

a) publicado no Diá1-io Oficial o plano e o process:l de 
sorteio; e 

b) de registrada a carta-patente, m Registro do Co
mérci.o, e uma vez designado o Fiscal (Art. 7°, do Dccreto
Lei n° 7.930) . 

IV 

A disposição do artigo 9? do Capítulo I do Decreto-Lei n° 
7.930, de 1945, não se aplica aos casos de que trata o artigo 
37 do Capítulo IH do citado Decreto-Lei, isto é, a distribui
ção de prêmios, gratuitamente, como propaganda, pelos tea
tros, cinemas e outras casas de diversões, emprêsas d8 anún
cios, jornais, estações de rádio e quaisquer outros estabeleci
mentos comerciais, não se subordina, ohrigatoriamente. ao re
sultado de sort:~ios realizact:os pela Lot('ria Federal. 

V 

A distribuição de premlOS em títulos da Dívida Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, não poderá ser permit:da às 



organ"zações imobiliár:as, devendo as demais cingir-se à" 
restrições do artigo 42 e SEU parágrafo ún:co do D2creto-Lei 
n° 6" 259, de 10 de fevereiro de 1944. 

VI 

A cota semestral de fiscalização a que Estão sujeitas as 
(,rganizações, sociedades ou firmas individuais autorizadas a 
funcionar no Pais, a que a~ude o al-tigo 59 do Decreto-Lei n? 
7.930, de 3 de setembro de 1945, deverá ser co~rada e paga 
adiantadamente, nos períodos de 1 a 10 de janeiro e de 1 a 10 
de junho de cada ano, incid'ndo as que não o fizerem nes
sas épocas na multa prescr:ta na alínea c do artigo 55, sen
do dec~arada caduca a carta-patente das Que não o fizerem 
em dois semestres consecutivos, sem pr2juízo, ncsse caw, da 
multa que couber consoante {) que dispõe o artigo 15 do men
cionado Decreto·Lei. 

VII 

E' obrigatória a Em'ssão de t:tulos a que se refer2 o ar
tigo 17 co Derreto-Lei n° 7. 930, pe~as organiz~çõ2~, socie
dades ou firmas individuais autoriza:ias a fund:nar; sôbrc 
êsses t:tulos será cobradJ o sê.o proporc:onal previsto no 
mesmo artigo. 

VIII 

o sêlo a que se refere o íüm antericr sfrá pago no ato 
da em;ssão dos t:tulos, considerandc-se em "tidos os qu.:: cs
t:verem assinados pe~os D:ret:;res das organizações, socieda
ü'es cu firmas ind:viduais, ou pessoas autcr:zadas. 

IX 

03 t:tulos emitidos serão presentes, depois de selados, 
ao Fiscal de plantão na D.n.!., para o n~ccssário - "Vis
to" - a::ompanhados de uma r2lação, em três (3) vias, con
signando cs seus números, em ordem crescente, c a impor-
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tância do impôsto pago. Quando a emlssao e selagem se ve· 
rificarem nos Estados, a providência aqui recom2ndada pro
cessar-se-á junto às Delegacias Fiscais, ficando esclarecido 
que, em nenhuma hipótese, os Fiscais poderão usar chance
las nos títulos emitidos. 

x 

A relação dos títulos em:tidos, a que alude o item ante
rior, também receberá o "Visto" do Fiscal de plantão, fican
do a 1~, via arquivada na Superintendência da FiscaI:zação 
de Clubes de MErcad::rias (S. F. C. M.), junto à D. R.I., ou 
nas Delegacias Fiscais; a 2" será anexada à comunicação que 
as organizações são obrigadas, pelo artigo 18 do D2creto-Lei 
n° 7.930, a fazer à mesma Diretoria, sendo a 3~ arquivada na 
seÚe das sociedadEs ou firmas. 

XI 

A quitação do impôsto do sélo sôbre os t:tulos emitidos 
pelas organizações, sociedades ou firma3 indiv'duais aut:ri
zadas a funcicnar, será comprovada medIante atestado forne
cido pelo Fiscal da organização o qual, sob sua rlspol1:oábili
dade funcicnal, declarará, após exame dt' escrita, o núm,:ro 
c o valor dos títulos e a importânc'a do sêlo correspondente, 
na conformiü2de do que dispõe o Decreto-Lei n° 6.659, de 
5 de julho de 1944, artigo 1°, §§ 10 e 2°. 

DAS OBRIGAÇõES DAS ORGANIZAÇõES 

XII 

As crgan;zaçõ2s, sociedades cu firmas indiv'dua;s auto
rizadas a funcionar, e sed 'adas no Distrito Federal, além das 
remessas à D. R. I. do demonstrativo e do balancete a que ce 
refere o artigo 52 do Decreto-L:>i n~ 7.930, ficam obrigadas: 

a) a comprovar, perante a D.R.I., ou Delegac'as Fis
cais, mediante documentos hábe:s, cito dlas antes do strte:o, 
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a 'propriedade dos imóveis ou mercadorias a sortear, do
cumentaçã8 que lhes será rfst:tuida logo após o sort2io; 

b) comunicar à mesma Diretoria as alterações que se ve
rificarem quanto a: dencmi.nação; enderêço; criaçào l' -:3X

tinção de Agências; nomeação, substituição ou dtstüuição de 
agentes, e aumento ou redução de capital; 

c) a transmitir. mensalmente, à D. R .1" uma l'e1açüo 
visada pelo respectivo Fl~sca 1, dn número de titulos em:ticlos, 
no mês anterior, o valor dêstes e do impôsto pago em estam
pilhas do impôsto do sêLJ e da taxa de Educaçáo e Saúde, 
consignando na mesma relação () impôsto pago em estampi
lhas, quando se verif:car8m os casos previstos nos ~§ Ir e 2' 

do artigo 17 do Decrcto-Lei n° 7.930, de 1945; e 

d) facilitar por todos os meios o exame periódico d,,' sua 
escrita, pelo servidor para isso designado pela D. R. 1. ou pe
las Delegacias Fiscais, nos Estados. 

As :Jrganizaçõcs, scciedades ou firmas indivíduais SEdia
das nos Estados, cumprirão junto às Delegacias Fiscais as 
obrigações constantes dêste item, devendo essas repart:çõ2s, 
depois das anotações fe:tas 11: seu fichário quanto às exigên
das das alíneas b, c e d transmitir os respeetivos processos 
à D. R .1., tudo dentrJ do prazo de o~to dias. 

DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS DA RECEITA 
E DA DESPESA DAS ORGANIZAÇõES 

XIII 

Os demonstrativos da Receita e Despesa, que as organi
zações, soc:edades ou firmas individuais pelo artigo 52 do 
Decreto-Lei n? 7.930 são obrigadas a remeter, mensalmente, 
à D. R. I., além do "Visto" do respectivo Fiscal deverão ccn
ter, cbrigatori8mente, em resumo: 

a) as importâncias recebidas dos prestamistas; 
b) a imp'ortância e a percC'ntagem sôbre a Receita des

tinada: 

I - à distribuição Ó:e prêmios e honificações; e 

, II ao fundo dt> patrimônio. 
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DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DA 
FISCALIZAÇÃO DE CLUBES DE MERCADORIAS 

XIV 

A Superintendência da Fiscalização de Clubes de Mer
~adcrias (S. F. C. M.), que funciona junto à D. R. L, sob a 
chefia imediata do funcionário designado pela mesma Dire
toria, para as funçõEs de Inspetor Superintendente, manterá 
um cadastro geral das organizações, sociedades ou firmas in
dividuais autorizada~ a funcionar no País, compreendendo: 

a) fichas de registro das organizações, sociedades ou fir
mas individuais (Modêlo n? 1) ; 

b) fichas de contrihuição fiscal das mesmas organiza
ções, abrangendo impostos, selos, taxas e cota de fiscalização, 
discriminadamente (Modêlo n? 2) ; 

c) fichas de r€gijtro des dermnstn'.tivos mensais da 
Receita e Despesa das organizações, 80cicdades ou firmas in
dividuais (Modêlo n? 3) ; 

d) livro de registro de nomeação de Agente ou Repre
sentante das organizações, fora de suas sedes (Modêlo n° 4) ; e 

e) pastas de arquivamento temporário d2s documentoi'\ 
a qUE' alude a aHnea a do item XII destas Instruções. 

XV 

O Inspetor Superintendente distribuirá entre os INspeto
res ou Fiscais com exercício ou de plantão na Superintendên
cia, não só os processos ou papéii'\ que pela mesma devem ser 
instruídos ou informados, mas ainda () expediente relativo aos 
elementos destinados ao cadastro das organizações, socieda
des ou firmas individuais, quer os apresentados por estas, di
l'etamenÍ2 ou pelo seus Fiscais, no Distrito Federal, quer os 
oriundos das Delegacias Fiscais, nos Estad:Js, cabendo àque
les servidorf>s examinar c informar os processos e papéis que 
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lhes forem distribuídos, inc:usive os referentes às anotações 
nos fichár~os prórr;os do Cadastro, dentro do prazo de oito 
(8) dias, da data do seu recebimento, na forma da leg~slação 
vigente. 

XVI 

Para que possa s~r atualizado o atual Cadastro existen
te na S. F . C . M. das organizaçõ2s, sociedades ou firmas indi
viduais autorizadas a funcionar no País, os Fiscais destas no 
Distrito FEderal, e os das sediadas nos Estados, preencherão 
e encaminharão à D. R. r., os últimos por intermédio da s De
legacias Fiscais, um formulário consignando 0S elementos para 
aquêle fim, de acôrdo com o mo dê lo n? 5 destas Instruçõ2s. 

XVII 

As Delegacias Fiscais, tomanào conhecimento destas Ins
truções, marcarão o prazo máximo de oito (8) dias para que 
os Fiscais das organizações, nos Estados, lhes apresentem, 
dev:damente preenchidos, os formulários a que se refere o 
ítem anterior, e depois de recebê-los e de em idêntico prazo 
promoverem as anotaçõEs ncs fichários próprios do seu Ca
dastro, os encaminharãJ à D. R . I . 

XVIII 

Como lhes cabe, também, a competência de autorizar a 
nomeação de Agentes ou Representantes das organizações, 
Eociedades ou firmas individuais, em funcionamento no País, 
r.s Delegacias Fiscais, sempre que o fizerem, darão imediato 
conhecimento à D. R . I ., acompanhado dos elementos indis
pensáveis às anotações do Cadastro a cargo da S. F . C. M . 

XIX 

As irregular:dades, falhas ou senões apuradcs nos exa
mes dos document.:::s e comunicações que forem presentes 3 
S. F . C. M ., bem como a inobservância, quer pelos órgãos ad-
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ministrativos e seus Agrnt3s, qUEr pelas organizações, socie
dades ou firmas individuais autorizadas a funcionar, do que 
determinam o DecrEto-Lu n° 7.930, de 3 de setembro de 1945, 
t. estas Instruçõ3s, serão levadas ao conhecimento da D. R. I. 
pelo Inspetor Superintendente, sob pena de responsabilidade, 
respondendo ainda o mEsmo Superintendente pela execução, 
boa organ;zação e ord'em nos serviços ora institu~dos. 

DAS ATRIBUIÇõES DOS FISCAIS DAS ORGANIZAÇõES 

xx 

Além das atribuições que lhes cabem por fôrça do artigo 
49 do Decreto-Lei n9 7.930, d2 3 de setembro de 1945, os 
Fiscais das crganizaçõEs, sociedades ou firmas individuais 
autor:zadas a funcionar no País, dcvem: 

a) assinar obrigatoriamente o Ponto, nos dias úteis, na 
S. F . C. M. OS do Distrito Federal, e nas Delegacias Fiscais 
os dos Estados; 

b) verificar se as organ:zações, sociedades ou f:rmas in
dividuais cumpriram e estão cumprindo as disposições que 
estas Instruções lhes atr:buiram, dando conhecimentcs do 
D:strito Federal à S.F.C.M., e os dos Estados às Delega
cias Fiscais; 

c) comunicar, os do Distrito Federal, à Superintendên
cia, e os dos Estados, às Delegacias F:scais, a data do reco
lhimento pelas organizações da cota semestral de fiscarzação, 
cem indicação do semestre, númEro da gu:a do recolhimen
to do outro elemento que a identifique; e 

d) comunicar, dentro dos oíto (8) primeiros d'as de cada 
mês, os do Distrito Federal àS. F . C. M ., e os dos Estados :1S 
Delegacias Fiscais, a impcrtância dos prêmics distribu:dos 
pelas organ:zações no mês anterior, a do im!lôsto de 101)'0 
pago e a dos selos penitenciários inutiUzados no livro próprio, 
conforme o Modêlo n° 6 que acompanha estas Instruções. 

375 



DAS DISPOSIÇõES TRANSIT()RIAS 

XXI 

Dentro de noventa (90) dias, a contar da data da pu
blicação destas Instruções, serão suspensas as atividades das 
emprêsas, cujo processo de adaptação ao regime do Decreto
Lei n° 7.930, de 3 de setembro de 1945, não esteja concluído, 
à falta de elementos exigidos em despacho, providenciando-se, 
imediatamente, de confsrmidadc com o disposto no item IH 
da Circular n" 21, de 17 de maio de 1946, do Sr. Ministro 
da Fazenda. 

CIRCULAR DG-ll - DE 15 DE MAIO DE 1957 

Obriga a iuclusão, nos planos, ds cláu
sula proibitiva da venda de cupões S01'

feáveis, sob qun!q'llel· modalidade. 

O Diretor-Geral da Fazenda Nacional. no uso de suas atri-
buições, (' tendo em vista o resolvido no processo n° ..... . 
140.887 -56, declara aos Diretorc s e chefes de repartições e 
~erviços subordinados a êste Ministério que, de todos os pla
nos de wrteios, a título de propaganda comercial, mediant2 
distr:buição gratuita de cupões, oferecidos p210s inüressados 
nos processos de habilitação de que trata o Decreto-Lei n° 
7.930, de 3/9/1945, d('ve, obrigatoriamente. constar a seguin
te cláusula: 

(Nome da firma) se obriga, per si ou por terceiros, de 
acôrdo cem as disposições do Decreto-Lei n° 7.930, de .... 
3/9/56, a não vender, sob qualquer modalidade que se possa 
idealizar, os cupões que se propõe distribuir gratuitamente 
com direito a prêmios mediante sorteios a título de propa
ganda comercial, por não ser lícita, na forma da Circular n9 

55, de 25/4/57 (D.O. 27/4/57), tal d:stribuição em troca de 
contribuições, donativos, mensalidades, etc., em favor de 
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quaisquer entidades ou associações, s·:::b pena de incorrer nas 
sanções previstas no Capitulo VI do citado Decreto-Lei n, .. 
7.930. 

./ oão de Oliveira Castro Vianna ./ r . 
D:retor-Geral 

CIRCULAR N° 55 DE 25 DE ABRIL DE 1957, 

Interpreta o m't, 37 do Decreto-Lei n~ 
7.930, de 1945. 

o Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, no 
uso de suas atribu'ções e tendo em vista o que consta do pro
cesso n° 314,098-56; 

C:::nsiderando que, na sistemática do Decreto-L'2i n° " 
7,930, de 3 de setembro de 1945, que dispõe sôbre vendas 
imobi!iárias e de mercadorias, med:antc sorteio, ass:m como 
relativamente à distribu:ção gratuita de prêmios a título àe 
propaganda estão d:sciplinadas apenas operações de natureza 
comercial; 

Ccnsidcrando que a gratuidade dos cupõr.s para efeito de 
propaganda é condição inerente à sua emissão e distribuição 
(art, 37); 

Declara aos Senhores Chefes das repartições subord :na
das, para seu conhecimento e dzv:dos fins, que a expressão 
"como prcpaganda", adotada na redação do citado art. 37, 
deve ser entendida, exclusivamente como propaganda "comer
cial". Não é lícita, per consegu'nte, a distribu:cão de cupões 
numuadcs com dirEito a prêmios med'ante s·:;rteio, em troca 
de contribuições, donativos, mensalidades, etc" em favor de 
quaisquer entidades ou associações, prática que deverá ser re
primida pela fiscalização, 

lUúcio Tór1'es Car'rilho 
Substituto do Diretor 
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CIRCULAR Nc 33 - DE 23 DE MAIO DE 1958 

Pl'O:'be a distribuição de cupões sor
teávâs em logradouros e via.E; públicas, 

O Diret8r das Rendas Internas do Tesouro Nacional, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 62, do Decreto
Lei n° 7,930, de 3 de setembro de 1945, tendo em vista a ne
cessidade de estabelecer normas uniformes para a execução 
do mesmo Decreto-Lei, e 

Considerando que a d~stribu~ção gratuita de cupões nu
merados, C2m direito a prêmios mediante sorteio, permitida 
aos estabelecimentos comerciais pelo art. 37 do citado diplo
ma legal, tem por finalidade o incc!1tivo às vendas n8S pró
prios estabelecimentos; 

Cons:derando que os estabelecimentos comerciais, caracte
rizados na lei, não se ccnfudem com ambulantEs e "came
lots" ; 

Considerando que ambulantes e "camelcts" se prevale
CEm da venda de mercadorias na via pública para distribuir 
cupões numerados, com direito a prêmios mediante sorteio, 
em detr;mento dos estabelecimentos comerciais que praticam 
tal cperação; 

Declara aos srs, chefes das Repartições subord:nadas, 
para SEU ccnhecimento e dev;dos fins, que a distribuição gra
tuita de cupõcs numerados com direito a prêmios, med:ante 
sort2io,em virtude de vEnda de mercadorias ou troca por 
quaisquer e:ementos, a utcrizada por carta-patEnte, na confor
micaÚc do referido Decreto-Lei, não pcderá ser efetuada em 
logradouros e vias públicas, devendo essa prática ser repri
mida pela fiscalização, na forma da lei (art, 55, letra b, do 
Decreto-Lei n e '7,930, 0e 3 de setembro de 1945) , 

Jlllcio TrJl'/'l'!i Cat'r'ilho 
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CIRCULAR N° 33-A - DE 21 DE FEVEREIRO DE 19tH 

Pr'oíbe a emlssao de impressos com 
formato, dizeres e côres que se asseme
lhem ou imitem as cédulas do papel
moeda nacional. 

O Diretl:lr das Rendas Internas do Tesour·;) N acionaI, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do pro
cesso fichado mste Ministério sob o n9 8.427-61, declara aos 
senhores Chefes das repartições subordinadas, para seu co
nhecimento e devidos efe:tos, que fica term~nantemEllt3 proi
bido às emprêsas concessionárias iJe carta-patente, regidas 
pelo Decreto-Lei n9 7.930, de 3/9/45, emitirem impressos 
dando direito a prêm:os mediante sorteio ou destinado à tro
ca por cupões sortfáveis, com formatos, d'zeres e côres que se 
assEmelhem ou imitem aR cédulas do papel-m=eda nacional. 

Ab:athar Britto 
Diretor 



DECRETO Nr 51.032, DE 25 DE ,JULHO DE 1961 

Disciplin(& (j concessão dt> novas car
tas-patentes e os S01'teios por' elas auto
rizados, dando r;1üras providências. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
e~:nfere (I artigo 87, item I, ela ConsCtuição, (' considerando 

que a Lei proíbe e pune a prática de jogos de azar; 

que somente por exceção tolera a concessã:l de patentes 
para a distribuição de prêmios e brindes mediante sorteio; 

que está grassando enorme abuso dêstcs processos publi
citários, em franco atentado contra a ecenomia popular; 

que estas técnicas publicitárias têm-se convertido Em es
peculação com a inexperiência da infância c da juventude, 
que convém preservar contra o estímulo aos vícios; 

que a aprovação dos planes de sorteio pelo Ministério da 
Fazenda não pode deixar de atender aos seus aspectos morais 
e econômicos e à conveniência de evitar S0US ef(,itos anti-so
ciais, decreta: 

Art. I" A Diretoria-Geral da Fazenda Nacional sus
penderá a concessão de novas cartas-patentes bem como a 
concessão de renovação das que atualmente estão em vigor, 
para autorizações a que faz referência o Decreto-Lei n9 •• 

7.930, de 3 de setembro de 1945. 
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Art. 29 De acôrdo com {) disposto no artigo 15 do De
~reto-Lei n 9 7.930, Úe 3 de setembro de 1945, as cartas-pa
tentes devem ser expedidas pelo prazo de doze meses. 

Art. 3° As autoridades do Ministério da Fazenda exerce
rão a mais rigorosa vigllância para que os atuais ccncessio
nários de cartas-patentes ni:í.o a cedam s.Jb quaisquer formas 
ou pretextos, para utilização de terceiros c para que efe
tuem a oportuna, pontual e exata entrega dos prêmios pro
metidos, sob pena irrelevável de cassação à menor infração. 

Art. 49 Igualmente serão cassadas as que ferem desvia
das de suas finalidades, e na sua exploração contiverem ou 
estimularem qualquer prática anti-social ou deseducativa da 
infância e da adolescência. 

Art. 59 Ao examinar o requisito da "viabilidade dos 
planos", a que faz referência o artigo 4° do Decreto-Lei n° 
7.930, de 3 de setembro de 1945, obrigatõriammt:2 atentará, 
na sua repercussão econômica e moral, a Diretoria-Geral 
da Fazenda Nacional. 

Art. 69 Além de outros motivos de ordem geral ou es
pecial, consideram-se inviáveis os planos que: 

a) importem em incentivo ou estímulo ao jôgo de azar, 
objetivamente considerado; 

b) despertem na infância e na adolescência o interêsse 
pelo jôgo de azar; 

c) proporcionem lucro imoderado aos seus executores; 

d) permitam ao conccssicnário transformar a autoriza
ção em procê'SSO de exploração dos sorteios como fonte de 
receita exclusiva; 

e) estimulem a compra de bens não necessários; 

f) importem em fater deseducativo da infância e da 
adolescência. 



Art. 79 O presente Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as dispcsiçõ2s em contrário. 

Brasília, D. F ., 25 de julho de 1961, 140? da Independên
da e 739 da República. 

JâNIO QUADROS 
Clemente Mariani 
Oscar Pedroso Horta 

PORTARIA N° 193, DE 2 DE JULHO DE 1965 

O Dirttor do Departamento de Rendas Internas, no uso 
de suas atr:buições legais, e tendo i:m vista a determ~nação 
constante nos avisos GB-49 e GB-50 do Senhcr Ministro da 
Fazenda, e 

Considerando que as operações de venda de bens a pres
tação, med"ante sortei:s, com o recebimento antecipado do 
pr:cço, somente podem ser praticadas pdas crganizaçõ2s co
merc'ais concessionárias de cartas-patentes conced:das para 
êste fim €specíf:co, nos termos do Decreto-Lei n° 7.930, de 3 
de setembro de 1945; 

Consid:crrmdo que, pcrtanto, as cartas-paüntes expedidas 
em favor de outras Entidades ccmerciais exclusivamente para 
:J simples distribuição gratuita de prêmios, com cu sem sor
te'os, com ba,e no citado D::creto-L~i, nã~ !)odem ser utiliza
das para quaisquer operações que se prestem a ccnfusão com 
ns de vendas a prestação, mediante scrte:os, porque assim 
f'e conseguiria, fraudar as normas legais a estas aplicáveis e 
se daria ao pÚb[co a falsa impressão de que, não apenas o 
i'imp!es f'orteio, mas também Essas operações a êle vincu'adas 
se acham sob a fiscalização espec:alizada dêste Departamm
to; 

Ccnsiderando, finalmente, que, para se evita~ a prática 
de abus"s com baR:' nC's~a confusão, !,rincipalmente com vis
tas aos chamadcs "carnês" e suas moda!idades, e a fim de se 
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apurar até que ponto estão as emprêsas concessionárias de 
cartas-patentes para a simples d:stribuição de prêmios de 
propaganda favorecendo, com os processos publicitários com
preendidos no âmbito das referidas autorizações, o incremen
to de tais negócios, 

Resolve baixar as seguintes instruções: 

As Delegac:as Regionais de Rendas Internas, através das 
Inspetorias Fiscais e Inspetorias Auxiliares, deverão apre
sentar a êste Departamento, dentro do prazo de vinte dias, 
relação de tôdas as emprêsas concessionárias de cartas-paten
tes para distribuição de prêmios a título de propaganda co
merc:al, sediadas na respectiva jurisdição, indicando, além 
dcs números e datas dessas autorizações, os seguintes ele
mentos: 

a) indicação das promoções de qualquer natureza a que 
estejam dando cobertura com as mencionadas cartas-paten
tes, ncmes e endereços das emprêsas beneficiadas ou patro
cinadoras, data estabelecida para o término dessas promoções 
e da última prcrrcgação do respEctivo prazo, se isso t:ver 
ocorr;do, e descrição cas operações favcrecidas pelo prccesso 
de propagand'a em causa; 

b) indicação especial das operações representadas pGla 
('missão de "carnês", "contas de participação", "Ltulos pa
trimcn:ais" ou por qualquer outra f:rma que envolva a arre
cadação de prestaçõ3s, quotas, jó:as, ou taxas de inscrição 
dos clientes, contra promessa de entrega futura de bens ou 
d:reitos, com tôdas as informações exigidas na letra anterior, 
bem como o valor dos bens c u direitos prometidos e o dos 
respectivos prêmios; 

c) cópias dos planos em vigor, aprovadcs pela D:reção 
Geral da Fazenda Nacional, com indicação dos respectivcs 
processos e data em que foram êsses plan:s publicados no 
Diário Oficial. 

'Walter Norberto J(lein 
Subst:tuto do DIretor 
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CIRCULAR N° 67, DE 26 DE JULHO DE 1965 

O Diretor do Departamento de Rendas Int'~rnas do Te· 
souro Nacional, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
1°, n° IH, do Rcg:mcllto api'ovadJ pelo Decnto n° 55.853, 
de 22 de março de 1965, t2ndo em vista o disposto no art. 
62 do Decreto-Lei n" 7.930, de 3 de setembro de 1945, (' 

Considerando que a distribuição gratuita de prêmios, re
gu!ada pelo rcfer;d·:; Decreto-Lei, é admissívEl exclusivamen
te como um dos meics de propaganda comercial; 

Considerando que essa leg:tima finalidade é suscetível de 
desvios e aplicações contrárias ao interêss2 Fúhl~co; 

DECLARA aos Senhores Delegados Regionais, InspEt:::res 
e Agent::s Fiscu:s de Rendas Internas, Insp~tores Auxiliares 
e Fisca;s AuxiliarEs de Impostos IntErnes, bem como outras 
lepart:ções interes:.:adao; que, na fiscalização preventiva das 
operações projdac;as pelas emprêsas possuidoras de cartas
patentES para a distribu:ção gratu:ta de prêmi:s, com ou Stm 
sorteios, deverá ser exigida perfeita conformidade com os res
pectivos planos em vigor, aprovados pela Direção G2ral da 
FazEnda Nac:onal, segundo critério que melhor atenda .'l') 

interêsse público e mais eficientemente concerra para afas
tar a possibilidade de desvirtuamento dos objetivos da pro
paganda comercial legítima, observadas as seguintes instru
ções: 

1. O pl'ojetu decpcrações deverá ser submd:do ao pré· 
vio ass2ntimento dêste DepartamEnto, nos têrmos da determi
naçã) constante do telegrama-circular de 6 de maio de 1964, 
por intermédio das repartições subordinadas. 

2. O projeto de op2rações será apreslntado em 3 (trê3) 
vias: uma para ficar em peder dêste Departamento, uma 
para ser oportunamente encaminhada à fiscalização compe
tente, e outra que será devolvida à emprêsa autorizada, como 
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comprovante do prev!O assentimento, a qual deverá ser eXJ

bida às autoridades de qualquer jurisdição fiscalizadora que 
o exigirem. 

3. Não serão encaminhados a êste Departamento os pro
jetos de operações que não estiverem suficientemente ins
truídos cu formalizados, ou que se revelarem contrários ao 
dispcsto nestas instruções, devendo ser arquivados. 

4. As emprêsas possuidoras de cartas-patentes, que des
virtuarem as condições dos projetos de operações aprovados, 
deixarem de cumpri-las integralmente, faIscarem ou om~tirem 
informações relativas às mesmas, serão responsabilizadas por 
prática de operações à revelia da fiscalização, sem prejuízo 
de outras penalidades em que ha~am incorrido. 

5. Será recusado assentimento para a execução de pro
jetos de operação em qUf': 

I - as condições dos respectivos plan28 não forem ob
servadas, inclusive no que diz respeito à mecânica da distri
buição dos elementos que dão direito a prêmios, ou haja in
fringência de norma legal, ou a modalidade proposta aprrsen
te inconveniente do ponto de vista do interêsse público; 

H - o prazo de execução fôr indeterminado, ou superior 
a 6 (seis) meses, ou ainda, indicado de modo vago, sem pre
cisão quanto ao período coberto pelas operações; 

IH - o valor dos prêmios oferecidos, não estando prc
fixado nos planos respectivos, exorbitar ao limite razoável, 
nos têrmos adiante indicados, representando desvio da finali
dade de propaganda legítima; 

IV - a promessa de distribuição de prêmios vincular-se, 
direta ou indiretamente, ou referir-se a qualquer dos negócios 
ou operações seguintes: venda com o recebimento antecipado, 
total ou parcial do preço; coleção de símbolos, gravuras ou ob
jetos de qualquer espécie, inclusive os que possam servir para 
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o lançamento dos chamados "á:buns de figurinhas" ou equi
valente, quer para venda, quer para distribuição gratuita 
(Circu'ar n" 7, de 22/1/1964); participações financeiras de 
qualquer modalidade, subscrição ou aquisição de ações ou quo
tas socia' s, c u de part:cipações em associações, entidades ou 
empreendimentos de qualquer tipo; inscrição em qualquer sis
tEma de distribuição de vantagens comerciais {lU pecuniárias, 

v - não forem individuados desde logo o produto ou (l 

estabe:ecimento visados pela propaganda, com a indicaçã:J do 
enderêço, rames de atividade, número e data da regular ins
crição da firma ou sociedade responsável no Registro de Co
mércio, 

VI - seja propic:ada, direta {lU indiretamente, a mais 
de uma firma ou sociedade. sem base em expressa condição do 
plano aprovado pela D~reção-Gcral da Fazenda Nacional, par
ticipar da mesma premcção publicitária que se tem em vista; 

VII - as condições estabeleciÚas poss:bilitarem, clara ou 
dissimuladamente, seja qual fôr a modalidade adotada, a rea
lização de ma~s de um sorteio, concurso ou emissão de vales
brindes ror mês, a favor de um mesmo beneficiário da pro
paganc'a pr:cjdada; 

VIII - a distribuição dos elementos que derem d 'reito a 
prêmios puder ser ef~tuada, clara ou dissimulada mente, em 
troca ou decorrência de pagamento de contribuições, donati
vcs, mensalidades, taxas de inscrição, jóias, ou outra modali
dad~, em fav·:r de quaisquer associações,entidadi:s ou em
preendimentos; 

IX - o bmeficiár:o da promoção publicitária proposta 
exercer a função de agente, ou Equ:valcnte, da operação co
mercial que S8 pretende bencfic:ar cem a mesma; 

X - houver restrições regulamentares à prát:ca de dis
tribuição de prêm os re~ativamcntt' a qualquer das ,~,perações 
t,u produtos atinentes à atividade comerc'al ou industrial da 
emprêsa que se pretmde beneficiar com êsse meio de propa
ganda; 
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XI - não forem declarados o local, dia e hora da reali
zação do sorte~o ou concurso; 

XII - não forem indicados, de forma clara e inequívoca, 
/! processo de sorteio ou concurso, a cond:ção necessana à 
obtenção do prêmio e as principais características dos ele
mentos que darão direito ao mesmo; 

XIII - o valor do prêmio não puder ser desde logo de
terminado, ou se revelar manifestamente irreal; 

XIV - a compra e venda Que se referir a promoção tiver 
a sua ulti.mação subordinada a condições reguladoras do di
reito de preferência, sej a por sorteio ou não; 

XV - a base ou o cbjetivo ferem a obtenção de descon
tos ou abatimentos em preços fixados dos artigos de venda de 
estabelecimentos comerc:ais ou industriais; 

XVI -- as condições estabel2cidas para a atribuição de 
prêmios fave2recerem a conversão dêstes em dinheiro, a'nda 
que sob forma de restituição de preço pago, resgate da dívida 
ou modalidade equ:valente, ou a troca por prêmios de natu
reza ou valor diversos des ofcrecide~s. 

6. Será igualmente recusado assentimento, se ainda não 
tiver sido indicada a execução do projeto anteriormEnte apro
vado, relativo aJ me smo benefic· ário da propaganda. Para 
efeito de veríf:cação dêssc fato, deverá a emprêsa possuidora 
de carta-patente mencionar, em seu nôvo projeto, o período 
coberto pela execução do pro~cto anteriormente aprovado. 

7. Para aplicação do disposto no ítem 5, n° III, consi· 
dera-se como limite razoável para (l valor de cada prêm:o o 
que correspcnder, no máxime, a 2 (duas) vêzes o maior sa
lário-mín:mo vigente no país, não podendo o valor global dos 
prêmios em cada distribuição, em qualquer das modalidades 
adotadas, inclus:ve na de vales-brindes, exceder de 5 (cinco) 
vêzes êsse salário. 
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8. Antes da distribuição dos vales-brindes, deverá a em
prêsa autorizada comprovar, perante a autoridade fiscalizadora 
competente, o recolhimento dos tributos incidentes sóbre a 
operação. 

9. O projeto de operações submetido a prêvb assenti
mento deverá conter a expressa declaração de que a emprêsa 
autorizada, na execução das mesmas, respeitará e fará res
peit~r integralmente as restrições a que alude a presente Cir
cular e as demais normas legais e regulamentares aplicáveis . 

. 19. Sempre que na execução do projeto de operações S2 

~ret'enda incluir a c;ooperaçã.o de agEnte da emprêsa autori-
,. t • 

zada, deverá esta indicar no mesmo projeto o nome do refe-
rido agente, o enderêço e a repartição em que tiver sido efe
tuado .0 registro da respectiva carta-de-nomeação . 

. 11. As atuais concessionárias de cartas-patent~s, auto
torizadas a operar ncs têrmos dos Capítulos II e III do De
creto-Lei n9 7.930, de 3 de setembro de 1945, ficam, dentro 
?p pra;o de 90 (noventa) dias, obrigadas a adaptarem-se às 
normas desta Circular . 

.. 12. Continuam em vigor as ordens e instruções ante
riormente expedidas com base no disposto no Decreto-Lei n" 
7..930, de 3 de setembro de 1945, no que não tenha sido mo
dificad,o pela presente Circular. 

ClRCULAR DG Nc 2 

W alic'r Norberto J{lein 
Substituto do Diretor 

DE 24 DE SETEMBRO DE 1965 

O Diretor-Geral da Fazenda Nacional, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que consta da ExposiçãD do 
Departamento de Rendas Internas, fichada sob n° SC. . ... 
~98. 262/65, 

DECLARA a,os Diretores e Chefes de repartições e ser
viços subordinados a êste Ministério: 



1 . As emprêsas titulares de cartas-patentes para distri
buição gratuita de prêmios a título de propaganda, na for
ma do Decreto-Lei 7.930, ele 3 de setembro de 1945, deverão 
efetuar nos respectivos planos as alterações Que se fizerem 
necessárias à perfeita adaptação dos seus processos de pro
paganda às normas contidas na Circular n? 67, de 26/7/65, 
publicada no Diário Oficial de 3/8/65. 

2. Os planos alterados na conformidade com o dispostQ 
no item anterior serão submetidos à aprovação desta Direção 
Geral, nos têrmos do Decreto-Lei n? 7.930, de 3 de setembr9 
de 1945, por intermédio do Departamento de Rendas Internas, 
onde serão preliminarmente estudados e receberão parecere~ 
conclusivos. 

3. O prazo para a apresentação dos planos adaptados 
será de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Cir~ 
cuIar. ) 

4. Expirado o prazo acima estabelecido, ficará suspens~ 
~ execução de processos de distribuição de prêmios a tüulo de 
propaganda, das emprêsas que não houverem submetido a 
ndaptação dos seus planos ã aprovação oficial. 

5. Ainda quando os planos vigentes possam considerar
se já enquadrados nas condições estabelecidas pela Circular 
n° 67/65, do Departamento de Rendas Internas, ser~o. êl,e,s, 
no mesmo prazo aplicáve:s aos demais e pela forma il1()icad:;l 
no item segundo, submetidos a reexame sob pena de se' tor~ 
na rem inoperantes para tedo e qualquer efeito, enquanto não 
cumprida esta exigência. 

6. Em caso de não cumprimento de exigências no pro~ 
cessamento da adaptação ou do reexame no prazo de 10 (dez) 
dias da publicação do despacho respectivo, ou quando. o aten
dimento fôr incompleto ou irregular, será imediatamente ar
quivado o pedido, com as conseqüências previstas nos itens 
quarto e quinto desta Circular. 

José Magalhães Vieim de Mello 
n;r::t.or-GeraI Substituto 
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CIRCULAR DG-GB 1, DE 28 DE JANEIRO DE 1966 

o Diretor-Geral da Fazenda Nacional, no uso de suas 
atribuições legais e 

Considerando que a reVlsao determinada pela Circular 
DG-2. (te 24/9/1965, para os planos de distribuição gratuita 
de prêmios de propaganda comercial, de que trata o Decreto
'Lei n° 7.930, de 3/9/1945, tem por objetivo a uniforme adap
tação dos processos de propaganda previstos nesses planos às 
instruções contidas na Circular n e 67, de 26/7/1965, do De
partamento de· Rendas Internas; 

Considerando que, para facilitar tanto Quanto possível 
aos interessados o cumprimento das exigências decorrentes da 
aplicação das referidas Circulares, deve a Administração es
tabelecer previamente o critério que orientará o exame dos 
processos de adaptação dos planos em vigor, 

DECLARA aos Diretores e Chefes de repartições e ser
viços subordinados: 

I - Serão adotados como roteiros de eXlgencias bási
cas no exame dos planos de que trata a Circular DG-2, de 
24/9/1945, ()s modelos anexos à presente. 

H - O Departamento de Rendas Internas porá à dis
posição dos interessados, através das Delegacias Regionais e 
Inspetorias, exemplares mimeografados dos referidos mode-
101'. 

IH - O prazo de que trata o ítem 3 da Circular DG-GB 
na 2/65 fica prorrogado por 60 (sessenta) dias, a partir de 
4/1/1966. 
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M.F.-DRI MODELO 1 (TAM. '33 x 22) 

EMPRÊSAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 

(Nome da emprêsa titular) 

CARTA-PATENTE N" .... de .... de .......... de .... 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE' PRi.'MIOS A TíTULO DE 
PROPAGANDA COME'RCIAL - MODALIDADE': DISTRI
BUIÇÃO POR SORTE'IO DE' E'LEME'NTOS NUME'RADOS 

ADAPTAÇÃO Dq PLANO DENOMINADO" ........... . 

" 

DE'SCRIÇ~10 DAS BASES E CONDIÇõES 

................... ............................... , com 
(Nome da emprêsa titular) 

sede na cidade de ........... , Estado de ........... , c{)m o 
capital registrado de Cr$ ........... ( ................. ), 
inscrita no Registro de Comércio sob n 9 •••••••••••••••• , 

em ........................................... , titular da 
CARTA-PATENTE N° ........ , de .................... , 
outorgada nos têrmos do Decreto-Lei n" 7.930, de 3/9/1945, 
para Dist1'ibuição Gratuitcl de Prêmios a Titulo de Propagan
da Cemcrcial, promove, na forma das Circulares ns. 67 e 
DG-2, e:;:pedidas, respectivamente, pelo Diretor do Departa
mento de Rendas Intf:rnas, em 26/7/1965 - "D.O." de 
3/8/1965, c pelo Diretor Geral Úa Fazenda Nacional. em ., 
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24/9/1965 - "D. O. " de 4/10/1965, a adaptação do seu pla
no acima indicado, cuja fotocópia anexa, aprovado inicial
mente por despacho da Direção-Geral da Fazenda Nacional 
de ............ , publicado no DIário Oficia.! de ......... . 
página .......... , o qual passa a ter a seguinte redação: 

1 0) Fundamenta-se êste plano na distribuição de prê
mios com sorteio de elementos para isso numerados, a título 
de pr,opaganda comercial, segundo as modalidades previstas 
no art. 37 do Decreto-Lei n° 7.930, de 3/9/1945, desde que 
especlficamente indicadas na condição vigésima sétima, sen
do defeso utilizá-lo, direta ou indiretamente, em qualquer ou
tra espécie de operação disciplinada no referido diploma legal. 

2°) Observados os requisitos legais e as normas e instru
ções baixadas sôbre a matéria, poderá a emprêsa titular distri
buir gratuitamente a seus fregueses os elementos sorteáveis 
previstos neste plano, desde que exclusivamnte para fins de 
propaganda comercial de seus estabelecimentos, de suas mar
case da venda de seus artigos ou produtos. 

3°) Cada série dos elementos utilizados para a distri
buição de prêmios terá, no máximo e na forma adiante indi
cada, 100.000 (cEm mil) combinações, obrigatoriamente nu
meradas, e será identificada por número, em ordem crescen
te e natural. 

4°) Os elementos sorteáveis serão impressos e conterão, 
além do nome, da sede da emprêsa titular e do número de 
sua Carta-Patente: 

a) número que eoncorrerá ao sorteio; 

b) dia, hora e local do sorteio; 

c) local da entrega dos prêmios; 

d) prazo de prescrição da coisa sorteada; 

(') indiviÚuação do prêmio a sort:::ar, com a classifica
ção, espécie e valor; 
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n declaração, em negrita, de que a distribuiçã{) é gra
tuita, com a conseqüente proibição da cobrança de quaisquer 
taxas, emolumentos, contribuições ou encargos, inclusive fis
cais; 

g) processo de sorteio e suas condições; 

h) início e términ::J da operação; 

i) número do processo em que foi declarado o assenti
mento prévio para a operação a que se refere o sorteio; 

j) denominação do plan8 e indicação da respectiva série; 

l) chancela do fiscal e da emprêsa titular. 

5°) As promoções com base neste plano terão a dura
ção máxima de 6 (seis) meses, devendo os respectivos proje
tos serem submetidos ao préviü assentimento do Departamen
to de Rendas Internas, com observância das instruções e nor
mas em vigor. 

6°) Obriga-se a cmprêsa titular, por si ou por terceiros, 
de acôrdo com as disposições do Decreto-Lei n? 7.930, de 
3/9/1945, a não vmder, SGb qualquer modalidade que se pos
sa idealizar, os cupões ou outros elementos que se propõe dis
tribuir gratuitamente C2m direito a prêmios mediante sor
teios a título de propaganda comercial, sendo ainda ilícito 
trccá-los por cobrança de contribuições, donativos, mensalida
des e semelhantes em favor de quaisquer entidades ou asso
ciações. 

7°) A gratuidacle da distribuição de prêmios fica tam
bém assegurada pela proibição da cobrança, aos concorren
tes ou contemplados, de quaisquer taxas ou emolumentos, in
clusive a título de rcembôlso de' tributos sôb:re prêmios ou 
de' outra natureza. 

8°) É; ainól expressamente vedado promover, com co
brança de ingresso, s:rtcio vinculado à realização de qual
quer espéeie de espetáculo, se esta última atividade não com;
tituir, por sua natureza, objetivo c<:mereial da titular da Car
la-Patente. 

39~ 



9°) A entrega cios pl'em:os fm'-se-á na sede da emprê
í'a titular, ou em outro local pr(viamcnte indicado, ao qual 
os contemplados tenham acesso gratuito. 

10e
) Não terão validade os elementos sorteáveis ou sor

t:eados que apresEntem ddeitos ou vícios que prejudiquem a 
verificação de sua autenticidade ou do direito aos prêmios. 

11 O) OS prêmios oferecidos a sorteio consistirão, exclu
sivamente, em mercadorias ou em títulos da Dívida Pública, 
federal, estadual ou municipal, observadas quanto à segunda 
modalidade, as limitações impostas pelo art. 42, parágrafo 
único, do Decreto n e 6.259, de 10/2/1944. 

12°) Os valôres unitários ou globais dos prêmios, ofere
tidos em cada sorteio, observarão os limites máximos esta
belecidos peb Departamento ele Rencias Internas, em ato nor
mativo. 

13°) O direito ao prêmio prescreverá em 1 (um) ano, 
contado do dia da realização do sorteio. 

14°) A emprêsa titular, com a antecedência mínIma de 
8 (,oito) dias da data do sorteio, comprovará, com documen
tação hábil, a plena propriedadl' dos prêmios que nêle serão 
distribuídos. 

159 ) O resultado do sorteio será afixado na sede da 
emprêsa titular da Carta-Patente, em lista por ela autenti
cada e com o visto do fiscal competente. Essa lista, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do conhecimento do 
respectivo resultado, será também publicada em jornal d2 
grande circulação, devendo a fôlha correspondente ser man
tida em arquivo à disposição da fiscalização. 

16°) E' proibida, sob qunJc.!uer das modalidades previstas 
na lei, a realização de mais de uma promnção mensal, ainda 
que com a utilização de qunlquel' outro plano dE' dishibuiç.ão 
de prêmios de propaganda. 
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17'1) A emissão de qualquer elemento sorteável, bem 
como a respectiva propaganda, somente poderão ser iniciadas 
após o assentimento prévio para a promoção e observados os 
l'equisitos legais e as demais normas ~~ condições para isso 
estabelecidas, 

18°) O lecal de distribuição dos elementos sorteáveis será 
(I estabelecimento da emprêsa titular. Sob a responsabilida
de exclusiva desta, a distribuição poderá ser efetuada em de
pendências das transmissoras de rádio e televisão, quando es
tas atuarem como veículos de divulgação da promoção corres
pondente, 

19°) A mesma norma da condição anterior será aplicada 
à exposição facultativa dos prêmios oferecidos na promoção 
de que se tratar. 

20°) Em todos os atos relativos à promoção, deverão ser 
mencionados o número da Carta-Patente da emprêsa titular 
responsável e o número do processo em que foi declarado o 
assentimento prévio para a sua realização. As mesmas indi
(·.ações serão feitas em anúncios de qualquer modalidade. 

21°) Nos têrmos da Circular n° 7, de 22/1/1964, da Di
retoria das Rendas Internas, é proibido efetuar a distribui
ção de elemento sorteável com base na organização de sé
ries ou coleções de qualquer espécie. 

229 ) Não é permitido, em nenhuma hipótese, oferecer ou 
converter prêmio em dinheiro, ainda que sob a forma de des
conto, devolução total ou parcial do preço ajustado, quitação 
total ou de saldo de dívida. 

23°) E' proibida a adoção de processo de distribuição de 
premlOs que possa corresponder, direta ou indiretamente, à 
venda a prestações, mediante s:Jrteios, ou que possa induzir o 
público a supor tal correspondência. 

24c
) Cada elemento destinado à distrihuição de prêmio 

conterá apenas um número sorteável, 
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25") A utilização dêste plano é condicionada à observân
cia dos preceitcs legais c regulamentares sôbre a matéria, 
bem como das instruções disciplinadoras aplicáveis. 

26°) Se o desvirtuamento da operação de propaganda 
adotada se caracterizar como prática de loteria proibida, fi
cará o responsável sujeito às sanções previstas no Decreto
Lei n° 6.259, de 10/2/1944. 

27°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (descrever, com 
clareza e observando as restrições em vigor, o processo de sor
teio adotado e indicar, dentro das condições peculiares a cada 
uma das modalidades pretendidas, o seguinte: 

a) bases para participar da distribuição dos elementos 
sorteáveis; 

b) número de el ementas sorteáveis e a respectiva nu
meração; 

c) critério adotado para a atribuição e a classificação 
dos prêmios; 

d) outras indicações que a emprêsa titular julgue ne-
cc'ssário consignar). . .................................. . 

Data .............................................. . 

(Assinatura do representante legal da emp:êsa titular) 
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M.F.-DRI 
MOD1!:LO 2 (TAM. 33 x 22) 

EMPRÊSAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 

(Nome da emprêsa titular) 

CARTA-PATENTE N° o .. o de .... de .......... de .... 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS A TíTULO DE 
PROPAGANDA COMERCIAL - MODALIDADE: 

DISTRIBUIÇÃO SEM SORTEIO 

ADAPTAÇAO DO PLANO DENOMINADO" o o o o o o o o o o o o 
" 

DESCRIÇ .. iO DAS BASES E CONDIÇõES 

••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• •• ••••••• ••••• , com 
(Nome da emprêsa titular) 

fede na cidade de o o o o o o o o o o o, Estado de o o o o o o o o o o o, com o 
capital registrado de Cr$ o o o o o o o o o o (o o o o o o o o o o o o o o o . o . ) , 
inscrita no Registro de Comércio sob n° o o o o, em o o o o o o o o o o, 
titular da CARTA-PATENTE N? o o o o o o, de o o o o o o o o o o o o o o, 
outorgada nos têrmos do Decreto-Lei n9 7 o 930, de 3/9/1945, 
para Distribuição Gratuita de Prêmios a Título de Propagan
da Comercial, promove, na forma das Circulares ns o 67 e 
DG-2, expedidas, respectivamente, pelo Diretor do Departa
mento de Rendas Internas, em 26/7/1965 - "DoO." de 
3/8/1965, e pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional, em .. 
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24/9/1965 - "D.O." de 4/1019\35, a adaptação do seu plano 
êicima indicadc, cuja fotocóp:a anexa, aprovado inicialmente 
por despacho da Direção-Geral da Fazenda Nacional de .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , publicado no "Diário Oficial" 
de .................. , página o qual 
passa a ter a seguinte redação: 

1 c) Fundamenta-se êste plano no art. 28 do Decreto-Lei 
n° 7.930 de 3/9/1945 que trata da distribuição de prêmios 
sem sorteio, a título de propaganda comercial, processada em 
virtude de resultado de concursos em forma de previsões, de
cifraçêíes, cálculos, testes de inteligência, seleção de pred;cados 
artístices e outras modalidades, desde que não contrárias à 
moral e aes bons costumes. 

2°) Embora dentro das modalidades ou formas generi
camente permitidas, não poderá a emprêsa titular adotar sis
temas lesivos ou inconvenientes ao bem público, bem cemo os 
que p=ssam envolver a divulgação ou o aproveitamento de 
matéria política ou ideológica. 

3e
) E' defeso utilizar o presente plano, direta ou indi

,'etamente, em qualquer outra espécie de cpcrações discipli
nadas no Decreto-Lei n° 7.930, de 3/9/1945. 

4°) Os concursos observarão os requisitos legais e as nor
mas e instruções baixadas sôbre a matéria, sendo permiti
dos exclusivam2nte para fins de propaganda comercial dos 
t'stabtlecimentos da emprêsa titular, de suas marcas e da ven
da de seus artigos ou produtos. 

5°) Seja qual fôr a modalidade cu forma adotada, deverá 
ela situar-se e ser executada dentro das características p-e
culiares aos concursos Em geral, tais como: 

(,) presença de mais de um concorrente; 

b) uniformidade nas condições de competição propostas 
aos candidatos; 
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c) resultado não dependente do fabr sorte, total ou par
cialmente, a não ser no caso de ocorrência de ma's de um 
vencedor e somente quando o prêmio fôr ind~visív€l. 

6°) As promoções com base neste plano terão a dura
ção máxima de 6 (seis) meses, devendo os respEctivos pro
jetos ser submetidos ao prévio assentimento do Departamen
to de Rendas Internas, com observância das instruções e nor
mas em vigor. 

7?) Como condição para participar do concurso, poderá 
ser exigida a apresentação ou a entrega de acondicionamen
to de produtos ou de elementos de reclamo, desde que relativos 
ao ramo comercial da emprêsa titular. Quando a exigência da 
apresentação se referir a qualquer outro elemento, a distri
buição do mesmo sErá absolutamente gratuita, sendo a·nda 
ilícito trocá-la por cobrança de contribu:ções, d.:::nativos, men
saUdades e semelhantes, em favor de quaisquer entidades cu 
associações. 

8°) A gratuidade da distribuição de prêmios fica também 
assegurada pela proib:ção da cohrança, aos concorrentes ou 
contemplados, de quaisquer taxas ouemo:umentos, inclusive a 
título de reembôlso de tributos sôbre prêmios ou de outra na
tureza. 

9°) É ainda expressamente vedado promover, com co
brança de ingresso, concurso v:ncu1ado à nal'zação de qual
quer espécie de espetáculo, se esta última 'atividade não cons· 
tituir, por sua natureza, objetivo comerc:'al da emp-rêsa titular. 

10°) Os prêmios ofErecidos aos vencedore:; do concur20 
consistirão, no que c=mportar a limitação de valôres esta b~l{'
cida para os mesmos, exc'usivamenb de bens imóveis, mer
cadorias cu título da Dívida Pública federal, estadual ou mu
nicipal, observadas, quanto à modalidade !l0r último indicada, 
as restrições impostas pelo art. 42, parágrafo único, do De
ereto-Lei n° 6.259, de 10/2/1944. 
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11 ,) Os valôrcs unitários Oli globais dos prêmios, efel'l'

cidos ern cnda concurso, observarão os limites má:xim~s Esta
belecidos pelo D~partamento dI.' Rendas Internas, em ato nor
mativo. 

12°) O direito ao prêmio prescreverá em 1 (um) dno 
rontaúo do dia da apuração d:) COl'curso. 

13°) A emprêsa titular, com a antecedência mmnna de 
8 (oito) dü,s da data marcada para a apuração do concurs:J, 
comprovará com documentação hábil, a plena propriedade dos 
prêmios que nêle serão distribuídos. 

14°) O resultado da apuração do concurso será afixado 
na sede da cmprêsa titular, em lista por ela autenLicada e 
com o visto do fiscal competente. Essa lista, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis a partir da apuração, será também 
publicada em jornal de grande circulação, devendo a fôlha cor
respondente ser mantida em arquivo à disposição da fisca
lização. 

15°) E' proibida, seb qualquer das modalidades previs
tas na lei, a realização de mais de uma promoção mensal, ain
da que com a utilização de qualquer outro plano de dish'ibui
ção de prêmios de propaganda. 

16°) O lançamento de qualquer concurso, bem com::! a 
respectiva propaganda, sàmentc poderão ser feitos após o as
sentimento prévio para a realização do mesmo e observados os 
requisitos legais e as demais normas e condições para :1sso 
estabelecidas. 

17?) O local de apuração do concurSD será a sede da l'1l1-

prêsa titular. Sob a responsabilidade exclusiva desta, a apu
ração poderá ser efetuada em dependências das transmisso
ras de rádio e televisão, se estas estiverem situadas na mes
ma cidade e atuarem como veículos de divulgação da promo
ção correspondente. 
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18?) A mesma norma da condição anterior será aplica
da à exposição facultativa dos prêmios oferecidos na promo
ção de que se tratar. 

199 ) A entrega dos prêmios far-se-á na sede da emprê
sa titular, ou em outro local prev:amente indicado, ao qual 
os contemplados t~nham acesso gratuito. 

209 ) Em todos os atos relativos à promoção, deverão 
ser mencionados o número da Carta-Patente da emprêsa ti
tular e o número do processo em que foi declarado o assen
timento prév:o para a sua realização. As m?smas indicaçõe3 
serão feitas em anúncios de qua:quer modalidade. 

21°) Nos têrmos da C:rcular n° 7, de 22/1/1964, da Di
retoria das Rendas Internas, é proibido promover concurso 
com base nacrganização de sériES ou colocações de qualquer 
espécie. 

22°) Não é permitido, em nenhuma hipótese, oferecer 
ou converter prêmio em dinheiro, ainda que sob a forma de 
desccnto, devolução total ou parcial do preço ajustado, quita
ção total ou do ~aldo de dívida" 

23°) A apuração ére concursos, realizados sob a forma 
de seleção de predicados artístkos ou intelectuais, bem como 
de aptidõEs em geral, em que a aferição do va}or dos concor
rentes exija conhec~mentos p2culiares a cada assunto, far-se-á 
através de uma comissão previamente indicada !leIa emprêsa 
t:tular e composta, no mínimo, de 3 (três) membros, dcta
dos de idoneidade moral e rec~nhecida capacidade !lara julgar 
a matéria. A referida comissão escolherá dentre os seus mem
bros o president~, que dirigirá os trabalhos e declarará, me
d:ante lavratura da ata por todos assinada, os nomes e a clas
sificação dos concorrentes vEncedores. 

24°) Nos dema:s casos, o resultad() certo do concurso 
~erá, antes t:.e inic"ado o seu lançam:nto, encer:'ado em en
velope lacrad:" autenticado com as assinaturas do represen
tante legal da emprêsa titular e da autoridade competente" 
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Imed~atamente após essa formalidade, o envelope será entre
gue à emprêsa titular, med,ante assinatura de têrmo que fi
cará com a autoridade Lscal. 

25e
) No ato da apuração, em local previamente anun

ciado, procedér-se-á à ab2rtura pública do envelope, depois de 
veriLcaGa pelos seus autentica dores ou representantes a sua 
ínviolabiLdad.e. Uma vez verificado o acêrto das so.uçõcs e 
os nomes dos vencedores, será organizada, nos têrmos da con
dição décima quarta, a lista cem o resultado da apuração do 
concurso. 

26") Na hipótese de surgir dúvida, no momento da apu
ração, quanto ao acêrb da soluçào encerada no envelope, a 
apuração poderá ser susp2m:a, devendo a emprêsa t~tular, no 
prazo máximo de 4 (quatro) dias út2is, const~tuir uma co
m~ssão, nos moldes da referida condição vigésima terceira, 
para dirimir a controvérsia, em parecer fundamenti:ldo, cuja 
conclusão será acatada pelas partes como solução exata. 

27°) S2 o parecEr a que se refere a condição anterior 
não fôr, no prazo máximo de 10 (dez) dias, apresentado à 
rcpart~ção a que est~v('r jur:sd;ci::nalmente subordinada a em
prêsa t~tular, ficará esta, enquanto não solucionado o assun
to, impedida de promover qua:quer outra cperação com dis
tribu' ção de prêm~os, independentemente de outras sanções 
8plicáveis. 

28°) Nenhum nôvo concurso se realizará sem a prova 
de quitação dos tributos referentes ao concurso anterior, ain
da que dentro do prazo legal para o seu recolhimento. 

29°) A utilização dêste plano é condicionada à observân
cia dcs preceitos legais e regulamentares sôbre a matéria, 
bEm como das instruções d:sciplinares aplicáveis. 

30°) Se o desvirtuamento da operação de propaganda 
adotada se caracterizar como prática de loteria pro~bida, fi
cará o responsável sujeito às sanções previstas no Decreto
Lei n° 6.259, de 10/2/1944. 
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31°) O projeto de operação submetido ao assentimento 
prévio do Departamento de Rendas Internas, com base neste 
plano indicará a modajdade de concurso adotado para a pro
moção que se tiver em vista, bem como as respect1vas condi
ções peculiares, dentro das normas aqui estabelecidas. 

Data 

(Assinatura da representante legal da emp:êsa titular) 
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M.F.-DRI 
MODÊLO 3 (TAM. 33 x 22) 

EMPRÊSAS INDUSTRIAIS 

(Nome da emprêsc titular) 

CARTA-PATENTE Nc .... de .... de .......... de ... . 

DISTRIBUIÇ.40 GRATUITA DE PRÊMIOS A TÍTULO DE 
PROPAGANDA COMERCIAL - MODALIDADE: 

DISTRIBUIÇÃO MEDIANTE CUPÃO "VALE-BRINDE" 

ADAPTAÇÃO DO PLANO DENOMINADO" ........... . 
" 

DESCRIÇ.40 DAS BASES E CONDIÇõES 

com 
(Nome da emprêsa titular) 

sede na cidade de ........... , Estado de ........... , cem o 
capital registrado de Cr$ .......... ( .................. ), 
inscrita no Registro de Comércio sob n? .......... , em ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , titular da CART A-
PATENTE Nç ........ , de ................... , outorgada 
nos têrmos do Decreto-Lei n° 7.930, de 3/9/1945, para Dis
t1'ibul~ção Gratv,ita de P1'êmios a Titulo de Propaganda Comer
cial, promove, na forma das Circu~ares ns. 67 e DG-2, expedi
das respectivammte, pelo Diretor do D3partamento de Rendas 
Internas, em 26/7/1965 - "D. O." de 3/8/1965, e pelo Dire-
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tor-Geral da Fazenda Nacional, em 24/9/1965 - "D. O." de 
4/10/1965, a adaptação do seu plano acima indicado, cu~a fo
tocópia anexa, aprovado inic~almente por despacho da Direção 
Geral da Fazenda Nacional de .......................... , 
publicado no "Diár:o Oficial" de ......................... , 
página .............. , o qual passa a ter a seguinte 1'edação: 

19 ) Com base neste plano, poderá a emprêsa titular, den
tro dos preceitos legais e demais atos disciplinadores aplicáveis 
à dish';buição de prêmios com sorteio, processar, para fins 
de propaganda comercial dos produtos de sua fabricação, a 
emissão de cupão denominado "vale-brinde". A cada promo
ção corresp':mderá uma série de emissão. 

2°) A emprêsa titular colocará tal eupão diretamente no 
interior dos produtos de sua fabricação, ou dentro dos respec
tivos envoltórios. Quando, pela natureza do produto, se tor
nar impossível assim proceder, será permitida, se indicadas as 
características no pedido de assentimento prévio, a utilização 
de outro elemento mais apropriado ao mesmo fim, contendo 
dizeres ou símbolos identificadores do cupão "vale-brinde" 
correspondente, pelo qual será trocado nos estabelecimentos 
da emprêsa titular. 

3°) O cupão "vale-brinde" será impresso e conterá, além 
co ncme, da sede da emprêsa titular e do número de sua 
Carta-Patente: 

ai) especificação do prêmio e seu valor; 

b) número de ordem; 

(') data de emissão; 

d) local da entrega do prêmio; 

e) prazo de pre'lcrição do direito ao prêmio; 

f) declaração, em negrita, de que a distribuição é gra
tuita, com a conseqüente proibição da cobrança de quaisquer 
taxas, emolumentos, contribuições ou encargos, inclusive fis
cais; 
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g) início e término da operação; 

h) número do processo em que foi declarado o assenti
mento prévio para a operação a que corresponde o "vale
brinde" ; 

í) denominação do plano e indicação da respectiva série; 

j) chancela do fiscal e da emprêsa titular e, facultativa
mente, também a rubrica do representante legal da emprêsa 
titular; 

l) texto impresso da quitação, que será na devida ocasião 
datada e assinada pelo portador, com as indicações relativas 
ao seu enderêço e identidade. 

49 ) Cada série terá, no maXlmo, 100.000 (cem mil) 
cupões e será identificada por um número, na ordem crescen
te e natural. Os cupões serão destacáveis de blocos autenti
cados pelo fiscal competente. 

5°) As promoções com base neste plano terão a dura
ção máxima de 6 (seis) meses, devendo os respectivos pro
jetos ser submetidos ao prévio assentimento do Departamen
to de Rendas Internas, com observância das instruções e nor
mas em vigor. 

6°) A emprêsa titular obriga-se, por si ou por terceiros, 
a não vender, sob qualquer mcdalidade que se possa ideali
zar, os cupões ou elementos que se propõe distribuir gratui
tamente com direito a prêmio, sendo ainda ilícito utilizar os 
produtos cuja promoção se tem em vista como estímulo à co
brança de contribuições, donativos, mensalidades e semelhan
tes, em favor de quaisquer entiÚades ou associações. 

79 ) E' também proibido cobrar do adquirente do pro
duto, ou do portador do cupão "vale-brinde", quaisquer taxas 
ou emolumentos, inclusive a título de reembôlso de tributos 
sôbre prêmios ou de outra natureza, 
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8?) Não terá validade o cupão "vale-brinde" que apre
sente defeitos ou VÍCIOS que preJudiquem a veriLcação de sua 
autenticidade ou do direIto ao prêmiO. 

9~) Os prêmios consistirão, exclusivamente, em merca
dorias ou em tItulo da Dlv.da púb.ica federal, estadual ou 
municipal, ebservadas, quanto à segunda modalidade, 'lam
bém as limitaçÕES impostas pelo art. 42, parágrafo único, do 
Decreto-Lei n~ 6.25!:), de 10/2/1944. 

lO?) Os valôres un:tárlos ou globais dos prêmios, ofere
cidos em cada promoção, ebservarão os Lmites máximos es
tabelecidos pelo Departamento de REndas Internas, em ato 
normativo. 

119 ) O direito ao premIO prescreverá em 1 (um) ano, 
contado da da,:], da em.ssao da respecÍlva série. 

129 ) Antes da emissão do cupão "valE-brinde", a emprê
sa titular comprovará, cem documentação hábil, peranb a re
partição a que t~ver jurisdicionalmente subordinada, a plena 
propriedade dos prêmios oferecidos. 

13°) Dentro de 15 (quinze) dias após a emissão da série, 
a emprêsa titular recolherá os tr ... butos reJerentes aos prê
mios oferecidos. 

14~) A emprêsa titular, sem preJUlzo da escrita fiscal 
exigida para as operaçÕES de distribu:ção de prêmios a título 
de propaganda, adotará, em livro espec~al autmticado pela 
autoridade fiscal competente, um sistema de registro da ope
ração prevista neste p!ano, que p3rmita controlar a série de 
emissão, o lançamento, o resgate e a prescrição do cupão 
"vale-brinde", contendo ainda indicações sôbre a espécie e o 
valor dos prêmios, o nome, enderêço e identidade do contem
plado, e o cupão "vale-brinde" não resgatado ou ainda não 
lançad.o, direta ou indiretamente, em circulação. 

15°) O exame dos assentamentos do livro especial, a que 
se refere a cO:1dição antp.rior, poderá ser estendido à escrita 
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contábil da cmprêsa titular e os documentos comprobatórios 
em poder desta e ccncernentcs à operação, 

Hiv) As publicações, ainda que facultativas, referentes 
h resgate, dEverão menc:onar o nome do contemplado, seu en
rlerêço, a série e o número de .crdcm Úo c1.mão "vale-brinde" 
resgatado. além do exigid:J na condição vigésima segunda. 

17') Dentro dos 5 (cinco) primeiros dias úteis subse
qÜ1.'ntcs 20 vencimento do prazo prcscric;onal, a cmprêsa ti
l ular afixará em ~ma sede, com as indicações Exigidas na condi
ção antei'lOl', a lista geral dos c~ntemplados, devidamente vi
:;ada pelo fbcal, promovendo, dentro do mesmo prazo, a sua 
public9ção em jornal de grrmde circulação, cuia fôlha corres
pondente será mantida em arquivo à disDosição da fiscaliza
ção, No livro espt'cial a que se refere a condição décima 
quarta, serão feitas anotações relativas ao jornal c à data da 
publicação. 

18°) E' p-roibida, sob qualquer das modalidades previstas 
em lei, a realização de mais de uma promcção dentro do mes
mo mês, ainda que cem a utilização de qualquer outro plano 
de distrihuição de prêmios dc' propaganda. 

19°) A emissão de cupão "vale-brinde ", bem como a res
pectiva propaganda, somente p~derão ser in:ciadas após o as
sentimento prévio para a promoçãD (' observados os requisi
tos lEgais l' as dem~lis normas e condições para isso estabele
cidas. 

20') A entrega d:::s prêmios far-:;c-á nos !ocais preVIa
mente indicados, :1(:s quais os contemplados tenham acesso 
gratuito. 

21°) A exposição dos prêmios será facultativamente fei
ta nos locais pn:~viamente designados, sob a responsabilidade 
exclusiva da emprêsa titular, 

22°) Em tedos os atos relativos i!. prcmoção, deverão ser 
mencionados o número da Carta-Patente da emprêsa titular 
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e o número do processo em que foi declarado o assentimento 
prevlO para a sua realização. As mesmas indicações serão 
feitas em anúncios de qualquer modalidade. 

23°) Nos têrmos da Circular n? 7, de 22/1/64, da Dire
toria das Rendas Internas, é proibido efetuar a distribuição 
de cupão "vale-brinde" com base na organização de séries ou 
coleções de qualquer espécie. 

24'') Não é permitido, em nenhuma hipótese, oferecer ou 
converter prêmio em dinheiro, ainda que sob a forma de des
conto, devolução total ou parcial do preço ajustado, quitação 
total ou de saldo de dívida. 

25") E' proibida a adoção de processo de distribuição de 
premlOs que possa corresponder, direta ou indiretamente, à 
venda a prestação, mediante sorteios, ou que possa induzir 
o público a supor tal correspondência. 

26 C

') A utilização dêste plano é condicionada à observân
cia dos preceitos legais e regulamentares sôbre a matéria, bem 
como das instruções disciplinadoras aplicáveis. 

27°) Se o desvirtuamentll da op<~ração de propaganda 
adotada se caracterizar como prática de loteria proibida, fi
cará o responsável sujeito às sanções previstas no Decreto
Lei n° 6.259, de 10/2/1944. 

28°) O projeto de operação submetido ao assentimento 
prévio do Departamento de Rendas Internas, com base neste 
plano, indicará as condições peculiares à promoção que se 
tiver em vista, dentro das normas aqui estabelecidas. 

Data 

(Assinatura do representante legal do emp:êsa titular) 
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M.F.-DRI 
MOD~LO 4 (TAM. 33x 22) 

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E VEíCULOS 
DE DIVULGAÇÃO 

(Nome da emprêsa titular) 

CARTA-PATENTE Nc .... de .... de .......... de ... . 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS A TíTULO DE 
PROPAGANDA COMERCIAL - MODALIDADE: 
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO DE ELEMENTOS 

NUMERADOS 

ADAPTAÇÃO DO PLANO DENOMINADO " ........... . 

" 

DESCRIÇ.4.0 DAS BASES E CONDIÇõES 

......................................... ......... , com 
(Nome da emprêsa titular) 

sede na cidade de ........... , Estado de ........... , cem o 
capital reg:strado de Cr$ ........ ( .................... ), 
inscrita no Registro de Comércio sob n° ......... , em ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , titular da CAR T A-
PATENTE N° ........ , de ............................ , 
outorgada nos têrmos do Decreto-Lei n° 7.930, de 3/9/1945, 
para Distribuição Gratuita ele Prêmios a Título ele Propagam
ela Comercial, promove, na forma das Circulares ns. 67 e 
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DG-2, expedidas, respectivamente, pelo Diretor do Departa
mento de Rendas Internas, em 26/7/65 - "D. O." de .. 
8/8/1965, e pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional, em .. 
24/9/1965 - "D. O." de 4/10/1965, a adaptação do seu pla
no acima indicado, cuja fotocópia anexa, aprovado inicialmen
te por despacho da Direção-Geral da Fazenda Nacional de .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , publicado no "Diário Oficial" 
de ...................... , página ...................... , 
o qual passa a te1' a seguinte redação: 

10) Fundamenta-se êste plano na distribuição de prêmios 
com sorteio de elementos para isso numerados, a título de 
propaganda comerc:al, segundo as modalidades previstas no 
art. 37 do Decreto-Lei 7.930, de 3/9/1945, desde que especl
ficamente indicadas na condição vigésima nona, sendo defeso 
utilizá-lo, direta oU indiretamente, em qualquer outra espé
cie de operação disciplinada no referido diploma legal. 

2) Observados os requisitos legais e as normas e ins-
truções baixadas sôbre a matéria, poderão as emprêsas co
merciais ou industriais que firmarem contrato de promoção pu
blicitár:a com a empl'êsa titular, distribuir gratuitamente a 
seus fregueses os elementos sorteáveis previstos neste plano, 
desde que exclusivamente para fins de propaganda comercial 
dos respectivos estabelecimentos, de suas marcas e da venda de 
seus artigos ou produtos. 

39 ) Cada série dos elementos utilizados para a distribui
ção de prêm:os terá, no máximo e na forma adiante indicada, 
100.000 (cem mil) combinações, cbrigatoriamente numera
das, e será idenl:ificada por número, em orciem crescente e 
natural. 

4°) Os elementos sorteáveis serão impressos e conterão, 
além do nome, da sede da emprêsa titular e do número de sua 
Carta-Patente: 

a) nome e enderêço do estabelecimento beneficiário da 
promoção; 
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b) número que concorrerá ao sorteio; 

c) dia, hora e local do sorteio; 

d) lecal da entrega dos prêmios; 

e) prazo de prescrição do direito à coisa sorteada; 

f) individuaçãJ do prêmio a bortear, com a classificação, 
espécie (' valor; 

g) eleclaraçãJ, l m ncgrita, de que a distribuição é gru
tu:ta, com a conseqüente pl'oib~ÇE;O da cobrança ele quaisquer 
taxas, emolumentos, eontribuições ou encargos, inclusive fis
cais; 

h) proc('SSO de sorteio e suas condições; 

'i) início e término ela operação; 

f) número do l>tocesso em que foi declarado o assenti
mento prévio para a cperação a que se refere () sorteio; 

l) denominaçao lIo plano c indicação da respectiva série; 

m) chancela do fiscal e da cmprêsa titular. 

5) Além das eh:mcelas previstas na condição aeim'l, po
Gcrão o::: c1.ementos sorteúveis cunter as ruln·icas do represen
tante legal da emprêsa t:tulay c do responsável pela emprêsa 
bencfic:ál'ia dI! promoção, desde qu~: tais rubricas figurem no 
pedido ele as~;entjmtnto prévio correspondente, para tal fim. 

6) A ~ pr -::moçü('s com base neste plano terão a dura
ção máx:I:"a d:' fi (seis) mes~'s, devendo os respectivos pro
jdos SErem sul;mé,tídns ao Dl'évio assentimento do Departa
mento de Rendas Internas, com observância elas instruções (' 
normas ~'m vigor. 

í) Obriga-~;(:'." emnrêsa titular, per si ou por terceiros. 
ele acô,'ôo com as (l;spo~dçõe!-l d; Decreto-Ld n' 7.930, de 
:~/9/1946, a nãn v(~i~dlT. SGb qLla Iquer modalidaúe que se possa 
idealizar, os cupõcs ou outros elementos que se propõe distri
buir gratuitamente com direito a prêmios, mediante sorteios. 
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a título de propaganda comercial, sendo ainda ilícito trocá· 
los por cobrança de contribuiçõ2s, donativos, mensaI:dades e 
semelhantes t~m favor de quaisquer entidades ou associações. 

8e
) A gratuidade da distribuição de prêmios fica tam

bém assegurada pe!a proibição da cobrança, aos concorrentes 
ou contemplados, de quaisquer taxas ou emolumentos, inclu
sive a título de recmbôlso de tributos sôbre prêmios ou de 
outra natureza. 

9°) E' ainda expressamente vedado promover, com co' 
brança de ingresso, sorteio vinculado à realização de qual
quer Espécie de espetáculo, se esta última atividade não cons
tituir, por sua natureza, objetivo comercial da emprêsa bene
ficiár:a da promoção que se tem em vista. 

10°) A tntrega dos prêmios far-se-á na sede da emprê
sa titular, ou em outro local previumente indicado, ao qual 
os contemplaéios tenham acesso gratuito. 

11 ç') Não terão validade os elementos sorteáveis ou sor
teados que apresentem defeitos ou vícios que prejudiquem a 
verificação de sua autenticidade ou do dire:to aos prêmios. 

12?) Os prêmios oferecid·::;s a sorteio consistirão, exclu
sivamente, em mercadorias oU em títulos da Dívida Pública 
federal, estadual ou municipal, observadas, quanto à segunda 
modalidade, as limitações impostas pelo al't. 42, parágrafo 
único, do Decreto n? 6.259, de 10/2/1944. 

139 ) Os valôres unitários cu globa:s dos premlOs, ofe
recidos em cada s8rteio, observarão os limites máximos esta
belecidos pelo DepartamEnto de Rendas Internas, em ato nor
mativo. 

14°) O direito ao premIO prescreverá em 1 (um) ano, 
contado do d~a da realização do sorte:o. 

15°) A emprêsa titular, com a antec2dência mínima de 
8 (oite) dias da data do sorteio, compr.JVará, com (~ocumen
taçào hábil, a pl€l1a propriedade dos prêmios que nêle serão 
distribuídos. 
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169 ) Serão da responsabilidade exclusiva da emprêsa 
titular da Carta-Patente a entrega dos prêmios prometidos, O 

recolhimento dos tributos a êles referentes, com guarda do 
prazo legal, e a fiel observância das demais condições esta
belecidas neste plano ou nas leis, regulamentos ou instru
ções aplicáveis. 

179 ) O resultado do sorteio será afixado na sede da em
prêsa titu:ar da Carta-Patente, em lista por ela autenticada e 
com o visto do fiscal competente. Essa lista, no prazo máxi
mo de 5 (cinco) dias úteis a partir do conhecimento do res
pectivo r2su~tado, será também puLlicada em jornal de gran
de c:rculação, devendo a fôlha correspondente ser mantida 
em arquivo à disposição da fiscalização. 

18°) E' pro~b;da, sob qualquer das modalidades previstas 
na lei, a realização de mais de uma prom:::ção mensal, para 
a mesma emprêsa beneficiár:a, ainda que com a utilização de 
qWLquer eutro plano de distribuição de prêmios de propagan
da, sendo também vedada a partkipação, clara ou dissimula
da, de mais de uma emprêsa beneficiária num mesmo sorte:o. 

19c
) A emissão de qualquer elemento sorteável, bem como 

a respectiva propaganda, somente poderão ser iniciadas após 
o assentimento prévio para a promcção e observados os 1'e
quis_tos lEga;s e as d2ma:s normas e condições para isso es
tabelecidas. 

20") O lecal da distribu:ção dos elementos sorteáveis 
ferá o estabelecimento da emprêsa beneficiária da promcção. 
Sob a responsabilidade exclus:va da emprê~a t.tular da Car
ta-Patente, a distribuição poderá ser efetuada em dependên
cias das transmissoras de rádio e televisão, quando estas atua
rem como veículos de divulgação da promoção correspondente. 

21°) A mesma norma da condição anterior será aplicada 
à exposição facultat~va dos prêmios oferecidos na promoção 
de que se tratar. 

22°) Em todos os atos relativos à promoção, deverão ser 
mencionados o núm2ro da Carta-Patente da emprêsa t.itular 
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responsável e o número do processo em que foi declarado o 
assentimento prévio para a sua realização. As mesmas indi
l'ações serão feitas em anúncios de qualquer modalidade. 

23°) Ncs têrmos da Circular n? 7, de 22/1/1964, da Di
retoria das Rendas Internas, é proibido efetuar a distribuição 
de elemento sorteável com base na organização de séries ou 
co:eções de qualquer espécie. 

249 ) Não é permitido, em nenhuma hipótese, oferecer ou 
convErter prêmio em dinheiro, ainda que sob a ferma de des
conto, devolução t.otal ou parcial do preço ajustado, quitação 
total ou de saldo de dívida. 

25°) E' proib:da a adoção de processo de distribuição 
de prêmios que possa corresponder, direta ou indiretamente, 
à venÚa a prest:ações, mediante sorteios, ou que possa indu
zir o público a supor tal correspondência. 

26°) Cada elemento destinado à distr:buição de prêmio 
conterá apenas um número sorb2ável. 

27°) A utilização dêste plano é condic:onada à obser
vância dos preceitos legais e regulamentares sôbre a matéria, 
bem como das instruções d:sclplinadoras aplicáveis. 

28°) Se o desvirtuamento da operação de propaganda 
adotada se caracterizar como prática de loteria proibida, fi
cará o responsável sujeito às sanções previstas no Decreto
Lei n? 6.259, de 10/2/1944. 

299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( descrever, com 
clareza e observando as restrições em vigor, o processo de 
sorteio adotado e indicar, dEntro das cend:ções peculiares a 
cada uma das modalidades pretendidas, o seguinte: 

a) bases para participar ira distribuição dos elementos 
sorteaveis; 

b) número de elementos sorteáveis e a respectiva nume
ração; 
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c) critério adotado para a atribuição e a elasr.;ificação 
fios prêmios; 

d) outras indicações que a emprêsa titular julguE' ne-
cessário consignar) .................................... . 

Data 

(Assinatura do representante legal da emp:êsa titular) 
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M.F.-DRI 
MOD~LO 5 (TAM. 33 x 22) 

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E VEíCULOS 
DE DIVULGAÇÃO 

(Nome da emprêsa titular) 

CARTA-PATENTE N? .... de .... de .......... de ... . 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS A TÍTULO DE 
PROPAGA.NDA COMERCIAL - MODALIDADE: 

DISTRIBUIÇÃO SEM SORTEIO 

ADAPTAÇÃO DO PLANO DENOMINADO " ........... . 
" 

DESCRIÇ.4.0 DAS BASES E CONDIÇõES 

. ................................................. , com 
(Nome da emprêsa titular) 

sede na cidade de ....... __ . _, Estado d~ _., ____ . _ . _, cem o 
rapitaI regis~:~'ad) de Cr$ .......... (. _ .... ____ . _ ...... ), 
inscrita no Registro de Ccmércio sob n° ......... , em , . 
. . . . . _ . _ .. _ ... _ . _ ........ ___ . _ . _ .. __ ., t:tu!ar da CARTA-
PA.TENTE N9 . ____ . _., de ___ . _" ___ . __ .. _ ............. , 
outorgada nos têrmos do Decreto-Lei 7.930, de 3/9/1945, para 
Distribuição Gratuita dj Prêmios a Títu'o de Propaganda Co
mercial, promove, na forma das Crcu1arcs ns. 67 e DG-2, ex
pedidas, respectivament8, pelo Diretor do Dcpartammto de 
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Rendas Internas, em 26/7/1965 - "D. O. " de 3/8/1965, e pelo 
Diretor-Geral da Fazenda Nadonal, em 21/9/1965 - "D. O. " 
de 4/10/1965, a adaptação do seu plano acima indicado, cuja 
fotocópia anexa, aprovado in~cialmente por despacho da Di-
reção-Geral da Fazenda Nacional de ..................... , 
publicado no "Diário OLcial" de ........................ , 
página ............. , o qual pos.\a a ter a seguinte ndação: 

1°) Fundamen::l-se êste p'ano no art. 28 do Decreto-Lei 
n? 7.930, de 3/9/1945, qu~ trata da d:stribuiçãJ de prêmios 
sem sorteio, a título de propnganda comercial, processada €m 
virtude de resultado de concurS03 em forma d0 prev:sões, de
cifrações, cálculos, t::stes de inteligência, seleção de predica
dos artísticos e eutras modalidades, desde que não cont:rárias 
à moral e aos bons costumes. 

2') Embora dentro das modalidades ou fo~mas generi
camente permitidas, Hão poderá a Emprêsa t:tu~ar adotar sis
temas 18sivcs ou inc:nvenicntes ao bem público, bem como 
os que possam envolver a divulgação ou o aproveitamento de 
ma::~ria política cu ideológica. 

3°) E' defeso utilizar o presente plano, dirEta ou indi
rEtamente, em qualqu2r cut::'a espécie do. operação d;sc:plinada 
no Decreto-Ld n° 7.930, de 3/9/1945. 

4°) Os concursos observarão os reQu'sitos legais e as nor
mas e instruçõ2s baixadas sôbre a matéria, sendo permit: dos 
exclusivamenb para fins de propagnnda comerc "al das fmprê
fas comerciais ou industriais que firmarem ccntrato de pro
mcção public·tária crm a emnr'3sa titular d3 Carta-Patente, 
visando aos seus estabelecimentos, suas marcas, e à venca dE' 
seus artigos ou produtos. 

5°) S?ja qual fôr a moda]idnde ou ferma adotada. de
verá ela s'tuar-se e ser eXfcutada dentro das característica~ 
peculiares aos concursos em geral, tais como: 

a) presença de mais de um concorr::mte; 
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b) uniformidade nas condições de competições propostas 
aos candidai'os; 

c) resultado não dependente do fator sorte, total ou par
cialmente, a não S2r no caso de ocorrência de mais de um ven
cedor e somente quando o prêmio fôr indivisível. 

6?) As promcções com base neste plano terão a duração 
máxima de 6 (se:s) meses, devendo os respectivos pro~etiJS ser 
submetiüos ao prévio assentimento do Departamento de Ren
das Internas, com observância das instruções e normas em 
vigor. 

7°) Cemo condição para participar do concurso, poderá 
~er exigida a apresentação ou a entr.ega de a:::ondic:onamenh:J 
de produtos ou d3 elementos de reclamo, desde que relab'vos 
ao ramo comercial ou industr:al da emprêsa beneficiária da 
promoção de que se tratar. Quando a exigência da apresenta
ção se referir a qualquer outro elemento, a distribuição do 
mesmo será abso:utamente gratUita, sendo ainda ilíc'hJ trocá
lo por cobrança de contribuições, donat~vcs, mensaHdades e 
semelhant3s, em favor de quaisquer entidades ou associações, 

8°) A gratuidade da distribuição de prêm'os f:ca tam
bém asscgurac~a pe~a proibição da cobrança, aos concorrentes 
cu contemplados, de quaisquer taxas cu emolumenti::'s, inclu
sive a t'tulo de reembôlso d3 tributos sôbre prêmios ou de 
outra natureza. 

9°) E' ainda expressamente vedado promover, com co
brança de ingresso, concurso v:ncu!ado à rearzação de qual
Quer espécie de espetáculo, se esta última atividade não cons.
ti~nir, por sua natureza, objetivo comercial da emprêsa bene
ficiária da promoção que se tem em vista. 

10°) Os prêmics oferecidos aos vencedores do concurso 
consistirão no que comportar a limitação de valôres estabele
cida para os mesmos, exclusivamente de bens imóve's, mer
cadorias ou título da Divida Pública federal, estadual ou 
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municipal, observadas, quanto à modalidade por últ:mo in
dicada, as restrições impostas pelo art. 42, parágrafo único, 
do Decrdo-Lei n° 6.259, de 10/2/1944. 

110
) Os valôres unitários ou globais dos prêmios, ofe

recidos em cada concurso, observarão os limites máximos 
estabelecidos pelo DEpartamento de Rendas Internas, em 
ato normativo. 

12°) O d~reito ao premIO prescreverá em 1 (um) ano, 
contado do dia da apuração do concurso. 

13°) A emprêsa titular, com antecedência mllllma de 8 
(oito) d':as da data marcada para a apuração do concurso, 
comprovará, com documentação hábil, a p:ena propriedade 
dos prêmios que nêle serão distribuídos. 

14°) Serão da responsabilidade exclusiva da emprêsa ti
tular da Carta-Patente a entrega dos prêmios prometidos, o 
recolhimento dos tributos a êles referentes, com guarda do 
prazo legal, e a fiel observância das demais condições es~nbe
lecidas neste plano ou nas leis, regulamentos cu instruções 
aplicáveis. 

15°) O resu:tado da apuração do concurso será afixado 
na sede da emprêsa titular da Carta-Patente, em lista por 
ela autmticada e com o visto do fiscal compet2nt:~. Essa lis
ta, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da apu
ração, será tambsm publicada em jornal de grande c~rcula

ção, devendo a fôlha correspondente ser mantida em arquivo 
à' disposição da fiscalização. 

16°) E' proibida, sob qualquer das mcdalidades previs
tas na lei, a realização de mais de uma promoção mensal para 
a mesma emprêsa beneficiár:a, ainda que com a utilização de 
qualquer oul:~·o plano de distribu:ção de prêmios de prcpa
ganda, sendo também vedada a partic'pação clara ou dissi
mulada, de mais de tL'11a emprêsa beneficiária num mesmo 
concurso. 
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17°) O lançamento de qualquer concurso, bem como a 
respectiva propaganda, somente poderão ser feitos após o 
assentimento prévio para a rearzação do mesmo e observa
dos os requisitos legais e as demais normas e condições para 
isso estabelecidas. 

18") O local de apuração do concurso será a sede da em
prêsa titu~ar, ou, quando situado na mesma cidade, o estabe
lecimentn da emprêsa a favor da qual é feita a promoção. 
Sob a responsab:Iidade exclusiva da emprêsa titular, a apu
ração poderá ser efetuada em dependências das transm1ssô
ras de rádio e televisão, se estas estiverem situadas na mesma 
cidade e atuarem como veículos de divulgação da promoção 
correspondente. 

19°) A mesma norma da condição anterior será aplicada 
à exposição facultativa dos prêmios oferecidos na promoção 
de que se tra"::lr. 

20°) A entrega dos prêmios far-se-á na sede da emprê
sa titu'ar, ou em ou::~'o local previamente indicado, ao qual 
os ccntemp!ados tenham acesso gratúito. 

21°) Em 1;0(;08 os atos relativos à promoção, deverão ser 
mencionados o número da Carta-Patmte da emprêsa titular 
responsável e o número do processo em que foi declarado o 
assentimento prévio para a sua reaI:zação. As mesmas indi
cações ser~"o feitas em anúncios de qualquer modalidade. 

22°) Nos t3rmos da Circular n° 7, de 22/1/1964, da Di
retoria das Rendas Internas, é proibido promover concurso 
com base na organização de séries ou coleções de qualquer 
espécie. 

23°) Não é permit'do, em nenhuma hipótese, <Jfereccr ou 
converter prêmio em dinheiro, ainda que sob a forma de des
conto, devolução total ou parcial do prêço ajustado, quib9.ção 
total ou do saldo de dívida. 

24°) A apuração de crncursos, reaHzados sob a forma 
de seleção de predicados artísticos ou intelectuais, bem como 
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de apt:dões em g2ral. em que a aferição do valor dos con
corrent2s exija conhecimentos peculiares a cada assunto, far
-se-á através de uma comissão previamente indicada pela em
prêsa titular e composta, no mínimo, de 3 (t:'ês) m?mbros, 
dotados de idoneidade moral e reconhecida capacidade para 
julgar a matéria. A refer:da comissão escolherá dentre os 
eeus membros o pres1dentc, que dirigirá cs trabalhos, e de
clarará, mediante lavratura da ata por todos assinada, os 
nomes, e a classificação dos concorrentes vencedores. 

25°) Nos demais casos, o resu:tado certo do ccncurso 
será, antes de inic:ado o seu lançamento, encerrado em en
velope lacrado, autenticado com as ass:naturas dos represen
tantes legais da emprê~a titular e da emprêsa beneficiária da 
promoção, e da autcridade fiscal compet:~nte. Imediatamen
te após essa formalidade, o enveLpc será entregue à emprê
sa titu:ar. mediante têrmo assinado em 2 (duas) vias, f:cando 
a primelra com a autoridade fiscal l' a outra com a emprêsa 
a favor da qual é feita a promoção. 

26") No ato da apuração, em local previamente anuncia
do, proceder-se-á à abertura pública do envelope, depois de 
verif~cada pe:os seus autenticadores ou representantes a sua 
inviolabilidade. Uma vez verifics.do o acêrto das soluções 
e os nomes dos vencedcres, será crganizada, nos têrmos da 
condição décima quinta, a lista com o resultado da apura
ção do concurso. 

27°) Na hipótese de surgir dúv:da, no momento da apu
ração, quanto ao acêrto da solução encerrada no envelope, a 
apuração poderá ser suspensa, devendo a emprê:o:a titul::l.r, no 
prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, constituir uma co
missão, nos moldes da referida na condição vigésima quarta, 
para dirimir a contrcvérsia, em parecer fundamentado, cuja 
conclusão será acatada pelas partes como solução exata. 

28°) Se o parecer a que se refere a condição anterior 
não fôr, no prazo máximo de 10 (dez) dias, apresentado à 
repartição a que estiver jurisdicicnalmente subordinada a em-
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prêsa titular, ficarão esta e a emprêsa benefic:ária da pro
moção, enquanto não solucionado o assunto, impedidas de pro
mover qua~quer outra operação cem distribuição de prêmios, 
independentemente de outras sanções aplicáveis. 

29°) Sem a prova do pagamento dos tributos re~aCvos 
ao concurso anterior, nenhum concurso pederá ser realizado 
em favor da mesma emprêsa beneficiária daquela promoção, 
a:nda que dentro do prazo legal par.a o recolhimento acima 
referido. 

30°) A utilização dêste plano é condicionada à observân
cia dos preceitos legais e regulamentares sôbre a matéria, 
bem como das instruções disciplinadoras aplicáveis. 

31?) Se o desvirtuamento da operação de propaganda 
adotada se caracteriz2.>: como prátka de loteria proibida, fica
rá o respcnsável sujeib àR sançõ('s previst:as no Decreto-Lei 
n° 6.259, de 10/2/1944. 

32°) O projeto de operação submetido ao assentimento 
prévio do Departamento de Rendas Internas, com base neste 
plano, indicará a modalidade de concurso adotada para a 
promoção que se tiver em vista, bem como as respectivas con
dições peculiares, dentro das normas aquí estubelecidas. 

Data 

(Assinatura do representante legal da emp, êsa titular) 
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M.F.-DRI 
MODÊLO 6 tTAM. 33 x 22) 

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E VEíCULOS 
DE DIVULGAÇÃO 

(Nom8 da empresa titukn) 

CARTA PATENTE N .... de .... de .......... de ... . 

DISTRIBUIÇÃO GRA.TUlTA DE PRi.:MIOS A TÍTULO DE 
PROPAGANDA C01VIERCIAL - MODALIDADE: 

DISTRIEUnçÃO MEDIANTE CUPÃO "VALE-BRINDE" 

ADAPTAÇÃO DO PLANO DENOMINADO" ........... . 
" 

DESCRIÇ.4.0 DAS BASES E CONDIÇõES 

com 
(Nome da emprêsa t:tular) 

sede na cidade de ........... , Estado de ........... , cem o 
capital registrado de Cr$ .......... ( .................. ), 
inscrita no Registro de Comércio sob n° ... _ ...... , em ... . 
... .. . . .... . . , titu~ar da CARTA·PATENTE Nr ......... .. 
de ........................ _ ........ , outorgada nos t:~rmos 
do Decreto'Lei n? 7.930, de 3/9/1945, para Distribuição Gra
tuita de P)'êmios a Tdulo ele PY'opaganel~t Comcrc?ed, promo
ve, na forma das Circulares ns. 67 e DG-2, expedidas, respec
tivamente, pelo Diretor do Departamento de Rendas Internas, 
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l:'m 26/7/1965 - "D. O." de 3/8/1965, e pelo Diretor.Geral 
da Fazenda Nacional, em 24/9/1965 - "D. O." de 4/10/1965, 
a adaptação do seu plano acima indicado, cuja fotJcópia ane
xa, aprovado inicialmente por despacho da Direção-Geral da 
Fazenda Nac~onal de ............ , publicaüo no Diário Ofi-
cial àe ................ , página ................. , o qual 
passa. a ter a seguinte redação: 

1°) Com base neste plano, poderá a emprêsa titular, den
tro dos preceitos legais e demais atos disciplinadores aplicá
veis à distribuição de prêmios com sorteio, processar, para 
fins de propaganda comercial, a emissão de cupão denominauo 
"vale-br:ncle", destinado exclusivamente à emprêsa indust:r1al 
com a qual haja firmado contrato de promoção publicitária. 
A cada promoção corresponderá uma série de emissão. 

2°) A emprêsa beneficiária da promcção colocará tni 
cupão diretamente no interior dos produtos de sua fabricação, 
ou dentro dos respectivos envoltórios. Quando, pela natureza 
do produto, se t:)rnar impm,sível assim proceder será permi
tida, se indicadas as características no pedido de assentimen
to prévio, a utilização de outro elemento mais a!lropr!ado ao 
mesmo fim, contendo dizeres ou símbolos identificadores do 
cupão "vale-brinde" correspondente, pelo qual será trccado 
nos estabelecimentos da emprêsa beneficiária da promoção. 

3°) O cupão "vale-brinde" será impresso e cont:erá, além 
do nome, da sede da emprêsa titular e do número de sua Car
ta-Patente: 

a) nome e enderêço do estabelecimento beneficiário da 
promoção; 

b) especificação do prêmio e seu valor: 

c) número de ordem; 

d) data da emissão; 

e) local da entrega do prêmio; 
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f) prazo de prescrição do direito ao prêmio; 

g) declaração, em negrita, de que a distribuição é gra
cUlta, com a cons2qüenr.2 proibição da cobrança de quaisqu\~r 
taxas, emolumentos, contribuições ou encargos, inclusive fis
cais; 

h) início e término da operação; 

i) número do processo em que foi declarado o assenti
mento prévio para a operação a que corresponde o "vale. 
brinde" ; 

j) denominação do plano e indicação da respectiva série; 

l) chancela do fiscal e da emprêsa titular; 

m) texto impresso da quitação, que será na devida oca
sião dat:J.da e assinada pelo portador. com os elementos rela
tivos ao seu enderêço e identidade. 

4°) A!ém das chancelas previstas na condição acima, po
derá o cupão "vale-brinde" s:';r autenticado com as rubricas 
do representante legal da (mprêsa titular e do respcnsável 
pela emprêsa beneficiária da promcção, desde que tais rubri
cas figurem no pedido de assentimenb:> prévio corresponden
te, para tal fim. 

5°) Cada série terá, no máximo, 100.000 (cem mil) 
cupões e será idcntifieada por um número, na ordem creSCf'n
te e natural. Os cupões serão destacáveis de blocos autenti
cados pelo fiscal competente. 

6°) As promoções com base neste plano terão a dura
ção máxima de 6 (seis) meses, devendo os respect'ivo.3 pro
jetos ser submetidos ao prévio assentimento do Departamen
to de Rendas Internas, com observância das instruções e normas 
em vigor. 

7?) A emprêsa titular obr:ga-se, por si ou por terceiros, 
a não vender, sob qualquer modalidade que se possa idealizar, 
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os cupões ou elementos que se propõe distribuir gratuitamen
te com direito a prêmio, send,Q ainda ilícito utilizar os pro
dutos cuja promoção se tem em vista como estímulo à co
brança de contribu:ções, donat::vos, mensalidades e s:cmelhan
tes, em favcr de quaisquer entidades ou associações" 

8°) E' também pro:bido cobrar do adquirente do prcQ'ut:.:>, 
ou do portador do cupão "vale-brinde", quaisquer taxas ou 
emolumentos, inclusive a t'tulo de reembôlso de tributos sô
bre prêmios ou de outra nat:'J.reza. 

9°) Não terá validade o cupão "vale-brinde" que apre
gente defe:tos ou vícios que prejudiquem a verificação de sua 
autenticidade ou dó direito ao prêmio. 

10°) Os prêmios consistirão, exclusivamente, em merca
dorias ou Em títulos da Dívida Pública federal, estadual ou 
municipal, observadas, quanto à segunda modal" dade, tam
bém as limitações impostas pe~o art. 42, parágrafo único, do 
Decreto-Lei n° 6.259, de 10/2/1944. 

11 0) Os valôres unitários ou g~obais dos prem"os, ofe
recidos em cada promcção, observarão os rmites máx!mcs 
estabelecidos pelo Departamento de Rendas Internas, em ato 
normativo. 

12°) O direito ao premIO prescreverá em 1 (um) ano, 
contado da data da emissão da respectiva série. 

13°) Antes da emissão do cu~,ã') "vale-brinde", a emprê
sa t::tu1ar comprovará, com documentação háb:I, perante a 
repartição a que estiver jurisdicionalmente subordinada, a 
plena propriedade dos prêmios oferecidos. 

14?) Dentro de 15 (quinze) dias após a emissão da sé
r i {', a emprêsa t"tular recolherá os tributos referentes aos 
prêmios oferecidos" 

15°) Serão da responsabilidade exclusiva da emprêsa ti
tular da Carta-Patente a entrega dos prêmios prometidos, o 
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recolhimento dos tributos a eles referentes, com guarda do 
prazo legal, e a fiel observância das demais cond:çõé'S esta
belecidas neste plano ou nas leis, regulamentos ou instruções 
aplicáveis. 

16°) A emprêsa tituhu·, sem pre~uízo da escrita fiscal 
exigida para as operações de distr:buição de prêmios a título 
de propaganda, adotará, em livro especial autenticado pela 
autoridade fiscal comp<::-tente, um sistema de registro da ope
ração prevista neste plano, que permita, com referência a 
cada empresa benefic·ária da promoção e a cada série, contro
lar a emissão, o lançamento, o resgate e a prescrição do cupão 
"vale-brinde", contendo ainda indicações sôbre a espécie e o 
valor do', prêmios, o nome, end2reço e identidade do contem
pi~do, e o cupão "vale-brinde" não resgatado ou ainda não 
lançado, direta ou indiretamente, em circulação. 

17') O examl' elos assentamentos do livro espec:al, a que 
se refere a condição anterior, poderá se~ est.endido à escrita 
ccntábil da en1[Têsa titu:ar c da beneficiária da prcmoção, (' 
aos documentos compr::batórios em DO der d(· ambas e cone'er
nentes à operação. 

18') As publicações, a:nda que facultativas, referentes 
a resgate. devcriio mencionar o nome do contem~lad(), spu en
rlerêço, a série c o número d2 ord2m do cU'1ão "vale-brinde ,. 
resgatac]f'. além do C'xigido na condição vigésima quarta. 

19c
) Dent:ro elos 5 (cinco) primeiros dias úteis subse

qüentes ao venc:mento do !)razo prescricional, a emprêsa ti
tular afixará em sua s:d2, com as indicações exigidas na con
dição anterior, a li sta geral dos contemplados, devidamente 
visada pelo fiscal, promovendo, dentro do mesmo prazo, a 
sua publieação em jornal de grande circu:ação, cuja fôlha 
corrC'spondtnte sErá mantida em. arqu:vo à dis!losiçãJ da fis
calização. No livro especial a que se refere a condição déci
ma sexta serão feitas anotações relativas ao jornal e à data 
da publicação. 
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20°) E' proibida, sob qualquer das modalidades previs
tas na lei, a realização, dentro do mesmo mês, de mais de 
uma promoção para cada emprêsa beneficiária, a:nda que com 
a utilização de qualquer outro plano de distribuição de prê
mios de prcpaganda o E' também vedada a participação, c~ara 
ou diss:mulada, de mais de uma emprêsa beneficiária na mes
ma série de emissão do "vale-brinde" o 

21") A emissão do cupão "vale-brinde", bem como a res
pectiva propaganda, somente poderão ser iniciadas após o 
assentimento prévio para a promcção e observados os requi
sitos lega:s e as demais normas e condições para isso esta
belecidas o 

22°) A entrega dos premws far-se-á nos locais previa
mente indicados aos qua:s os contemplad'os tenham acesso gra
tuito o 

23°) A exposlçao dos premlOS será facultativament:3 fei
ta nos locais previamente indicados, sob a responsabilidade 
exclusiva da emprêsa titular da Carta-Patente o 

24°) Em todcs os atos re~ativos à p!"cmoção, deverão reI' 
mencionados o número da Carta-Patente da em~rêsa t:tular 
responsável e o número do processo em que foi declarado o 
assentimento prévio para a sua realização o As mesmas indi
cações serão feitas em anúncios de qualquer modalidade o 

25°) Nos têrmos da Circular n° 7, de 22/1/1964, da Di
retoria das Rendas Internas, é prcib °do efetuar a distribu:ção 
de cupão "vale-brinde" com base na organização de séries ou 
coleções de qualquer espécie o 

26°) Não é permWdo, em nenhuma hipótese, oferecer ou 
converter prêmio Em dinhe:ro, ainda que sob a forma de des
conto, devolução total ou parcial do preço ajustado, qu:tação 
total ou de saldo de dívida o 

27°) E' proibida a adoção de Ilrocesso de distribu:ção de 
prêmios que possa corresponder, direta ou indiretamente, à 
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venda a prestações, med:'ante sorteios, ou que possa induzir o 
público a supor tal correspondência. 

28°) A utilização dêste plano é condicionada à observân
cia dos preceiks legais e regulamentares sôbre a matér~a, bem 
como das instruções d~sciplinadoras aplicáveis. 

29°) Se o desvirtuamento da o!)eração de propaganda 
adotada se caracterizar como prática de loteria proib:da, fi
cará o respon~ávEl sujeito às sanções previstas no Decreto
Lei n° 6.259, de 10/2/1944. 

30°) O proj etl) de cpcração submetido ao assentimento 
prévio do Departamento de Rendas Internas, com base neste 
plano, indicará as cond:çõcs peculiares à prcmoção que SE' 

tiver em v~sta, dentro das normas aqui cstabe~ecidas. 

Data 

4 ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••• 

(Assinatura do representante legal da empcésa titular) 
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COMPETÊNCIA DE AUTORIDADES FISCAL E POLICIAL 

• Deereto n' 57.462. de 20 de dezembro de 1965 

• Decreto n' 57.609. de 7 de ianeiro de ,1966 



DECRETO N9 57.462, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1965 

Altero o Regulnm,ento do I1npôsto dÓ 
Sê/o. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 87, n° I, da Constituição, decreta: 

Art. 1(> O Regulament::l do Impôsto do Sêlo, baixado com 
o Decreto n° 55.852, de 22 de março de 1965, passa a vigo
rar com as seguintes alterações: 

10 - O § 90. do art. 67 passa a ter a seguinte redação: 

"§ 99 Não se aplicará a penalidade prevista no item 
VII ao portador ou endossatário de cheque sem data ou com 
data falsa, desde que tenha atendido ao úisposto no 3rt. 132". 

2° - O § 7° do art. 131 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 79 O procedimento fiscal soment~ será instaurado 
após a segunda apresentação do cheque ao estabelecimento 
sacado, salvo: 

I - quando se tratar de cheque recebido em pagamen
to de tribu~:;)s federais; 

II - quando o cheque tenha sido levado a protesto por 
falta ou insuficiência de cobertura". 
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30 -O art. 131 fica acrescido do segu:nte parágrafo: 

"§ 89 Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, 
o cartório comunicará a ocorrência do protesto cambial, dcn
t::--o de cinco dias, à repartição f:scal competente, transmitin
do os elementos ccnstantes do § 2°, acrescidos da indicação 
dos nomes do estabelecimento sacado e do apresentante do 
cheque". 

Art. 29 Êste decreto entrará em vigor na dat:a de ~;ua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 21 de dezembro de 1965; 1440 da Independên
cia e 779 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octáv:o Gouvêa de Bulhões 



DECRETO N° 57.609, DE 7 DE JANEIRO DE 1966 

Disc:plinaaação das au~oridades ad
minf.strativas federais em casos de C1"/,

mes de se negação fiscal e de apropriação 
indébita, previstos nas L:;is números 
4.729, de 1965, e 4.357, de 1964. 

O Pres~dentc da .República, u<'ando da atribuição que lhe 
confere o art:go 87, inc:so l, da Constituição, 

Considerando que as Leis ns. 4.357, de 16 de julho de 
1964, e 4.729 de 14 de julho de 1965, deram tip'icidade pe
naI a certo", fatos e situações antes apenas siiuadcs no campo 
admin~strativo tr:butário; 

Cons: d2rando que a lEtra "c" do art. 10 da Lei n 9 4.483, 
de 16 de novembro de 1964, fixou o campo de atuação para o 
exercíc'o da competência ali outorgada ao Departamento Fe
deral de Segurança Pública (D. F . S. P . ) ; 

Ccnsidcrando que ta1 competênc:a tem por finalidade a 
upuração, com a cooperação dos órgãos competentes do Minis
tério da Fazenda e em colaboração com as autor' dades dos 
Estados, dcs ilícitcs penais praticados em detrimento de bens, 
serviços ou interêssJs da União; 

Cons'derando a autonomia recíp-roca do processo admi
nistrat:vo fiscal c do processo criminal; 
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Considerando que a competência privativ:1 para a fisca
lização ~xterna dos tributos federais '3 conseqüente instaura
ção de proccdiment:os fiscais são deferidos "por lei a Gervido
res fazmdário!", espec:aJizados. integrantes dJ Grupo Fisco; 

Considerando, finalmente, que o superior interêsse da 
Acfministração determina qut' se tn!ct'm norm?s que visem a 
assegurar estreita cooperação entre os serviços próprios da 
Fazenda (0 os do Departamento Federal de Segurança PÚ
blica, bem como a prevenir o surgimento de conflitos de atri
buições. decreta: 

Art. 1 A apuraçãJ dos i lícitus !wnais e de sua autoria, 
praticados em detrimento dos hens, sen<ços L' interêsses da 
União, cabe ao Departamento Federal de Segurança Pública, 
em cocperação com as autoridades fiscais. 

Art. 2 Competl~ privativamentl' aos agentes fiscais. 
servidores fazendários integrantes do Grup.:) Ocupacional Fis
co, a fisca1ização externa dos tributos federais (, a instaura
ção dos competente8 processos fiscais. 

Art. 3 As autcridades administrativas fLdera:s que ti
verem conheciml'nto de crimes previstos nas Leis :3.807, d2 
26 de agôsto de 1960, 4-.357 e 4.729 respectivam2nte de 16 
de julho de 1964 e 14 de julho de 1965, inclusive através de 
autos e papéis que examinarem, remeterão ao Ministério PÚ
blico os elementos comprobatórios da infração, para início do 
processo judicial. 

§ l' Quando se tra tm' de criml' pn'visto no art. 11 da Lei 
4.357, de 16 de julho de 1964, a ação penal será in'c'ada por 
meio de representação da Prccuradoria da República à qual 
a autnridade julgadora de primdra instância é obrigada a en
caminhar as peças principais do feito, destinadas a compro
var a existência de crime, logo ap'ós a decisão final ·::ondena
tória proferida na esfera administrativa. 

§ 2' A autoridade f:scal federal sempre que neces~ário, 
solicitará ao Departamento Federal de Segurança Pública as 
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providências de caráter policial l1ece~sárias à apuração de 
ilícito penal, dando-Rt' conhecimento desRa solic:tação ao Mi
nist:5rb PÚ bI ieo . 

Art. 4° O Departamento Federal de Segurança Pública 
será cientificado pelas autoridades fiscais federais da remes
sa ao Ministério Público dos elementoR comprobatórios da in
fração penal. 

Art. 5c O processo fiscal instaurado na esfera adminis
trativa independe da apuração do ilícit::> penal. 

Art. 6' O ê~ervid()r (lue tiver conlwcimento de crime con
tra a Fazenda Federal deve, sob pena de responsabilidade, 
representar, por escrito, ao ehefe de Rua repartição, o qmd 
proeed€rá como determina () art. 3". 

Art. 7' A co-autoria na prática do t:rime de sonegação 
fiscal será apurada: 

a) no caso de funcionário com atribuições de verifica
ção, lançamento ou fiscalização de tributos, at:ravés de pro
cesso administrativo e inquérito volicial (Lei 4.729, art. 19 , 

§ 3°, Lei l. 711, art. 217); 

b) no caso de pessoas ligadas, direta ou indiretamente, 
de modo permanente ou eventual, ao contribuinbe, mediante 
inquérito policial (Lei n~ 4.729, art. 6°). 

Art. 8° Compete ao Departamento Federal de Seguran
ça Pública instaurar inquéritos c sindicâncias sôbre os fatos 
rielitucsos subjacentes à soneg2ção de tributos ou com ela 
relacionados, inc1usive crimes funcionais. 

§ 1° Nas suas investigações, os funcionários do Depar
tamento FEderal de Segurança Púhlica agirão coordenada
mente com os demais funcionários fl~derais em serviço na 
região e em colaboração com as autoridades polic;ais locais, 
prestando-se reciprocamente todo o aI) io (~ assistência ne
cessários ao cumprimento de sua missão. 
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§ 2' Os órgãcs do Departamento Federal de Segurança 
Pública, incumbidos dessas investigações pcüem promovê-las 
independentemente dos inquérit:s policiais instaurados !:ôbre 
() mesmo fato, sempre que circunstâncias relevantes as re
comendem. 

§ 3e Os agentes do Departamento Fede.::-al de Segurança 
Pública comunicarão aos órgãcs própr;os do Ministério da 
Fazenda, para a instauração do com~etentf' ~rccesso fisca1. as 
irregularidades de que t:verem ccnhecimento. 

Art. 9? Na execução do disposto nestt' decreto, será ob
servado () seguinte: 

a) as diligênc:as policia!s relativas a crime de sonegação 
devem, tanto quanto possível, Sf'r acompanhadas pdos agf'n
tes fiscais federais que sr'rnn impcliatamt'nte notificados; , 

b) as mercadorias apreend:das serão depositadas na re
partição fazendária competente, à ordem da autoridade admi
nistrativa, nos têrmos da legislação em vigor, após a lavra
tura do auto de corpo delito, quando se tratar de apreensão 
feita por agente do Departamento Federal de Segurança PÚ
hlica. 

Art. 10. O presente decretJ entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de janeiro de 1966; 1450 da Independência e 
789 da República. 
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PARTE IV 

CIRCULARES DO DEPARTAMENTO 

DE 

RENDAS INTERNAS 



CIRCULAR N° 1, DE 8 DE JANEIRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições e, tmdo em vista o que 
consta do Ofíc:o do Banco do Brasil S/A - CAMIO/ ASCAM 
- 64/1715 de 30 de dezemhro p, findo, fiehad'o neste Mi
nistério sob n° 5795/65, 

DECLARA aos Senhores Delegados Fiscais, Diretores 
de Recebedorias, Inspdores de A1fândegas, Inspetores e Agen
tes Fiscais do Impôsto do Consumo e demais interessados que 
a média ponderada das arrematações ocorridas nas Bôlsas 
de Valôres do Rio de Janeiro e São Paulo, de Promessas de 
Licenças em dólares americunos para a cobertura de Impor
tação de mercadorias classificadas na categoria especial, du
rante o mês de dezembro findo, foi de Cr$ 2,445, 

Julio BU1'bieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 2, DE 11 DE JANEIRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, usando das suas atribuições e, tendo em vista o 
que consta do Ofício-Circular n9 5,702, de 29 de dezembro úl
timo, dJ Conse:ho Nacional do Petról('o, fichado neste Minis
tério sob n9 277,103/64, 

DECLARA aos Senhores Chefes das Rcpartiçõ2s Subor
dinadas, para seu conhecimento e devidos fins, que o impôs
to único sôbre comhustíveis e lubrificantes l1qu;dos e gaso-



sos, de que trata a Lei na 4.452, d2 5 de nov2mbro de 1934, 
deverá ser cobrado, a partir de lodo corrent2 mês, de a~ôr
do com o quad'rJ abaixo: 

Procedênc!u (Cr$) 
Produto 

Estrang. (ton) I Nac.ional 

Gás liqüefeito ................... . 
Gasolina de av:açãe.· .............. : 
Qll(~l o;:;ene de a viação ............ : i 
Gasolina automotiv1' ti;--o «A,) ..... : 
GaDolina automoti\'u tipo <cB» ..... ' 
QUE,rosene . . .................. . 
ÓlEO Diesel ...................... I 
Óleo combustível (fud oil) ..... " 
óleos lubrificantes, simples, compos : 

tos ou emulsivo3 «signal oil», a I 

granel . . .................... I 
Idem. idem, embalado ............ : 
Pet"óleo bruto importado ......... ' 
Idem, produzido no País ......... . 

---~----~,~ -

22.01'·1 
97.54"-
71.867 1 

84.013
1 

55.663, 
45.932 

7.510, 
j 

I 
226.457, 
295."-841 

5.040' 

22.077/ton. 
69.::;4~.lUUO it. 
58.v5'1/1JUU lt. 
60.548/1UOO lt. 

10b.OiJ9/1UOO lt. 
44.508/10JU L: 
38.703/10001t. 

7.::ílO/ton. 

202.000/1000 lt. 

1.290/10001t. 

Julio Barbieri 
DIreto;," 

CIRCULAR N.o 3. DE 14 DE JANEIRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS I~ 
TERN AS. no uso de suas atribuições, 

RESOLVE baixar as seguintes instruções, em aditamen· 
to à Circular N.o 224, de 31 de dezembro de 1964 dêste De· 
partamento. 

-1-

A filial ou qualquer estabelecimento que vender por 
ATACADO ou, simultâneamente, por ATACADO e a V ARE
.IO, produtos industr;alizados por outra filial ou estabeleci
mento, todos pertencentC's à mesma firma contribuinte. é con-
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siderado estabelecimento produtor, para os efeitos da legis
lação do impôsto de consumo, consoante o inciso II do art. 4.° 
da Lei na 4.502, de 30 d2 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 II), 15, 
19 (letra a do inciso II), 20, 21 e 26 (inciso III), calculando o 
impôsto a pagar sôbre o seu preço de venda e dêle deduzindo 
o impôsto pago pelo estabelecimento fabricante, por ocas:ão 
da remessa do produto, conforme o art. 27 (letra b do inciso 
lII, e parágrafos), da lei citada. 

-II-

Os contribuintes de produtos anteriormente sujeitos ao 
l"eg:me de sela_gem direta, que vinham pagando o impôsto 
em regime misto (parte por estampilhas, parte por guia) e se 
creditando no total das estampilhas adquiridas, deverão re
laciunar e entregar à repartição arrecadadora local, o estoque 
de estampi!has 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
trilJllintes não poderão requerer a restituição do valor das 
estampilhas devolvidas à FaZEnda N acionaI. 

Júlio Barbierl 
Diretor 

CIRCULAR N° 4, DE 27 DE JANEIRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o d~sposto no art. 7°, item XVII da Lei n° 4.502, de 30 
de novembro de 1964, publicada no Suplemento do D~ário Ofi
cial da mesma data e, tmdo em vista a informação prestada 
pelo Serviço de Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da 
Agricultura, no processo S. C. n? 220.699/64, 

DECLARA aos Senhores Chefes das repart:ções Subor
dinadas, Inspdcres de Alfândegas, Inspetores e Agentes Fis-
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cais de Rendas Internas e demais int2ressados que está isen
to do impôsto de consumo, por se tratar de preparação inse
ticida para uso na lavoura, o produto denominad·) Systoatc 
40, registrado no Ministério da Agricultura se b n° 4.347, de 
fabricação de "Procida -~ Produits Chimiques Industrie:s et 
AgricoleR" - N euilly s /Seine - França. 

Julio Barbieri 
Dirl'tor 

CIRCULAR W 5, DE 28 DE JANEIRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN· 
TERNAS, no uso de suas atribuições legais e, bndo em vista 
o que consta do process,o SC n' 255.692/64, 

DECLARA aos Senhores Chefes das repartições subor
dinadas, Inspetores de A lfândegas, Inspetores e Agentes Fis
cais de Rendas Internas e demais interEssados, para seu co
nhecimento e devidos f:ns, que a Embaixada da Áustria goza 
da isenção do impôsto único sôbre combustíveis e lubrifican
tes, com base no princípio de reciprocidad'2 com {) Govêrno 
Brasil<'iro. 

Julio Barbieri 
Dil'l·tor 

CIRClTLAR N) 6, DE 29 DE .JANEIRO DE 19ti5 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN 
TERNAS, 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 dêst0 
Departamento, de número 224, de 31 de dezembro de 1964 
(D.O. de 11/1/(5» declara aos Chefes das repartições su
bordinadas. Im;petorps e Agentes FiRcais de RemIas Internas 
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e demais interessados, para seu conhecimento e devidos fins, 
que resolveu prorrogar por dez (10) dias os prazos cons 
tantcs do mencionado item IH da supramC'ncionada Circular. 

Júlio Barbien 
Diretor 

CIRCULAR N\' 10, DE 5 DE l.<'EVERE1RO DE 1965 

o DIRETOR DAS RENDAS INTERNAS DO TESOURO 
NAClül'iAL no uso ae suas atrIbUIçÕes, dando cumprimento 
à aeLrm.nação do Senhor lVlmistr·J da Fazenda, contida no 
proctssJ n~ ll~ .1l4/tí6, e à v.sta (10 despaCho mmistenal exa
rado no prccesso fichado neste Ministér.o sob o n C 83. U98/64 
det:lara aos ::Senhores chefes das reparLçõcs subordinadas para 
seu conhecimento e dt vicIos efeitos que, sob as condições de 
ministrar educação e assistência gratu_ta e aplicar suas ren
das integra.m2nte no país, para os resp2ctlv:S fins, que o 
HOSPlTAL SÃO VICENTE DE PAULO, de Itabir~to, Esta
do de Minas Gerais, com sede na cidade do mesmo nome, go
za de isenção tr.ibutár~a relativamente a: 

1) impôsto de importação sôbre os bens que adquirirem 
no exterior, quando dEstinados ao uso da ent.dade 
favorEcida ou a aplicação em seus fins sociais; 

2) impôsto de consumo sôbre os bens que produzirem 
ou importarem exclusivamente para uso próprio ou 
para dlstribu_ção gratuita a seus assistidos, tendo em 
vista as suas finalidades; 

3) impôsto do sêlo nos papéis em que forem parte, ob
servada a regra de que havend'o ma:s de um signa
tário, se alguns dêles gozar de isenção, o ônus do 
impôsto recairá sôbre os demais (§ 30 art 2", N:rmas 
Gerais, do Decreto n° 42.421, d2 12 de fevereiro de 
1956). 

Para continuar usufruindo êsse favor fica, igualmente, 
a referida entid'ade obrigada a env:ar a esta Diretoria até o 
dit; 31 de janeiro de cada ano, por intermédio da rcpart:ção 
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arrecadadora local, os s2guintes elementos relativos ao exer
cício anterior: 

a) demonstração m:nuciosa do movimento fina n:::eiro ; 

b) relatório (m que figurem quanto ao impôsb de con
sumo, a.ém de outros dados esclarecedorEs, a quan
tidade, valor e espécie elos produtos adquirid03, as 
firmas fornecedoras e respectivos endereços; 

c) relação nominal dos estudantes mant:dos gratuita
mente bEm como a denominação e 10caLzação d~s es
tabelecimentos em que se acham matricu.ados, com 
o resp2ctivo grau de ensino, ind:cando a_nda aquê· 
les bEneficiados cem bôlsas de estudos pagas pelos 
cofres públicos. 

Julio Barbieri 
Direior 

CIRCULAR N.o 13, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1905 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO as modificações introduzidas na legis
lação do impôsto de consumo pe.a LEi n C 4.502, de :.10 de no
vembro de 1964 e a necessidade de se estabelecer o conceito 
de isenção dos p,'odutos referidos na al:nea n, do inciso llI, 
Anexo I da mesma lei, em face da tributação da Posição Hl. 03 
da Alínea IV, 

DECLARA aos Senhores Chefes das repartições subor
dinadas, Inspetores c Agentes Fiscais de Rendas Internas 
e demais interessados que: 

a) - o macnrrão, talhar:m c espaguete são prrclutos 
isentos do impôsto de consumo, qualquer qU2 se.;a a forma 
de emba'agem ou acondicionamento em que sejam apresen 
tadas ao consumidor; 
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b) - que por "massas similares", para os fins da isen
ção do Anexo I, item IIl, letra n da Lei 4.502, de 30/11/64, 
se entendem as que sejam da mesma composição dos produtos 
acima rcfer:dos, ou resultem da combinação de farinha de 
trigo, água, ovos, com ou sem vitaminas, tnis como "massi
nhas", "estrelinhas", "goela de pato", "alfabeto", "conchi
nhas" e outras sEmelhantes, exc:uídas as que contenham re 
che:os ou sejam elaboradas com outros produtos, que não os 
citados. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 15, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições c tendo Em vista o qu~ 
consta do Processo n° 137.296/64, dcclara aos S2nhores Dire 
tores de Rccebedoria, Delegados Fiscais nos Estados, Inspetores 
de Aifândegas, Inspetores e Agenbs Fiscais de Rendas IntErnas 
que o produto "MANZATE-D", fabricado p'21a E. L DU PONT 
de Nemours & Co. Inc., Wilmington, Delawnre, Estados Uni
dos da América, distribuído sob a responsabPidadc de DU 
PONT DO BRASIL S. A. - Indústrias Químicas, estabe
lecida em São Paulo à Rua da Consolação n.o 57 e com filial 
à A"eniela Graça Aranha, 333, 8.° andar nesta cidade, tem 
isc-nção elo impôsto de consumo, como fungicida à base 80% 
(oitenta por cento) no mínimo de Etikno b's dit"ocarbamato 
(10 mang-anr[-l (MANEB), de conformidade com o item XVII 
do Artigo 79 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1934. 

Júlio Barbie1'i 
D:retor 

CIRCULAR N° 17, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1965 

o DTRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de SU"lS 3tr'buições legais, de conformida
de ('om o d;~nopto no art. 7°, it"m XVII da V~i na 4.502. de 
30 de novembro de 1964, c, tendo em v:sta o parecer do S2r-
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viço de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricul
tura no processo n" 196.500/64, 

DECLARA aos Senhores Chefes das repartições subor
dinadas, InspetorES de Alfândegas, Inspetores e Agentes F;s
cais de REndas Internfls que está isento do impôsb de con
sumo, por se tratar de carrapaticida o produto - RHODIA
CIDA de importação da Companhia Química Rhodia Brasi
leira, sediada em Santo André, no Estado de São Paulo. 

Ju,:io Ba'rbieri 
Diretor 

CIRCULAR N" 18, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, tendo em v:stn o que consta do Of:cio Circu'ar n 
73'2, de 24 do correnL., do Conselho Nacknal do Petr61:::o, 

DECLARA aos Senhores Chefes das repart:ções subor
dLladas, para seu conhecimento e devidos fins, que o impôs
to único sôúre c=mbustíveis e lubriLcantes líquidos e gasows, 
tabelados e não tabelados, dl~ qu:' trata a L2i n° 4.452, de 5 
de novembro de 1964, deverá ser cobrado, a partir do dia 
19 de março próximo, de acôrdo com o quadro aba:xo: 

Produto 

G:ü; liqüeteiLU ................... . 
Gasolina de aviação ............. . 
Querosene de aviar;âo ............ . 
Gasolina automotiva ti:--c "A~'. . ... . 
Gasolina automoLv8 tipo ":R, .... . 
Qunosene . . .................. . 
Ólto Diesel ..................... . 
óleo combustível (fuel o:l) ..... . 
óleos lublificantes, simples. eompos 

tos ou emulfivo~ (ésignal oi!», a 
granel . . ................... . 

Idem, idem, embalúdo ........... . 
Petróleo b'uto irrmOl'tado ........ . 
Idem, produzido nô País ......... . 
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Estl·ang. (ton \ 

'H.690 
109.111 

80.391 
93977 

163.126 
6:::.265 
51.380 

8,400 

':!52.786 
330.3CG 

5.637 

Nacional 

24.696/ton. 
77.567/l000 lt. 

6A .940 lt. 
ô7.7301t. 

117.565 lt. 
497871t. 
43.2931t. 

8.400/ton. 

225.485/10001t. 

1,443lt. 

Julio Barbieri 
Diretor 



CIRCULAR N° 19, DE 26 DE FEVEREIRO 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 fichado nes
te Ministério sob número 35.058/65, 

RESOLVE retificar os valôrcs atrihuídos na alínea D da 
Circular - DRI - n° 220, de 24/12/1964, publicada no D. O. 
de 31 subseqüênte, para: 

D -- AGUAS MINERAIS, TERMAIS E GASOSAS 

Valor Alíquota 
Cr$ 1()~{ 

a) Ingcrida na fonte ou engarra-
fada ........ '" . . ....... Lt. 48 5 

o) Utilizada em banhos M3. 260 26 

Julio Ba1'bieri 
Di)"(' tor 

CIRCULAR N" 20, DE 8 DE MARÇO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições e, 

CONSIDERANDO que na vigência do Decreto n° 45.422, 
de 12/2/59, os papéis cujo valor não pudesse ser determina
do por depender de apuração posterior, deveriam ser, obriga
toriamente, apresentados à repartição arrecadadora local, pa
ra registro e fiscalização, na forma do art. 40 e seus pará
grafos; 

CONSIDERANDO que a sistemática da Lei n° 4.505, de 
30/11/64, criando o Registro do lmpôsto do Sêlo, acabou com 
aquela ohrigatoriedade, porquanto êsses papéis passaram a 
sér lançados nesse registro, a partir de 111/65 pelos contri
buintes a que se refere o art. 8-', ficando a cargo das reparti-
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ÇÕE8 arrecadadoras, apenas, os atos lavrados pelos contribuin
tes não sG.~ejtos ao aludido registro, na forma do art. 11; e, 

CONSIDEI~ANDO que em 31/12/64 havia inúmeros pa
péis fegistracLs nas repartições arrecadadoras, 

RESOLVE expedir as seguintes instruções, a serem ob
servadas pelas Repartições, Agentes e Inspetores Fiscais dt' 
Rendas Internas e demais interessados, durante o período de 
transição entre a vigência da lei nova e expedição do Regu
lamento de que trata o art. 55 da Lei n° 4.505/64: 

I . -- As obrigações sujeitas ao impôsto do sêlo por '2sti
mativa, registradas até 31 de dezembro findo nas reparti
ções arrecadadoras, subordinar-sc-ão aos pi'azos e normas pre
vistas na Lei n" 4.505 de 30/11/64; 

II --- A comp'!ementação do impôsto referente a operações 
realizadas até a mencicnada data será feita juntamente com 
o tributo devido no primeiro semestre de 1965 se houver, até 
31 de julho de 1965; 

IH - Se o biênio ocorrer antes de findo o semestre, a 
complcmentaçà:J do impôsto :'81'& realizada conforme deter
minado no item anterior: 

IV - A complementação do impôsto do sê lo por estim1-
tiva será feita dentro ds trinta (30) dias do vencimento da 
obrigação, se êste ocorrer antes de findo o semestre; c .. 

v - As obri~;;açõe;,; con"tantr;2, dos iten:~ anterIorc3 serão. 
quando coubei', lança(las nos livres próprios de que trata o 
art. 8" da Lei 11' 4.505/64, ficando as Cmp?'2SaS obrigae/as a 
comunicar, quando do primeiro lançamento, à repartição ar
recadadora, onde estava, anteriormente, registrado o papel. 

Ju1io Barbieri 

CIRCULAR N? 23, DE 5 DE ABRIL DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atri
buições, 
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CONSIDERANDO que o Decreto n' 55.852, de 22 de mar
ço de 1965, aprovou o R€gulnmento do Impôsto do 8êlo, que 
institui novos modelos para a eRcrituração (' recolhimento do 
impôsto pelos contribuintes; 

CONSIDERANDO, p=rém, a neceRsidade da concessão de 
prazo para u impress5,o e implanbção dos nOVOR modelos re
gulamentares ; 

RESOLVE declarar às repartições subordinadas - en
tidades arrecadadoras, Inspetores e Agentes Fiscais de Ren
das Internas e demais interessados, que fica autorizad:o o uSü 
dos modelos provisórios, instituiuídos pela circular n° 221, de 
28 de dezembro de 1964, dêRte Departamento, 'até o dia 30 de 
abril corrente. 

Julio Bar'bipTi 
Dll'dor 

CIRCULAR N.o 25, DE 6 DE ABRIL Dg 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE l'lENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições e comüderando que per
sistem as razões que levaram êste Departanwnto a expedir 
a Circular n.o G, 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 conhec1mento 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 22·1, de 31 de 
dezembro de 1964. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 26, DE 6 ABRIL DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições légais, declara aos De
legados Fiscais, Delegados Regionais do Departamento de Ren-
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das Internas, Inspetores Fiscais, Agentes Fiscais de Rendas 
Internas e demais interessados, para seu conhecimento e de
vidos fins que até o dia 30 de abril vindouro o impôsto do sêlo 
devido sôbre os atos lavrados em cartórios poderá ser pago 
na forma prevista n::: ítem III, da Circular n 221, de 28 de 
dpzembro ele 1954, publicada no D.O. de 8 de janeiro s('guinte. 

Outrossim, tendo em vista as dificuldades apresentadas 
no início da vigência do nôvo regulamento do impôsto do sêlo, 
declara ainda que o tributo devido nos atos praticados nes 
dias 29, 30 e 31 de março findo, poderá ser recolhido, sem 
qualquer penalidade, até o dia 15 do corrente mês. 

A partir, pJrém, ele 30 de abrii vindouro, os tabeliães els
verão integrar-se dentro do nôvo sistema prescrito no artigo 
28 das Normas Gerais do decreto n e 55.852, de 22 de março 
de 1965, publicado no D.O. de 29/3/65. 

Julio Barbil'ri 
Dirf'tol' 

CIRCULAR N 28, de 27 DE ABRIL DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atri
buições (' tendo em vista o que consta do processo fichado llt'ste 
Ministério sob número 68.582. 65, 

RESOLVE retificar o valor do minério de ILMENITA, 
constante da Circular-DRI n- 220, de 24/12/64, publicada no 
D. O. de 31 subseqüente, para: 

Jl;Hnério 

Ilnwnita T. 
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Valo)' 
CrS 

5.000 

Alíquota 
(10~;~ ) 

500 

Jw'io Baí'bieri 
Direto!' 



CIRCULAR N 31, DE 4 DE MAIO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TE NAS, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista 
o que consta do Processo fichado neste Ministério sob núme
ro 85-47/65, 

DECLARA aos Senhores Chefes das repartições subor
dinadas, Inspetores de Alfândegas, Inspetores {' Agentes Fis
cais de Rendas Internas, e demais interessados, para seu co
nhecimento e devidos fins, que o navio guarda-costa P. N . M. 
"JUAN BAUTISZTA AZOPARDO", da República Argenti
na, goza da isenção do impôsto único sôbre combustíveis e lu
brificantes a serem adquiridos por ocasião de seu regresso dos 
Estados Unidos em viagem de instrução, com base no princí
pio de reciprocidade com o Govêrno Brasileiro. 

Julio Barbieri 
Dírf'tor 

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 II, 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, 
ítem V, da Lei n° 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 Bwrbieri 
Diretor 
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CIRCULAR K.u 38, DE 13 DE MAIO DE 1%5 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, BO uso de suas atri
buições, 

CONSIDERANDO que o Regulamento do Impôsto único 
sôbre os Minerais do País, baixado com o Decreto n'" 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 regulamentm'es, 

RESOLVE permitir que a adoção integral dos llOVOS 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 item 
anterior, os Inspetores, Agentes Fiscais de Rendas Internas 
e Fiscais Auxiliares de Impostos Internos deverão evitar a 
instauração de processos fiscais em virtude de interpretação 
errônea dos contribuintes sôbl'c os novos dispositivos legais, 
procurando antes instruÍ-los l' orientá-los sôbre a matéria. 

Júlio Ba1'bien 
Dil'etor 

CIRCCLAR N elO. DE 2,1 DE MAIO DE 1965 

o DIRETOH DO DEPARTAlVIEI'-TTO DE RENDAS IN
TEl1NAS, no Uso de suas atrlbu:çõcs, tenclo em vista que os 
Cartórios têm levanbc10 dúvidas quanto à possibilidade de 
expedir as Guias para () r8eoihimento do impôsto do sêlo (lc
viclo sôbre as l'scrituras ou outrü:~ atos lavrados em suas 110-
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tas em datas anteriores à Lei n° 4.505, de 30/11/64, e não 
Efetuado nas épocas próprias em virtudl' de Mandados de 
Segurança só agora denegados ou cassados, alegando que pela 
citada lei só podern fazer o recolhim~'nto ch:quelc tributo 
dravés o Registro do Impô~lto do Sêlo, 

Ccnsiderando que a SC1' 8beclccida a nova norma, nesses 
casos, ficará a Repartição sem ° contrôle dêsses recolhimen
tos junt:o aos respectivos processos fiscais que continuarão 
em aberto, ficando, assim, cs signatários das ecrituras pas
síveis de processo fiscal; 

Considerando, por outro lado, que o recolhimento do im
põsto pJr guia, obriga b Repartição declarar, "por meio de 
carimbo no documento a que se refere, o pagamento do tri
buto, o que, no caso de escritura pública contraria a formali
dade exigida por lei, a de ser o recolhimento do impôst:o aver
bado pelo Cartório à murgem do respectivo assentamento, 

RESOLVE determinar aos Cartórios que, nesses casos. 
façam o recolhimento do impôsto na forma prevista no art. 
27 da Lei acima citada, fornecendo ao interessado documento 
hábil comprobatório do recolhimento. 

Jutio BUl'bieri 
Dirdor 

CIRCULAR N.o 41, DE 27 DE MAIO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAlVIENTO DE RENDAS IN
TERN AS, 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 Hendas Internas, para seu conheci
mento e devidos fins que os favores constantes da Circular 
Ministerial n.o 7, d€ 1<1 de maio findo, publicada no Diário 
Oficial de 17, são extensivos à indústria de fiação, que passa-
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rá a recolher o impôsto de consumo até o dia 15 do mês se
guinte, abrangendo as duas quinzenas do mês anterior. 

Júlio Ba1'bieri 
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 9 103.999/65, e o pronunciamento do Diretor do Serviço de 
Defesa Sanitária Vegetal, através do ofício n.o 395, desta data, 
declara às repartições arrecadadoras, Inspetores e Agentes 
Fiscais de Rendas Internas e 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 
79 da Lei n° 4.502, de 1964, por serem fungicidas empregados 
na lavoura, conforme registrado naquele Serviço. 

Júlio Barbicl'i 
Diretor 

CIRCULAR X 44, DE 11 DE ,JUNHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAIIIENTO DE RENDAS IN·, 
TERN AS, no uso ele SlW::; atribuiçõlS e tendo em vista o que 
('()J1pta elo Processo SC-18 800/65, 

D E C L A E A aos Senhores Chefes das Hepartiçõe:.; 
Subordinadas, Inqwt(;rt's de A!fâncjegas e demais interessa
des, para os devidos fins, qu,' o "GINÁSIO Dl'. BLUl\1E
NAU", de prJpri('d~lc1e da Paróquia Evangélica do RIo Testo, 



localizado no município de Pomerode, Estado de Santa Ca
tarina, fica isento do Impôsto de Importação, Consumo e 
Sêlo, quanto ao material que recebeu p:Jr doação do Govêrno 
ela República Federal da Alemanha, através da "Evangelis
che Zeut:ralstelle für Entwicklungshilfe e. V. ", em Bonn, ma
terial êsse necessário à instalação completa de um salão de 
ginástica para sua escola paroquial de ensino médi()~' des
tinado exclusivamente ao seu próprio uso. 

Julio Barbir1'i 
Direto," 

CIRCULAR N° 47, DE 21 DE JUNHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, 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 de 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 co~promisso 
de estabilização de preços a que se refere a Portaria lntenni
nisterialn.o 71, de 23 de fevereiro de 1965 (D. O. de 24/2/65) 
-- nas seguintes bases: 

CI) durante o mês de junho: 

87.02.1 1, 5 fi 
87.02.2 2 ( , 

i( 

g7.02.3 ;) ( , 
i( 
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87.02.4 1, 5( 
,( 

87.02.5 ( , 

" 
87.02.6 0, 6( r 
87.02.7 0, 6Sé 
87.02.8 O, 6" , ( 
87.03 O, GC , ( 

87.04 O, 6(' 
,I 

87.05 O, 6(' 
Ii 

o) clurante Ll mês de julho: 

87.02.1 3,75)( 
87.02.2 5 (' 

/c 

87.02.3 7, 5 c ' I' 
87.02.4 3,75S[ 
87.02.5 2, 5 c 

I( 

87.02.G 1, 5" I' 
87.02.7 1, 5;;i 
87.02.8 1, 51' Ir 

87.03 1, 5% 
87.0~ 1, 5~~ 
~~7 . O:~) 1, 5 c ' ;,C 

c) durante o mês de agôsto: 

87.02.1 7, "' r' iJ',C 

87.02.2 10 ( . 
,0 

87.02.3 1:5 ,', ,l, 

87.02.4 7, 5~,( 

87.02.5 5 c; 

87.02. (~ .~ 

d 
C 
i( 

87.02.7 q ( , 
.) 

87.02.8 ') 
d 

(,( 

87.03 ':> 
Ú 

(( 

87.04 3 c' 
( 

87.05 3 

d) durante o mês ele setembro; 

87.02.1 11,25 c ; 

87.02.2 15 ( , , 
87.02.3 29 ,~, 5« 
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87.02.4 11,25% 
87.02.5 7, 5% 
87.02.6 4, 5% 
87.02.7 4, 5%, 
87.02.8 4, 5~0 

87.03 4, 5% 
87.04 4, 5ro 
87.05 4, 5% 

II - O favor concedido recai apenas sôbre os produtos 
que saírem das fábricas a partir de junho 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 qUL' 
a 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 elo valor 
da redução do impôsto de consumo de que se tiver benefi
ciado. 

VI - Êstc Departamento recomenda ús suas Delegacias 
Regionais, nos Inspetm'es e Agentes Fiscais ele Rendas Inter
nas que exerçam rigorosa e constante vigilância não :tpcnas 
sôbre os fabricantes, mas principalmcnte sôbre os distribui
dores e rt'vendedol'es de produtos da indústria automobilística, 



para o fiel cumprimento da Drimeira parte do ítem IV acima, 
instaurando o competente procedimento fiscal sempre que 
constatarem irregularidade. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N' 1.18, DE 21 DE JUNHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO que o art. 28 do Regulamento do Im
pôsto do Sêlo, no seu parágrafo 2', conferiu a êste Departa
mento a faculdade de estender o regime do livro "Registro 
do Impôst~ do Sêlo ", para pagamento do Impôsto do Sêlo, a 
nutras classes de ccntrihuintes, além daquelas referidas no 
mesmo Hrt. 28 rIJ Regulamento; 

CONSIDERANDO que inúmeras l'mprêsas de transpor
tes têm solicitado permissão para usar o livro Registro do 
T mpôsto do Sêlo, sob a justificativa de que () v()lum~' de se
lagem dos seus papéis dificulta as operações que realizam; 

RESOLVE auLrizar as emprêsas clt> transporte c'm ge
ral a utilizarem, facultativamente, o livro Registro do Im
pôsto do Sêlo para pagamento du Impôsto do Sêlo elesd~' que 
dtenelidas as seguint('s condições: 

o) possuir c<1pital registracL; mínimo de CrS ....... . 
50.000.000; 

b) não ser devedora ela Fnenda Nacional; 

(') não t:8r sido condenada nos últimos cinco anos, pela 
instància fiscal de sc~u domicílio, por infração clt, caráter 
doloso; 

As firmas interessadas em servir-se da faculdade ele que 
"trata esta circular deverão requerer ao Delegado Regional 
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ne Rendas Internas e encaminhar o pedido por intermédio da 
respectiva inspetoria fiscal. 

o processo será informado pelo agente fiscal da seção 
ou circunscnçao, após o que o inspetor fiscal dará o seu 
parecer e o encaminhará à Delegacia R('gional. 

o Delegado Regional julgará o processo e despachará em 
nome dêste Departamento, concedendo ou negando o pedido, 
conforme as provas existent:es. 

Concedida a autorização, a Delegacia Regional dará ciên
cia ao inspetor fiscal, para cumprimento do que dispõe o art. 
122 do Regulamento. 

Ju,lio Barbieiri 
Diretor 

CIRCULAR N° 50, DE 21 DE JUNHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o qne 
dispõem os artigos 131 e 133, do Regulamento do Impôsto do 
Sêlo, aprovado pelo Decreto na 55.852, de 22 dt, março de 
1965, declara aos Chefes de repartições, Inspetores e Agen
tes Fiscais de Rendas Internas, estabelecimentos bancários e 
demais interessados, que a comunicação de falta ou insufi
ciência de cobertura de cheques (cheques sem fundos), de 
que tratam os artigos referidos, deverá ser encaminhada di
retamente à Inspetoria Fiscal dêste Departamento, em cuja 
jurisdição se encontre o estabelecimento comunicante, para 
que o Agente Fiscal de Rendas Internas da seção ou circuns
crição respectiva, instaure, privativamente, o devido proces
so administrativo. No caso de o comunicante se encontrar es
tabelecido em jurisdição de Inspetoria Fiscal vaga, a comu
nicação deverá ser remetida à Inspetoria Fiscal mais pró
xima. 

WalteJ' NOJ'berto Klein 
Dir<,tor-Snhstit,d:,) 

461 



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 de consumo incidente sôbre os 
produtos da indústria de fiação e de tecelagem durante os 
meses de junho 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 devido 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, junho 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 item anterior, as onprêsas 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. 

IH - 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 apresentadas às repartições 
arrecadadoras nos prazos regulamentares. 

IV - O débito apurado na escrita fiscal, relativ()l 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 exigíV2is 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 restante do débito no prazo de 48 horas 
após a intimação para recolhimento, acrescido de juros de 
mora e correção monetária, sob pena de cobrança executíva. 

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 23/2/963. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N.o 52, DE 21 DE ~TUNHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de sua~ 
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 ela Lei n° 4.663, de 3 de 
junho de 1965, 

DECLARA, para conhecimento dos interessados, assim 
como elas Delegacias Regionais, Inspetores e Agentes Fiscais 
de Rendas Internas, c devido cumprimento, que: 

I - O impôsto de consumo devido sóbre 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 n.o 71, de 23/2/965, nas seguintes bases: 
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a) Aparelhos de ar condicionado: refrigeradores 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 bóIo; 
ferros de engomar; tostadores; "grills"; secadores de 
cabelo; chuveiros 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% em julho, 7,5o/c em agósto e 11,25){, em se
tembro. 

b) Máquinas de costura, posição 84.41 da Lei 4.502, 
0,4';{ no mês de junho, 156 no mês de julho, 2S~ no 
mês de agósto e 3 % no mês de setembro. 

II - O favor concedido recai apenas sóbre os produtos 
que saírem das fábricas a partir de 14 de junho de 1965, data 
da publicação da Portaria Ministerial n.o GB-206. 

III - A concessão do benefício de redução do impósto 
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 
n.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 dêsse compromisso o comprovante 
de ingresso do mesmo na SUNAB. 

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 apenas 
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 dos 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 Fiscal 
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 aindá 
mencionar o número e a data da nota fiscal. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 54, DE 28 DE JUNHO DE 1965 

O DIRETOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE 
RENDAS INTERNAS DO TESOURO NACIANAL, usando 
de suas atribuições e tendo em vista as modificações verifi
cadas na estrutura do órgão, por fôrça da Lei n° 4.502, de 
30 de novembro de 1964, 

RESOLVE estabelecer os seguintes códigos telegráficos 
para designarem êste Departamento e as repartições subor
dinadas: 

1 - INTERF AZ - - para o Departamento de Rendas 
Internas; 
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2 - REGINTERF AZ - para as Delegacias Regionais de 
Rendas Internas, € 

3 CONSUFAZ - para as Inspetorias Fiscais e Ins
petorias Auxiliares de Rendas Internas. 

RECOMENDA, outrossim, que os códigos ora estabele
cidos mencionem os nomes das cidades onde se achem sedia
dos, seguidos das abreviaturas dos Estados respectivos. 

Caso possuam as cidades mais de uma Inspetoria, serão 
elas designadas, ainda, pelos ordinais correspondentes. 

Walta Norberto Klein 
Diretor-Substiiuto 

CIRCULAR Nc 55, DE 28 DE JUNHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atribui
ções e tendo em vista o disposto no § 2° do art. 6°, do Decre
to n° 55.928, de 14 de abril de 1965, declara aos Senhores 
Delegados Regionais, Inspetores Fiscais, Inspetores Auxilia
res e demais repartições interessadas que fica prorrogada para 
o segundo (2°) semestre do corrente ano a Pauta das Subs
tâncias Minerais baixada com a Circular n° 220, de 24 de 
dezembro de 1964. 

Outrossim, declara ainda que o Impôsto Sôbre o Carvão 
Mineral será calculado sôbre os preços oficiais de venda fi
xados pela Comissão do Plano do Carvão Nacional, de acôr
do com o que determina o § 5° do art. 6e

, do Decreto acima 
citado. 

W nlte1' N orbel'to Klein 
Diretor-Substituto 

CIRCULAR N° 56, DE 5 DE JULHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, w) uso de suas atribuições e face o que vem infor-
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mado pelo Serviço de Defesa Sanitária Vegetal pelo Ofício 
!lO 539, de 29/6/65, tendo em vista o que consta do Processo 
SC 128.683/65, para conhecimento das repartições subordi
nadas, Inspetores de Alfândegas, Inspetores e Agentes Fis
cais de Rendas Internas e demais interessados, 

D E C L A R A que o produto TREFLAN registrado 
no Serviço de Defesa Sanitária Veget:al do Ministério da 
Agricultura, sob n 9 4.508, de responsabilidade da firma "Eli 
Lilly do Brasil Ltda. ", estabelecida à Av. Morumbi n° 651 
em São Paulo e fabricado pela sua congênere em Ind.ianópo
lis - no Estado de Indiana nos Estados Unidos da América 
do Norte goza de isenção do Impôsto de Consumo, de confor
midade com o item XVII, do artigo 7° da Lei n° 4.502 de 30 
de novembro de 1965. 

Walter Norberto Klein 
Diretor-!O;uhstitnto 

CIRCULAR N" 57, DE 6 DE JULHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, do Ministério da Fazenda, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas no § 200 do art. 28, do Decreto nO 
55.852, de 22 de março de 1965, {' eomliderando a conveniên
cia de estender o regime do pagamento do Impôst:o do Sêlo 
através do livro Registro do Impôsto do Sêlo a maior número 
de Contribuintes, RESOLVE: 

I - As emprêsas com capital registrado e integralizado 
igualou superior a Cr$ 50.000.000 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros), que não sejam devedoras da Fazenda Nacional. 
nem tenham sido condenadas, no decurso dos cinco últimos 
anos, em processo fiscal por infração de natureza dolosa, fi
cam autorizadas a utilizar o livro "Regist:ro do Impôsto do 
Sêlo", a fim de recolherem o impôsto do sêlo devido sôbre as 
operações que realizarem, na forma do Capítulo V, Seção 1.a, 
r Seção VI, do Regulamento do Impôsto do Sêlo. 
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II - A extensão dessa prerrogativa somente alcança as 
emprêsas que pratiquem atos sujeitos ao impôs to do selo, cujos 
instrumentos ou forma de exteriorização sejam em número 
igualou superior a 2.500 (dois mil e quinhentos) p'Dl' ano, 
tomando-se por base o ano anterior ao do pedido da empi'êsa 
interessada. 

III - O regime do Registro do Impôsto do Sê lo fica tam
bém estendido, de forma obrigatória, aos usuários das máqui

nas de estampar a que Re refere () art. 44 do Regulamento do 
Impôsto do Sêlo. 

IV --- A emprêsa interessada deverá requerer ao Dl'le
gado RegIonal de Rend3s Internas de sua jurisdição, insl'rição 

como contribuinte sujeito ao regime do Registro do Impôsto 
do Sêlo, juntando desde logo a prova de estar nas condições a 

que se rdl're o item I desta circular. 

V - O requerimento será encaminhado através da Ins

petoria Fiscal respectiva, e antes de ser despachado pelo De
legado Regional será instruíd·) com o parecer do agente fis

cal de rendas internas da seção onde se situar o contribuinte 

interessado, o qual informará se a firma se encontra nas con

dições do ítem II desta circular, e nromoverá ainda as dili

gências que entender oportunas. 

VI - O Delegado Regional de Rendas Internas, se apro

var o pedido, baixará portaria autorizando o contribuinte a 
utilizar o Registro do Impôst;o do Sêlo e mandará incluí-lo 
no registro a que se refere () arto 138 do Regulaml'nto do Irn
pôsto do Sêlo. 

VII - O Delegado Regional de Rendas Internas recol'
rerá e:i: offido para o Departamento de Rendas Internas, sem 
efeito suspensivo, do ato que autorizar o uso do Registro do 
Impôsto do Sêlo. 
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CIRCULAR N 62, DE 13 DE JULHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e considerando a necessidade de atualizar as nor
mas existentes sôbre o processo de estampagem mecânica e 
de estabelecer outros critérios em razão da nova legislação 
sôbre a matéria, resolve baixar as seguint-es instruções: 

I - DOS USUARIOS 
Aos contribuintes do Impôsto do Sêlo, inclusive as socie-

dades de economia mista, obrigados ao pagamento do tributo 
por meio de lançamento no livro Registro do Impôsto do Sêlo, 
de acôrdo com o disposto nos artigos 44 e 46 do regulamento 
baixado com () Decreto n° 55.852, de 22 de março de 1965, 
e aos contribuintes da Taxa de Serviços Federais, nos têrmos 
do artigo 59 do r2gulamento aprovado pelo Decreto n° .... 
56.288, de 17 de maio de 1965, será permitido o uso d.e má
quinas de estampar no pagamento dos mencionados tributos, 
desde que atendam às normas previstas naqueles regulamen
tos c às medidas de segurança e contrôle contidas nesta Cir
cular. 

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

11 - DA AUTORIZAÇAO PARA USAR O PROVl<~SSO DE 
ESTAl\IPAGEl\[ MECANICA 

3. A cada contribuinte a que fôr deferido o processo 
de estampagem mecânica será expedida uma Carta de Auto
rização, de acôrdo com ° modêlo n? 2. 

4. Expedida a Carta de Autorização, será entregue a 
máquina ao adquirente, mediante exibição da nota fiscal do 
importador e ordem expressa dêste para que se faça a entrega. 
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5. Se a máquina encont:rar-sl' guardada em poder do 
importador, na forma do item 25 desta circular, a entrega 
será feita à vista de ordem escrita do Delegado Regional de 
Rendas Internas em cuja região se encontre o uRuário da 
máquina. 

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

7. O requerimentc para concessão dl' uso de máquina 
dt' est.ampar será dirigido ao Delegado Regional de Rendas In
ternas da região onde se achar estabelecido o requerentl·, pOl' 
intermédio ela Inspetoria FiRcal local. 

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

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

10. O Delegado Regional de Rcndas Internas encami
nhará o proc('sso, dl'pois de concedida a aut:orização, a exa
\}le e homologação do Departamento de Rendas Internas. 

11. A autorização concedida para o processo de estam
pagem mecânica terá caráter precário, tornando-se insubsis
tente sempre que a máquina perder os requisitos de seguran
ça e contrôle ou apresentar sinais de violação em seu meca
nismo, caso em que a máquina será apreendida, mediant:3 têr
mo, e conduzida para o órgão regional dêste Departamento, 
como €lementos de prova para a instauração dos respectivos 
processos fiscal e criminal. 

12. Considerar-se-á insubsistente a autorização conce
dida para uso da máquina de estampar nos s('guintes casos: 
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a) violação dos dispositivos de segurança da máquina: 

b) recusa à fiscalização uu embaraço à sua ação; 

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

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

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

13. Quando ocorrer baixa de 3:utorização por solicita
ção do interessado ou por qualquer dos motivos enumerados 
no item anterior, a Delegacia Regional de Rendas Internas 
promoverá a retirada da estampa, cuja guarda ficará a seu 
cargo. 

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

IH - DA ESTAM PAGEM MECANICA I<~ DA 
ESCRITURAÇAO DO IMPõSTO 

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

16. Nos instrumentos sujeitos ao Impôsto e à Taxa do 
Sêlo, na forma da Lei 4.505, de 30.11.64 e emitidos em mais 
de uma via, a estampagem será feita sempre na primeira via, 
devendo constar das demais, datada e assinada pelo wmário, 
a seguinte declaração: 
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"O Impôsto do Sêlo, no valor de Cr$ ............ , roi 
pago nesta data, pelo processo de est:ampagem mecânica. Má-
quina marca: ........... n° de fabricação: ............. . 
N° de matrícula: .................... n- de ordem da es-
tampa: " 

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

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

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

20. Os que mantiverem livros auxiliares do Registro 
do Impôsto do Sêlo poderão adotar uma máquina para cada 
livro, feita a centralização da escrita na forma prevista no 
artigo 6tl do regulamento dêsse tributo. 

21. Na estampagem, será usada exclusivamente tinta 
\'(·rmelha indelével. 

IY - DA IMPORTAÇAO E DA GUARDA DAS MAQUINAS 

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

23. A autorização a que se refere o item anterior será 
concedida exclusivamente aos representantes autorizados dos 
fabricante::;, em requerimento em que êstes indicarão, além 
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da marca, modêlo e demais características, a quantidade de 
máquinas que desejam importar, os respectivos números de 
matrícula e o pôrto de desembarque. 

24. As máquinas, uma vez desembarcadas, serão ime
diata e diretamente conduzidas à Delegacia Regional de Ren
das Internas, que as manterá em depósito sob sua guarda e 
responsabilidade para liberação dirda aos usuári'os na me
dida em que forem sendo expedidas as respectivas Cartas 
de Autorização. 

25. Excepcionalmente, quando não dispuser de condi
ções para receber as máquinas em depósito a Delegacia Re
!:donal poderá confiar a sua guarda, mediant:B as necessá
rias cautelas, a outra repartição pública federal úU aos pró
prios importadores, retendo, porém, em qualquer caso, as es
tampas que acompanham as máquinas, para liberação na for
ma do item anterior. 

v - DAS CARACTERíSTICAS DAS MAQUINAS 

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

27. As máquinas import:adas de um mesmo fabricante 
terão uma numeração de matrícula crescf'nte e consecutiva, 
além do número de fabricação. 

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

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

30. Aos dispositivos invioláveis das máquinas de es
tampar só terão acesso os técnicos dos fabricantes ou de seus 
vendedores aut:e>rizados, nos casos de consêrto ou limpeza, 
mediante autorização expressa da Delegacia Regional de Ren
das Internas, constante do modêlo n° 4. 

VI - DA CARGA 

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

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

b) contra prevlO recolhimento do tributo, pela guia mo
dêlo n° 6, no caso da Taxa de Serviços Federais. 

32. N a hipótese prevista na letra b do item anterior, 
o recolhimento será feito ao órgão arrecadador local, caben
do ao usuário apresent::tr as vias quitadas da guia à Delega
cia Regional de Rendas Internas, à qual incumbe carregar a 
máquina, no valor do recolhimento. 

33 . As máquinas de estampar poderão receber carga 
por ajuste mecânico de seu contador ou por introdução de 
cartão apropriado, fabricado de preferência pela Casa da 
Moeda, e fornecido pela Delegacia Regional de Rendas In-
1ernas. 

34. Os cartões clt, carga utilizados deverão ser devolvi
llos, até o penúltimo, quando da aquisição de novos cartões. 
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35. As cargas só serão concedidas depois de verificada 
a absoluta concordância dos elementos escriturados na cader
neta a que se refere o item 34, e na guia modêlo 5 ou 6 '';, 
ainda, dos valôres acumulados nas máquinas, ncs casos em 
que estas devam ser apresentadas à repartição. 

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

37. A máquina será fechada por meio de sinete de 
chumbo, que tcrnará invioláveis os seus dispositivos de segu
rança. 

38. Os usuários deverão possuir, para cada máquina, 
uma caderneta em que serão lançadas as cargas e as baixas 
diárias, aquelas pelo funcionário que carregar a máquina e 
estas pelo próprio usuário. 

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

40. As Delegacias Regionais de Rendas Internas lan
çarão no livro Regist;ro de Cargas (mod. n° 3) tôdas as car
gas dadas nas máquinas de estampar, quer diretamente por 
funcionário autorizado, quer por meio de cartão. 

VII - DO CADASTRO DOS USUARIOS E DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

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

44 . Dentro dos primeiros quinze dias de cada trimes
tre civil, ü agente fiscal da seção, onde se achar o contribuin
te autorizado a usar máquina de estampar, visitará o esta
belecimento e procederá à sua fiscalização com vistas ao con
trôle do uso da máquina, lavrando têrmo, em que consigna
rá, além de outros elemcntos que julgar necessários, as se
guintes informações: 

a) o valor constante do tot:alizador (acumulador): 

b) se o contador e totalizador não apresentam vesti
gios de violação; 

c) se a firma ou sociedade que está usando a máquina 
É: a mesma autorizada, e se a máquina se acha no mesmo 
local mencionado na autorização. 

45. A fiscalização de que tratam os itens 43 e 44 poderá 
ser exercida por agente fiscal especialmente designado para 
êssc serviço, pelo I;>elpgado Regional de Rendas Internas. 

46. A fiscalização poderá, mediante têrmo, interditar 
(1 uso da máquina, desde que se verifiquem irregularidades 
110 seu funcionamento, imperfeição da estampa ou outro fato 
que cause ou possa causar prejuízo à Fazenda Nacional, sen
do ainda lícitas, neste caso, a apreensão da máquina e a sua 
retenção pela autoridade enquanto durar a interdição. 

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

VIII - DA TRANSFERÊNCIA DO USUiHUO 

48. É admitida a transferência das máquinas de es
tampar de um para outro contribuinte, mediante expedição 
de Carta de Autorização ao nôvo usuário, nos casos de su
cessão, fusão, incorporação e traspasse de estabelecimento, 
e ainda quando, a critério do órgão regional dêste Departa
mento, a transferência não seja contrária aos intel'êsS2S da 
Fazenda Nacional. 

49. Deferida a transferência da máquina, nos têrmos 
rio item anterior, o órgão regional dêste Departamento au
torizará a substituição da estampa, que se fará na presença 
de funcionário especialmente designado, para êsse fim, e co
municará o fatio aos órgãos central e local dêste Departa
mento. 

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

51. O usuário da máquina de estampar poderá reque
rer a sua t:ransferência para outro uso oficial, em CUjD caso 
apresentará com o pedido a autorização do órgão que supe
rintenderá o nôvo uso. 

52. Concedida a transferência para uso diferente do 
rla Lei do Sêlo, deverá a máquina ser apresentada à Delega
cia Regional de Rendas Internas para recolhimento das es
tampas, ficando cancelado o saldo do impôsto acaso existente. 

IX - DAS DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS 

53 . As máquinas não poderão ser retiradas do estabe
lecimento do usuário, para qualquer fim ou sob qualquer 
pretexto. inclusive para consêrto ou limpeza em oficinas, sem 



prevlO e l'xpresso consentimento da Delegacia Regional de 
Rendas Internas. Não se inclui nesta proibição a saída da 
máquina para a repartição arrecadadora, quando se destine 
a receber a carga, desde que esteja acompanhada da guia 
modêlo 5 ou 6, conforme o caso. 

54. As máquinas que se encontrarem fora de uso por 
mais de seis meses, e as que não estiverem adaptadas às nor
mas desta Circular, serão recolhidas à Delegacia Regional de 
Rendas Internas, com as cautelas devidas. 

55. As máquinas atualmente em uso poderão sofrer as 
adaptações necessárias à estampagem do valor do tributo sem 
fração de cruzeiro, devendo a alteração, neste caso, ser feita 
pelos representantes aubrizados, mediante as mesmas caute
las estabelecidas para o consêrto ou limpeza ela máquina. 

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

57. N o caso de máquina que ainda apresente carga do 
impôsto, o usuário poderá utilizá-la até 31 de ,inlho de 1965; 
se, nessa data, ainda houver saldo de carga, deverá o usuá
rio requerer uma verificação do saldo à Delegacia Regional 
de Rendas Internas. Da verificação lavrar-se-á têrmo em 
duas vias, das quais a primeira instruirá o processo originá
rio do requerimento e a outra ficará em poder do usuário. 

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

59. Procedimento igual ao dos itens 57 e 58 será ado
tado quando o usuário da máquina requerer baixa da autori
zação IOU ficar impedido de usar a máquina por qualquer mo
tivo que não o comprometa nem importe ou possa importar 
em prejuízo para a Fazenda Nacional. 
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Modo N° 1 

AO DELEGADO REGIONAL DE RENDAS INTERNAS 

................................ ........ , estabelecida na 

rU'a o o o ... o . o . o ...... o . .. n° o .... o o o . o o ., nesta cidade de 

........ o o .. o . o . o . o .. o ... , Estado d€ " o . o .. o o . o . o o, com 

o o ... o ... o o o o .. o o o o o . o o . o .. o .. o .... , vem requerer a VoS o 
(ramo de negócio) 

~utorização para usar a máquina de estampar o o o o . o o o o ... 

••••••••••••••••••••••••••• o •• , que tem as características 
(designação do tributo) 

abaixo e que a requerente deseja adquirir de seus importa-

dores o. o .. o o o o ....... o ........ o . o o ..... o ., estabelecidos 

na rua o o o o o o o o o . o o o . o ....... o ....... o .. o . o, n° o o o ..... , 

na cidade de ...... o ...... o ........ o, Estado de o o o ...... . 

a) Marca e modêlo da máquina: 

b) N9 de fabricação da máquina: o ................ . 

c) N° de matrícula da máquina: o .. o .......... o .... . 

2 o A requerente é contribuinte regular do Impôsto do 
Sêlo e paga o tributo por meio de lançamento no livro Re
gistro do Impôsbo do Sêlo o 
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3. Declara a requerente que tem pleno conhecimento 
do disposto na Circular n° ............. , de ........... de 
_ . . . . . . . . . . . . . . .. de 1965, do Diretor do Departamento de 
Rendas Internas, e da legislação em vigor, relativamente ao 
uso de máquina dt' estampar; e assume, desde já, o compro
misso de, se fôr deferida a autorização ora requerida, cumprir 
fielmente tôdas a,s exigências e normas que regulam a matéria. 

E. deferimento. 

Loca! e data 

Assinatura 

NOTA: O item 2 só deve ser reproduzido se a má~Juina se destinar à 
estamvugem do Impôsto do Sêlo. 
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Mod. n° 2 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO N 

O DELEGADO REGIONAL DE RENDAS INTERNAS, 

(;a .............. Região, de conformidade com o despacho 

exarado no Processo n' .......... autoriza a firma ...... . 

· ..................... , estabelecida na rua 

· . . . . . .. n' ........ , na cidade de 

Estado de .................... , com 
(ramo de negócio) 

a usar a máquina dt' fabricação de 
•••••• '" o ••••••• ••••• , 

marca ................... , modêlo ..................... , 

!IÚmerO de fabricação .............. e número de matrícula 

· .................... , na estampagem do ............... . 

• ••• " •••••••••• o ••••• ••• , dt' acôrdo com o regulamento 
de~ignação do Tributo 

lJaixado com o Decreto n" de ......... de ...... . 

............. de 1965. 

2. A presente autorização é dada a título precário, pc
dendo ser suspensa ou cancelada a qualquer moment:o, sem 
prévia audiência do usuário, desde que o exijam os interêssef, 
da Fazenda Nacional. 
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3. Obriga-se o usuarlO a cumprir fielmente o disposto 
na Circular n° 62, de 13 de julho de 1965, do diretor do De
partamento de Rendas Internas, e demais exigências e nor
mas previstas na legislação em vigor. 

Local e data 

Assinatu,'"a do Delegado 

De acôrdo 

Local e data 

Assinatura do usuário 
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1IoJ .. JI'} :1 

~---------------------------------------------------------~ 
.~~~:~----~--~-----r--.-----~--~-------l 

l_c_a_rt_'_'!_C l~~"~;';;'(:O!---I~r:.~,_'"_,c_tê_"'_;IS_'E~'" " '''''""'1 VAwn nA ~"'. "." "JReGt:iOiçãO RUBE:CL I 
L~;UA~:::q 11 "i ~ .. Ir.1p. do S~lo CARGA N? Nq DATA do l 

I N" DATA MA ECA i 1,iODELO N' F"" 1\' ),!a. ~ c;,u. I FUNCIONf.EIO I I I I ,,".F. I 
.r..- _. _. -

DATA I !WME DO 

GEGISTRO DE CARGAS 

4-1-'l-l-~1 1 
i I I , 

! I I . 
I I 

I 

I 
I 



Mod. n° 4 

GUIA DE TRÂNSITO PARA CONSÊRTO OU LIMPEZA 
DE MÁQUINA DE ESTAMPAR 

N orne do usuário: 
Enderêço 
N orne de quem fará o serviço: ......................... . 
Enderêço ............................................. . 
Natureza do serviço: ................................... . 
Marca e modêlo da máquina: .......................... . 
N° de fabricação da máquina: ......................... . 
N° de matrícula da máquina: ........................... . 
Leitura do totalizador (acumulador) ................... . 
Leitura 
Leitura 
ções) : 

do contador de carga: .......................... . 
do numerador de estampa (ou contador de opera-

Lct:al (' data: 

(assinatura do u~uário) 

Conferem os dados supra: ............. . 

(t'llcarregado do cOllsêrto) 

Conferi os dados acima. Autorizo a saída da máquina 
para os fins de que trata esta guia. 

Local e data 



Mod. n° 5 

GUIA DE REQUISIÇÃO DE CARGA PARA MÁQUINA 
DE EST AMP AR O IMPõSTO DO SÊLO 

n° ......... . 

. . . . . . .. via 

N orne do usuário: 

Endeiêço: ............................................ . 

Carta doe Autorização D' ........ , de ...... de .... de 19 .. . 

Marca e modêlo da máquina: .......................... . 

N° de fabricação da máquina: ......................... . 

N de matrícula da máquina: ........................... . 

"Valor da carga requisitada: Cr$ ................ ( ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . 
Loea.! e data 

Assinatura 

INFORMAÇAO DA DELEGACIA REGIONAL DE RENDAS INTERNAS 

(A) 1. Carreguei a máquina no valor desta guia e ~ Testi
tuÍ com sinête de segurança. 
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2. Anot:21 a carga: a) na caderneta do uauano; b) na 
ficha individ,ual do usuário; e c) 110 livro Registro de Cargcu. 

3. Procedi à verificação de todos os dj"no~ütivos di,' ~'c

gurança da máquina. 

4. Leitura do acumladnl' de carga da máquina: 

(B) 1. Forneci ao usuário um cartão de carga n' 
no valor desta guia. 

2 . Anotei a carga: a) na cu d-erneta do usuário; b) :,l,a 
ficha individual do usuário; e c) no livro Registro de Cargas. 

3. Recebi os cartões utilizad:Js, que se acham rt'laciona
dos no verso da guia. 

Local e data 

~~\ssinatura (Jo fun('ionÚi~f) autü,l'izada 

NOTA: -- O funcionário autorizado a carregar a lIlúquina dará a infonnaçüo 
adequada: 'IA" _. quando a carga fôI' dada na própria lnáfJuina na rcpal'tic:ão; ou 
eu} seu próprio ('stahrlccinll'ntí). Esta guia srl'á C'Initida enl duas \'ias, das quais 
"B" -- quando a l'rpal'ti\;üo fOl'llt'('Pl' () cHrtão C0l11 que' o usuário carregará a Illáquina 
UIna será arquivada prla Heparti(uo e a outra rl'stituída ao usuário da nláquina. 
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Mod. n° 6 

I
lVIil1istério da Fazenda 
GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE 
SERVIÇOS FEDERAIS 

-
Via 

(NI'ITU' do contribuint?) 
,~ 

c 
'tl 
~ o o • o o o o o o. o o o • o o o o o. o o o' o o • o o •• o o N° o o o o o o o o o 

\'.: (En:J?êço: nm, :ly('niib, pl't!(:a, cote.) 

~ 
,~ Clasifieação fiscal: Item o o o o o o • o o • o ., da Tabela 
,~ anexa ao Regulamento da Taxa de Serviços Fe
o d-erais. 

';) 
:::. 
o Valor do recolhimento: 
I~ 
I;.il 

Ol ... os 
Oi' 

(por t:'xtcnso) 

Cr$ o o' o o o •• o. o o 

A importância recolhida eOl'responde à carga 
de igual valor, na máquina de estlampaf abaixo es
pecificada : 

Marca (' mcdêlo: .... o o. o ••••• o • o ••• o •• o •••• o • 

N° de fabricação: ... o o o N° de matrícula: o o • o o o 

Carta de Autorização n° o o o o o • o o o. de .. o •• , de 
• o o •• o. o o. o.' o •• o.' de 190 o o ••••• 

Local e data 

Assinatura 
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I~iFOR"JAÇAO DA DELEGACIA REGIONAL DE HENDAS INTERNAS 

(A) 1. Carreguei a máquina no valor desta guia c a l'f~:;titui 

com sinête de segurança. 

2. Anotei a carga: a) na caderneta do usuário; oI) n;t 
ficha individual do usuário; e c) no livro Registro (h~ Car
gas. 

3. Procedi à verificação de todos os dispostivos de se
gurança da máquina. 

4. Leitura do acumulador de carga da máquina: 

(B) 1. Forneci ao usuário um cartão de carga n° ....... . 
no valor desta guia. 

2. Anotei a carga: a) na cadernd;a do usuário; b) na 
ficha individual do usuário: e c) no livro Registro de Cargas. 

3. Recebi os cartões utilizados, que se acham relaciona
dos no verso desta guia. 

Lo('al e data 

A-sinatura do funcionário autc"izado 

:rs:OTA: --- () funcionário autorizado a carregar a lllá<luina dará a infornlacão 
adequada: 11.\" --- quando a carga fôr dada na própria máquina, na repartição; 
UH" -- (Iuando a rppartição fornecer o cartão COIn qUe o usuário carregará a 
1uáql1ina L'IH seu próprio estaiwlecimento. Esta guia será e.I11itida CUI cinco vias. 

() l'ontrihuintp l't'Cphf'rá duas vjas quitadas, das quais unIa s('rú arquivada 11a 
repartição e a ontra restituída ao usuário da TIláqnina. 
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CIRCULAR N.o 63. DE 13 DE JULHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas· atribuições e tendo em vista o qUê 
consta do processo fichado neste Ministério sob n° 145.301/64, 
autoriza a Companhia Cervejaria Brahma - Filial Nordeste, 
e;.atabelecida no Distrito Industrial de Pernambuco, no Muni
cípio de Cabo, a instalar contador automático para registro 
de sua produção de refrigerantes. 

Walter Norberto Klein 
Diretor Substituto 

CIRCULAR Nc 64, DE 15 DE .TULHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas atribuições, em aditamento à GÍr

('nla?' n~ 50, d'e 21 de funho de 1965, declara aos Chefes de 
repartições, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas, 
estabelecimentos bancários e demais interessados, que a co
municação de falta ou insuficiência de coberbura de cheques 
(cheques sem fundos), de que tratam os artigos 131 e 133, 
do Decreto n° 55.852, de 22 de março de 1965, deverá ser en
c-aminhada diretamente à Delegacia Regional de Rendas In
ternas respectiva, quando o comunicantc fôr estabelecido no 
Estado da Guanabara e nas capitais dos Estados de Pernam
buco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, 
competindo à Delegacia Regional distribuir a comunicação à 
Inspetoria Fiscal ('m cuja jurisdição se encontr~' o estabele
cimento do comunicante, para a instauração do processo ad
ministrativo correspondente. 

Wl1/ter Norberto JOein 
Dir~tor-SubsHtutn 

CIRCULAR N' 65, DE 16 DE JULHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas atri-
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buições e tendo em vi,;ia a lll'Cl'ssidade de maior prazo para 
que os ccntribuintes possam adaptar-se às novas modalitiad,'s 
de pagamento (' recolhimento do Impôsto do Sêlo, e conside
rando ainda que ,o assunto está sendo devidamente examina
rio no processo n° 91.354/65, 

RESOLVE declarar às repartições subordinadas, entida·· 
des arrecadadoras, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas 
Internas e demais interessados, que o prazo mencionado na 
circular número 23, de 5 de abril findo, foi prorrogado até 
30 de julho. 

n'altel' Nurúerto Klfin 
Dirptor-Substituto 

CIRCULAR N 67, DE 26 DE JULHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 1", n° lU, do Regimento aprovado pelo 
Decreto n 55.853, de 22 de março de 1965, tendo em vista o 
disposto no art. 62, do Decreto-Lei n° 7.930, de 3 de setem
bro de 1945, e 

CONSIDERANDO que a clistribuição gratuita ele pré 
mios, regulada pelo referido Decreto-Lei, é admissívd exclu
sivamente como um dos meÍüs de propaganda comercial; 

CONSIDERANDO que essa legítima finalidade é suscetí
vel de desvios e aplicações contrárias ao int:::-rêsse público; 

DECLARA aos Senhores Delegados Regionais, Inspeto
res e Agentes Fiscais de Rendas Internas, Inspetores Auxi
liares e Fiscais Auxiliares de Impostos Internos, bem como 
outras repartições interessadas que, na fiscalização preventi
va das operações projetadas pelas emprêsas possuidoras de 
cartas-patentes para a distribuição gratuita de prêmios, com 
ou sem sorteios, deverá ser exigida perfeita conformidade 
com os respectivos planos em vigor, aprovados pela Direçã() 
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Geral da Fazenda Nacional, segundo critério que melhor aten
da ao interêssc público e mais eficientemente concorra para 
afastar a possibilidade de desvirtuamento dos objetivos da 
propaganda comercial legitima, observadas as seguintes ins
truções: 

1 . O proj do de operações deverá ser submetido ao pré
vio assentimento dêste Departamento, nos têrmos da deter
minação constante do telegrama-circular de 6 de maio de 1964, 
por intermédio das repartições subordinadas. 

2. O projeto de operações será apresentado em 3 (três) 
vias: uma para ficar em poder dêste Departamento, uma 
para ser oportunamente encaminhada à fiscalização compe
tente, e outra que será devolvida à empresa autorizada, como 
comprovante do prévio assentimento, a qual deverá ser exi
bida às autoridades de qualquer jurisdição fiscalizadora que 
o exigirem. 

3. Não serão encaminhados a êste Departamento os 
projetos de operações que não estiverem suficientemente ins
truídos ou formalizados, ou que se rL'velm<em contrários ao 
disposto nestas instruções, devendo ser arquivados. 

d. As empresaR pO~iRuidOl'as de cartas-patentes, que de::-:
virtuarem as condições dos projetos de operações aprovados, 
deixarem de cumprí-Ias integl'a1mente, falsearem ou omiti
rem informações relativas às mesmas, serão responsabilizadas 
por prática de operações à revelia da fiscalização, sem pre
juízo de outras penalidades em que hajam incorrido. 

5. Será recusado assentimento para a execução de pro
jetos de operação em que: 

I -- as condições dos respectivos planos não forem ob
servadas, inclusive no que diz respeito à mecânica da distri
huição dos element:os que dão direito a prêmios, ou haja in
fringência de norma legal, ou a modalidade proposta apre
sente inconveniente do ponto de vista do interêsse público; 
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Il - o prazo de execução fôr indeterminado, ou supe
rior a 6 (~eis) meses, ou, aínda, indicado de modo vago, sem 
precisão quanto ao período coberto pelas operações; 

IH - o valor dos premlOs oferecidos, não estando pré
fixado nos planos respectivos, exorbitar ao limite razoável, 
110S têrmos adiante indicados, representando desvio ela fina
lidade da propaganda legítima; 

IV - a promessa de distribuição de prêmios vincular-se, 
direta ou indiretamente, ou referir-se a qualquer dos 
negócios ou operações seguintes: venda com o recebimento an
tecipado, total ou parcial do preço; coleção de símbolos gra
vuras ou objetos de qualquer espécie, inclusive os que possam 
servir para o lançamento dos chamados "álbuns de figuri
r;has" c u equivalente, quer para venda, quer para distribui
ção gratuita (Circular n° 7, de 22/1/1964) ; participações fi
nanceiras de qualquer modalidade, subscrição ou aquisição 
de ações ou quotas sociais, ou de participação em associações, 
entidades ou empreendimentos de qualquer tipo; inscrição 
em qualquer sistema de distribuição de vantagens comerciais 
ou pecuniárias. 

V - não forem individuados desde logo o produto .::m o 
estabelecimento visados pela propaganda, com a indicação do 
enderêço, ramo doe atividade, número e data da rC'gular ins
crição da firma ou sociedade responsável no Registro de Co
mércio. 

VI seja propiciada, direta ou indiretamente, a mais 
de uma firma ou sociedade, sem base em expressa condição 
elo plano aprovado pela Direção-Geral da Fazenda Nacional, 
participar da mesma promoção publicitária que se tem em 
vista; 

VII - as condições estabelecidas possibilitarem, dara ou 
dissimuladamente, seja qual fôr a modalidade adotada, a rea
lização de mais de um sorteio, concurso ou emissão de vales
brindes por mês, a favor de um mesmo beneficiário da pro
paganda projetada; 
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VIII - a distribuição dos elementos que derem direito 
a prêmios puder ser efetuada, clara ou dissimuladamente, em 
troca ou decorrência de pagament:o de contribuições, dona
tivos, mensalidades, taxas de inscrição, jóias, {lU outra moda
]idade, em favor de quaisquer associações, entidades ou em
preendimentos; 

IX - o beneficiário da promoção publicitária proposta 
Exercer a função de agente, cu equivalente, da operação co
mercial que se pretende beneficiar com a mesma; 

X - houver restrições regulamentares à prática de dis
tribuição de prêmios relativamente a qualquer das operações 
ou produtos atinentes à atividade comercial ou industrial da 
emprêsa que se pretende beneficiar com êsse meio de pro
paganda; 

XI ---- não forem declarados o local, dia e hora da reali
zação do sorteio ou concurso; 

XII - não forem indicados, de forma clara e inequívoca, 
o processo de sorteio ou concurso, a cond'ição necessária à 
obtenção do prêmio e as principais características dos ele
mentos que darão direito ao mesmo; 

XIII - o valor do prêmio não puder ser desde logo de
terminado, ou se revelar manifest:amente irreal: 

XIV - a compra t' venda que se referir a promoção tiver 
a sua ultimação subordinada a condições reguladoras do di
reito de preferência, seja por sorteio ou não; 

XV - a base ou o objetivo forem a obtenção de descon
tos ou abatimentos em preços fixados dos artigos de venda de 
estabelecimentos comerciais ou industriais; 

XVI - as condições estabelecidas para a atribuição dl' 
nrêmios favorecerem a conversão dêstes em dinheiro, ainda 
que sob forma de restituição do preço pago, resgate da dívida 
ou modalidade equivalente, ou a troca por prêmios de natu
reza ou valor diversos dos oferecidos. 
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6. Será igualmente recusado assentimento, se ainda não 
tiver sido indicada a execução do projeto anteriormente apro
"ado, relativo ao mesmo benrficiário da propaganda. Para 
efeito de verificação dêsse fatD, deverá a emprêsa possuidora 
de carta-patente mencionar, em seu nôvo p-rojeto, o período 
coberto pela execução do projeto anteriormente aprovado. 

7. Para aplicação do disposto no item 5, n? III, consi
dera-se como limite razoável para o valor de cada prêmio o 
que corresponder, no máximo, a 2 (duas) vêzes o maior sa
lário-mínimo vigente no país, não podendo o valor global dos 
prêmios em cada distribuição, em qualquer das modalidades 
adotadas, inclusive na de vales-brindes, exceder de 5 (cinco) 
vêzes êsse salário. 

8. Antes da dist:ribuição dos vales-brindes, deverá, a 
emprêsa autorizada comprovar, perante a autoridade fiscali
zadora competente, o recolhimento dos tributos incidentes sô
bre a operação. 

9. O pro.;eto de operações submetido a prévio assenti
mento deverá conter a expressa declaração de que a emprêsa 
autorizada, na execução das mesmas, respeitará e fará res
peitar integralmente as restrições a que alude a presente 
Circular e as demais normas legais e regulamentares 3plieávt'is. 

10. Ssmpr(' que na exccuçi'í.o do proj do de operações se 
pret'_'nda incluir a cooF·~'ração de agente ela em:)rêsa autori
zada, deverá c:ita inclicar no mesmo projeto o nome do refe
rido ag2nt2, o endcrêço e a repartição em que tiver sido efe
tuado o registro da respectiva carta-de-no:neação. 

11. As atuais cOl1cessicnárias de cartas-patentes, auto
r'zadas a operar nos têrmos dos Capitu~os II <' III do Decre
to-Lei n- 7.930, de 3 de sekmbl'o de 1945, ficam, dentro do 
prazo de 90 (nc·venta) dias, obrigadas a adaptarem-se às 
normas desta Circular. 

12. Continuam em vigor as ordens e instruções anterior
mente exped~das com base no disposto no Decreto-Lei n° .. 
7.930, de 3 de setembro de 1945, no que não tenha sido modi
ficado pela presente Circular. 
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CIRCULAR N° 68, DE 27 DE JULHO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atrribuições, tendo em vista o que consta do Processo n° .... 
135.756/65 e atendendo ao que dispõe o art. 60, parágrafo 
único do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 55.852, de 
22 de março de 1965, e 

CONSIDERANDO que diversos estabelecimentos bancá
rios ainda possuem apreciáveis estoques de livros modêlo 5 
do Decreto n? 45.421, de 12/2/1959, para registro do Impôsto 
do Sêlo por verba" especial; 

CONSIDERANDO que as características daquêle modê
lo permitem uma adaptação para seu uso de acôrdo com as 
exigências da legislação atual, 

DECLARA aos Srs. Chefes de repartições, Inspet:ores e 
Agentes Fiscais de Rendas Internas, que os estabelecimen
tos bancárlos ficam autorizados a utilizar seus livros de re
gistro do Impôsto do Sêlo cobrado por "Verba Especial", 
medêlo 5 aprovado pc lo Decreto n° 45.421/59, com a seguin
te adaptação: a primeira coluna destina-se à data do lança
mt'Íno c a coluna "OBSERVAÇõES" será subdivldida em três 
out:ras, destinadas à data da obrigação, inciso e multa, utili·· 
i.anck uma rolha do livro para cada Alínea da Tabela. 

A presente autorização prevalecerá até que se esgotem 
cs atuais estoques de livros do modêlo antigo em poder dos 
estabelecimentos bancários, devendo em seguida adotarem os 
modêlos 1 e 2 do Decreto n° 55.852, de 22/3/65. 

Wa,'teJ' No'Y'certo Klein 
Diretor-Substituto 

CIRCULAR N° 70, DE 29 DE JULHO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais e, t:endo em vista 
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o disposto TIJ art. 77 da Lei n 4.728, de 14 de julho corren
te, publicada no D. O. de 16 seguinte, 

DECLARA aos Senhores Chefes das repartições subordi
nadas, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e de
mais interessados, para seu conhecimento e devidos fins, que 
o Impôsto do Sêlo Ú'deral devido nes contratos ou em quais
quer outros atos jurídicos realizados com a União, os Estados, 
os Municípios, o Distrito Federal, os Territórios ~' respectivas 
,mtarquias, ou com a interveniência dêsses órgãos, antes da 
promulgação da Lei n 4.388, de 28/8/1964, poderá ser reco
lhido aos cofres públicos, independente de qualquer penalida
de ou correção monetária até 16 de agôsto próximo. 

Walter Norberto Klein 
Diretor-;';ubsti luto 

CIRCULAR X 75, DE 5 DE AGôSTO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas atribuições, em conformidade com 
o dispost:J nos §§ 2 e 3° do art. 28, do regulamL'nto baixado 
com o Decreto n° 55.852, de 22 de março de 1965, e tendo em 
vista o que consta do processo n' SC 135.654 65, 

RESOLVE: 

1 - Estender às firmas e s:::ciedades construtoras ou in· 
corporadoras de imóveis, com capital inferior a Cr$ ..... . 
50.000.000 (cinqüenta milhões de cruzeiros) a obrigatorie
dade de pagamento do Impôsto do Sêlo mediante o uso do li
vro Registro do Impôsto do Sêlo a que se refere o art. 27, do 
Decrct:J 55.852, de 22/3 /65. 

2 - Conceder às firmas c sociedades de que trata o item 
anterior o prazo di' sessenta (60) dias, a contar ela data -:h1 
publicação desta circular, para adotar o regime ora indic'1do, 
observando o disposto no art. 141, do regulam~'nto aludido. 

Waltel' Norberto Klpin 
Diretor-Substitutu 
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CIRCULAR N.o 78, DE 18 DE AGôSTO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS 11\
TERNAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições legais, recomenda aos Senhores Delegados Regio
nais, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas a fiel 
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 50 da Lei n9 4.663, de 30 de junho 
de 1965, 

RESOLVE baixar, para conhecimento das repartições 
subordinadas e demais interess,ados, as seguintes ins
truções: 

1 . Estão isentas do impôsto de consumo as vendas de 
produtos industrializados, realizadas no mercado interno, 
pelo fabricante, quando comprovadamente o seu paga
mento se fizer em cruzeiros provenientes da conversão 
de divisas resultantes de financiamento a longo prazo 
de instituições financeiras internacionais ou entidades 
governamentais estrangeiras. 

2. Aos fabricantes, no caso das vendas mencionadas no 
ítem anterior, é assegurado, nos têrmos do art. 79, § 19 , 

da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, o ressarcimento, por com
pensação, do impôsto relativo às matérias-primas e pro
dutos intermediários efetivamente utilizados na respectiva 
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 Regional de Rendas Internas 
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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 os 
Delegados Regionais, no exame dos pedidos de isenção, 
poderão determinar, se julgar necessário, a prestação de 
informações complementares pela fiscalização de rendas 
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 dos interêsses 
da Fazenda N acionaI. 

(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 respectiva 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 portaria declaratória da isenção, expedida 
pela Delegacia Regional, o fabricante poderá dar saída à mer
cadoria, emitindo nota fiscal com a seguinte declaração: 
"Mercadoria isenta do impôsto de consumo, de acôrdo com 
o artigo 5° da Lei n° 4.663, de 3/6/65 (Circular DRI n9 •••••• , 

de ................ )". 

Dentro do prazo estabelecido no art. 58 da Lei n 9 4.502, 
de 30/11/64, o fabricante fará registro na coluna própria 
do livro modêlo 20 das mercadorias assim vendidas, promo-
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vendo no livro modêlo 21-A o crédito do ill1pôsto de consumo 
referente às matérias-primas ou produtos intermediários em~ 
pregados na sua industrialização, caso haja possibilidade ,de 
compensação. 

N a hipótese de ser inviável a compensação o fabricante 
poderá requerer a restituição dêsse impôsto. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 79, DE 19 DE AGôSTO DE 1961>, ., 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições, tendo em vist:a. o que 
consta do processo n° SC-105. 392/65, e 

CONSIDERANDO que o Regu!amento do Impô,sto do Sêlo, 
baixado com o Decreto n? 55.852, de 22 de março de 1965, 
criou novas disposições relativas à emissão de cheques sem 
cobertura; 

CONSIDERANDO que entre tais disposições está a ex
tinção da pun~bilidade para o emitente d2 cheque sem cober
tura quando êste fôr honrado anD2S de iniciado qualquer pro
cedim-nto fiscal ou do protesto cambial (arto 67, § 90

, item I 
do R.I.S.); 

CONSIDERANDO que mais de uma interpretaçãid tem 
sido dada às disposições sôbre o assunto, ccntrapondo-se aos 
fundamentos do instituto jurídico do cheque; 

CONSIDERANDO a necessidade de entendimento unifor 
me e interpretação correta do mencionado dispositivo; 

CONSIDERANDO que o cheque é uma ordem de paga
mento à vista e cemo tal só se tem por honrado pelo emiten~ 
te quando apresentado ao sacado, dispõe êste de fundos bas-
tantes para pagá-lo; 
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CONSIDERANDO que a substituição do cheque em po
der do beneficiário, e revogação da ordem de pagamento con
tra o estabelecimento bancário, não atende ao conceito de 
honrar o cheque, porque o desvirtua, suprimindo-lhe a carac
terística principal; 

D E C L A R A aos Senhores Delegados Regionais, Ins
petores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e demais au
torid~des e interessados: 

I - que a figura legal de "honrar o cheque" emitido 
sem bastante provisão de fundos, a que alude o § 9°, I, do 
item VII; do art., 67 do Decreto nó 55.852, de 22 de março de 
1965, somente ocorre quando o estabelecimento sacado decla
re ter. ~ido depositada importância suficiente para que o che-

I ( I < I I 

q~e ,possa . s~r ,pago; 

II - que o establ'leciinento sacado, ao comunicar o de
pósito. a que se refere o item anterior, deverá sempre infar-

, ( l 

mar, a ~ata em que o mesmo tiver sido efetuado; 
(, \. f " I 

In '- que os processos já decididos não serão revistos 
pelas autoridades de primeira instância por motivo das pre
sentes instruções. 

Júlio Barbieri 
Diretol" 

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, Inspetores 
e 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-n° 38, de 
13/5/65, publicado no D. O. de 25 subseqüente. 
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Outrossim, tendo em vista a dúvida suscitada por alguns 
contribuintes do Impôsto Único sôbre Minerais do País, rela
tivamente à cobrança 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. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

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 processo 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 da 
Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964. 

Júlio Barbieri 
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 Impôsto 
do Sêlo, aprovado pelo Decreto n° 55.852, de 22 de março 
de 1965, e 

CONSIDERANDO que a execução das Circulares noS 50 
e 64, respectivamente, de 21 de junho e 15 de julho do cor
rente ano, dêste Departamento, revelou a necessidade de mo
dificar o processamento das comunicações sôbre cheques 
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re~Usados por falta ou insuficiência de cobertura (cheques 
sem fun'dos), 

RESOLVE baixar as seguintes instruções, a serem obser
vadas pelos Chefes de Repartição, Inspetores e Agentes 
Fiscais de Rendas Internas, estabelecimentos bancários e 
detnais interessados: 

19 - As comunicações de que tratam os artigos 131 
e 133, do Regulamento citado, deverão ser encaminhadas pelos 
comunidmtes : 

a) às Delegacias Regionais de Rendas Internas no Es
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
tentes dos cheques, mesmo que subordinadas.a outra Delegacia. 

b) Diretamente àtl Inspetorias Fiscais a que estejam j u
'rjsdicionadas, nas demais l;ca1idades, cabendo a essas Inspc
t6rias encaminhar as comunicações às congêneres a que forem 
subordinados os emitéutes, se êstes não estiV2rcm compn~en
didos pa sua jurisdição. 

i \ \ . 

2° - As Inspetorias Fiscais imediatamente distribuirão 
aos agentes fiscais de rendas internas das seções ou circuns
criçqes respectivas, as comunicações referentes aos emitentes 
de sua jurisdição. 

I 

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 em?:tente. No caso de impedimento do agente 
fiscal da seção ou circunscrição caberá ao Inspetor Fisca I 
designar o que deverá instaurar o processo. 

4° - O julgamento dos processos administrativos de que 
trata o item anterior, competirá à Delegacia Regional de 
Rendas Internas a que esteja jurisdicionado o emitente. 
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5° - Ficam revogadas as Circulares noS 50 e 64, de 
1965, dêste Departamento, sem prejuízo do prosseguimento 
dos pr:ocessos instaurados em conformidade com as instruções 
nelas contidas. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

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
dinadas, Inspetores, Agentes Fiscais de Rendas Internas, 
e 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
ferido armazém, devendo ser observadas as seguintes ins
truções: 

I - A mercadoria deverá sair do estabelecimento pro
dutor para o armazém geral acompanhada da guia de trânsito 
ele que trata o art. 54 da Lei n° 4.502, de 30/11/64. 

II - O armazém geral ficará obrigado a declarar a ca
rimbo no verso da guia de trânsito, no conhecimento de depó
sito e no "warrant": "mcrc(tdoyia saída da f6brica de acôrdo 
com o ar't. '70 da Lei n~ 4.728, de 1 't/7/965, para pagamento 
do impôsto de consumo até 15 dias depois da saída do arma
zém 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 especial mo-
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dêlo 1, a que se refere o Decreto 56.791, de 26/8/65 (Regula
mento do Impôsto de Consumo), na quinzena subseqüente à da 
:5aída da mercadoria do armazém geral. 

IV - A dedução do impôsto de consumo pago sôbre as 
matérias-primas, produtos intermediários e embalagens adqui
ridos, na forma do art. 27, ítem IIl, letra a da Lei 4.502, 
de 30/11/64, deverá ser feita tôda. na guia de recolhimento 
relativa à dos demais produtos, não depositados em armazéns 
gerais. Somente se êsse crédito, apurado no livro modêlo 16, 
exceder o impôsto devido sôbre as vendas das mercadorias 
não depositadas, a, parte excedente poderá ser deduzida da 
guia 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 acôrdo 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 fiscalização sempre que solicitado. 

VI - Somente o próprio fabricante, obrigado ao reco
lhimento do impôsto de consumo, pode valer-se do benefício 
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 N acionaI. 
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LIVRO DE REGISTRO DE ARMAZf:NS GERAIS 
(Art. 70 da Lei 4.728, de 14/7/65) 

Estabelecimento Produtor Tipo de Fabricação 

19 ... 

MÊS ~ DIA 

ENTRADA 

Guia de Trânsito Mercadoria 

N.O !MÊS I 

I 
DIA Descrição da 

Mercadoria 
Quan
tidade 

RECIBO 

WARRANT 

N.O 

Nota Fiscal 

N.O MÊS! DIA 

NOTA 1 - Deverá ser escriturada uma fôlha para cada estabelecimento produtor 

Enderêço 

SAíDA 

Mercadoria 

Descrição da Quan-
Mercadoria tidade 

2 - A escrituracão deve ser feita diàriamente ou dentro de 3 dias do movimento da mercadoria 
3 - Êste livro deverá ser autenticado pela Repartição Arrecadadora local 

OBS. 



CIRCULAR N° 84, DE 10 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN

TERNAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 

atribuições, considerando as principais dúvidas que têm sur

gido na aplicação da Lei n° 4.505, de 30 de novembro de 1964, 

E' seu regulamento, Decreto 55.852, de 22/3/65, bem como os 
estudos dos órgãos técnicos dêste Departamento sôbre o as

sunúo, resolve baixar as seguintes instruções normativas: 

I - As operações de compra e venda de bens móveis, a 
prazo ou a crédito, não estarão sujeitas ao tributo quando efe
tuadas para pagamento de uma só vez. Se porém, posterior

mente à emissão do título único, se verificar o parcelamento 

da dívida, com ou sem o desriol'1'Clmento do títu~'o, será nevi

do o impôsto sôbre o valor i:otal da operação, contando-se os 
prazos. para registro c re~()lhim~'nto, a partir da data do par
celamento. (Tabela, Alínea l, inciso 1 A) . 

II - No caso de financiamento com pnlzo igunl ou infe
rior :1 120 dias (Tabela, Alinca l, Nota 12', item VIII) ha',lt'l'~l 

incid:ên • .:;ia do impôsto se se verificar prorrogação que exceda 
a êsse prazo alcançando o tributo todo o valor financiach, a~n
da que haja duplicatas v('ncidas ou pagas. Também haverá 
incidência do impôsto sôbrf; o ü}t:.11 financiado, se alguma du
plicata, ainda que uma só, tiver o pagamento efetuado parce
ladamente depois de vencida e o prazo, a partir da respectiva 
emissão, ultrapassar 120 dins. 

IH - O fato gerador do impôsto, nas opprações d2 cc'm
pra e venda de bens Inóvej~; com parcelamento elo preço ou 
com prazo superior a 120 dias, verificar-se-á, excludentemen
t€, com a celebração do contrat.:> de compra c venda, com a 
::..ceitação ou confirmação do pedido de mercadorias ou com 
a emissão da nota fiscal relativa à saída do produto venüi
do. Na falta do contrato e não havendo nos demais documen
tos elementos caracterizadores do parcelamento, admitir-se-á 
a fatura como fato gerador do t.ributo. 
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IV - Havendo parcelamento do prêço, na compra e ven
da de bens móveis, ainda que uma parte seja paga a vista e o 
restante numa parcela única, o impôsto será devido sôbre a 
parcela financiada nas vendas realizadas para fins mercantis, 
entre comerciantes e produtores, inclusive industriais, se o 
prazo exceder de 120 dias. No financiamento para vendas não 
mercatis a qualquer prazo, o impôsto é sempre devido. 

V - Não incide no Impôst:o do Sêlo o desdobramento da 
fatura em várias duplicatas, tôdas com o mesmo vencimento, 
ainda que em mais de 120 dias, e sem parcela de pagamento 
a vista. Se porém o pagamento de uma ou mais duplicatas 
fôr adiado ou antecipado o tributo passa a ser devido, segun
do a incidência própria, a partir da data da alteração do ven
cimento. 

VI - Não incide no Impôsto do Sêlo a part:e paga à vista, 
ou adiantadamente, nos contratos de com!lra e venda de b?i1s 
móveis com parcelamento do preço. 

VII -- - Não estarão sujeitas ao impôsto as importâncias 

debitadas ao comitente pelos comissários de despacho, desde 
que devidamente comprovadas e decorrentes de indenização de 
despesas relativas à execução do despacho. 

VIII - Na locação de imóvel sem contrato e no caso de 
continuidade da locação após extinto o contrato, cuja finali
dade não seja residencial, o impôsto será calculado inicial
mente sôbre o valor relativo a 6 (seis) meses e pago no prazo 
de oito dias da ocupação do imóvel ou do término do contrato 
f'SCritlO . 

IX - Se a locação sem contrato perdurar por mais de 
seis meses, o impôsto relativo ao nôvo período deverá ser com
plementado até o dia 8 dos meses de janeiro e julho seguintes, 
ou até oito dias após o término da locação, se ocorrer antes 
(1essas datas. Tanto neste caso como no anterior a responsa
bilidade pelo pagamento do impôst:o caberá exclusivamente 
ao locador. 
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x - No caso da comissão e representação mercantís rc
feridas no inciso 8.3 da Alínea VIII, a responsabilidade pelo 
pagamento do impôsto caberá exclusivamente ao comissário cu 
representante, ressalvado porém o direito que assiste a qual
quer outra pessoa de pagar o tributo e fazer prova do paga
mento. O impôsto do inciso 8.3 será sempre devido se o co
missário ou representant:~ tiver firma registrada, ainda que 
em nome individual. 

XI - Quando se tratar de comissão ou representação me r
cantís mediante instrumento com aceitação expressa, o im
pôsto será pago no documento de .aceitação, atendidas as nor
mas de caráter geral do regulamento, não sendo aplicável, na 
espécie, o disposto nas not:as 10, item I, e 20, item I, tudo da 
Alínea VIII. 

O ato unilateral de promessa de pagamento, quando se 
referir a comissão ou representação mercantís, não incide no 
impâsto, o qual será devido pelo comissário, <te acôrdo com os 
dispositivos citados. 

XII -- As firmas e sociedades que operem na venda de 
terrenos loteados (art. 18, item VIII) só poderão usar o li
vro "Registro do Impôsto do Sêlo" quando o valor <te seu 
capital social fôr igualou superior a Cr$ 50.000.000 (cin
qüent:a milhões de cruzeiros) . 

XIII - Não poderá ser admitida a pagamento do impôs
to nota promissória de que não conste o nome da pessoa a 
quem deve ser paga, a data,a assinatura do emitente, bem 
como o valor e rt denominação "Nota Promissória", sendo de 
todo incabível a nota promissória ao portador. (Art. 54 do 
Decreto 2.044, de 31/12/1908) . 

XIV - Desde que pague a multa de mora porvent:ura ca
bível, qualquer pessoa pode pagar o Impôsto do Sêlo, ainda 
que não seja parte na ohrigação, c mesmo que em seu pró
prio nome. 

XV - Os papeIS apresentados espontâneamente para pa
gamento do sêlo, ainda que fora do prazo .ou com erros '2VI-
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(lente;; de cálculo c qualquu outra falha, de caráter regllla
m~ntal' não estão sujeitos a apreensão e autuação, mas apenas 
a cobrança das muitas d[~ mora, conforme os arts. 68 e B9. 

XVI -- Não est:ão alcançados pelos impostos os papéis 
relativcs ao lançamento c pagamento do impôsto de renda. 

XVII - A incidência do Impôsto do Sêlo na locação de 
serviço e na empreitada, prevista, respectivamente, ,nos in
cisos 5.2 da Alínea V, e 6.2 da Alínea VI, do regulamento 
baixado com o Decreto n? 55.852, de 22 de março de 1965, só 
se verifica na hipótese de contrato escrito, assim considerado 
o ajuste que se exteriorize em instrumento bilateral, público 
ou particular, ainda que com a forma epistolar ou telegráfi
ca, tudo de acôrdo com o disposto nas notas 3° da Alínea V, e 
49 da Alínea VI, do mesmo regulamento. O tributo não é de
vido em recibos, faturas ou lançamentos, mesmo que inexista 
contrato escrito, com as caract:erísticas mencionadas. 

XVIII - As repartições e órgãos arrecadadores do Im
pôsto do Sêlo, inclusive as agências bancárias autorizadas a 
receber tributos, remeterão, nos oito primeiros dias de cada 
quinzena, às Inspetorias Fiscais de Rendas Internas, da res
pectiva zona, para contrôle dos recolhimentos, uma das vias 
das guias de lançamento, pagamento ou recolhim:311to a que 
se nferem os arts. 51, §§ 1" e 2°, e 65, § 1 c do Decreto n° .. 
55.852, de 22 de março de 1965, relativamente ao movimento 
da arrecadação da quinzena anterior. 

Nas cidades que forem sedes de Delegacias Regionais de 
Rendas Internas, a remessa das referidas guias sCl"á feita a 
essas repartições fiscais, que as remeterão às respectivas Ins
petorias Fiscais. 

XIX - Não se enü'nde por prorrogação de prazo, como 
caracterizadcr de financiamento, para efeib de incidência do 
Sêlo, o atraso de pagamento de duplicata sem concordância 
expressa do vendedor. 
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CIRCULAR Nn 85, DE 10 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
a tribuições, e 

CONSIDERANDO que o Regulamento do Impôsto de 
Consumo, aprovado pelo Decreto n? 56.791, de 26 de agôsto 
de 1965, public.ado no Diário Oficial do mesmo mês, intro
duziu disposições pova,s quanto ao reconhecimento das isen
ções tributárias asseguradas às entidades de caráter assis
tencial; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o proces
samento 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, p.ara efeito de isenção do im
pôsto 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. 
90, § 3°) . 

II - O reconhecimento da, isenção dependerá de re
querimento da entidade interessada, instruido desde logo 
com as provas seguintes: 

a) personalidade jurídica da entidade requeren
te, com a apresentação de cópia integral de 
seus estatutos; 

b) registro na repartição pública competente, 
federal ou estadual; 
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c) aplicação integral de suas rendas no País, 
na manutenção e desenvolvimento de seus 
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 dirigentes; 

d) 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 localiza
ção de estabelecimentos e grau de ensino; 

f) manutenção de estabelecimento, postos, agên
cias, ambulatórios ou outras dependências, 
declarando denominação e localização. 

III - 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 Rendas Internas da seção ou circuns
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 elo 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-se 
aos produtos adquiridos pelas entidades educacionais e hospi
talares de finalidade filantrópica, para seu uso próprio 
(art. 7°, n° XXIII, Lei 4. 502/6 Ll), observada, quanto ao im
pôsto do sêlo, a norma de que havendo outros co-obrigados 
que 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 Federal, gozarão também de isenção do paga
mento do Impôsto Único sôbre Energia Elétrica (§ 59, letra c 
do art. 4° 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 das condições previstas 
nas letras c a f do item 11. 

IX - As Delegacias Regionais de Rendas Internas or
ganizarão fichários das entidades assistenciais sob sua juris
dição, a quem fôr concedida isenção tributária, no qual serã0 
anotados todos os fatos e alterações ocorridas. 

X - As isenções de impôsto de consumo concedidas 
até 30 de novembro de 1964 a emprêsas ou instituições pú
blicas ou privadas, restringem-se, a partir de 1° de janeiro 
de 1965, aos produtos por elas diretamente produzidos ou im
portados, p.ara uso próprio (art. 276 do Decreto n° 56.791, 
de 26/8/65) . 

XI - Tôdas as isenções concedidas até 26 de agôsto 
de 1965, a entidades educacionais ou hospitalares 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 exigências constantes do item lI, sob pena 
de terem cassadas as isenções em cujo gôzo se encontrem. 
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XII - Os Delegados Regionais nas sedes das regiões, 
e os Inspetores Fiscais nas demais localidaàes, deverão dar 
ampla divulgação às presentes normas, inclusive distribuin
r;o-as à imprensa local. 

Júlio BarbiET! 
Diretor 

CIRCULAR N- 80. DE 14 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
lERNAS, no uso de suas atrbiuiçôes e, tendo em v:sta o que 
consta do art. 1° da Lei 4.156, de 28 de novembro de 1962 '2, 

ainda, de conformidade com a comunicação feita pelo Ofício 
ST AFFE n° 156, de 28 de maio do corrente ano, fichado nes
te Ministério sob n° 106.867/65, 

DECLARA aos Senhores Delegados Reg~onais, Inspeto
res de Alfândegas, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas 
Internas e demais interessados que, no segundo semestre de 
1965, o valor da Tarifa Fiscal para efeito do cálculo do im
pôst:o único sôbre energia elétrica é de Cr$ 2,40 (dois eru
\':eiros e quarenta centavos) por kwh para ·:;s consum:c1ores 
rurais; Cr$ 8,40 (oito cruzeiros e quarenta centavos pOl kwh 
para os consumidores residenciais e industriais; e CrS 9,60 
~nove cruzeiros e sessenta centavos) "Dara os consumdores 
comerciais e outros. 

O impôsto único relativo ao fornecimento a forfait será 
de 35 í{; sôbre a conta de energia consumida, pagos mdade 
pelo consumidor e metade pelo distribuidor. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR Nu 88, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, usando de suas atribuições e tendo em vista a ne-
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cessidade de coordenação da publicação, no Diário Oficial, 
de atos dêste órgão, 

RECOMENDA aos Delegados Regionais que enviem a ma
téria a ser publicada, em 3 vias, ao Delegado Regional da l' 
Região (Brasília), que providenciará o expediente necessá
rio à efetivação da publicidade, junto à repartição compe
tente. 

RECOMENDA, ainda, que os Inspetores Fiscais e Inspe
tores A uxiliares, cumpram esta Circular por intermédio de 
seus respectivos Delegados Regionais. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 89, DE 20 DE SETEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso da atri
buição que lhe é conferida pelo artigo 288 do Regulamento 
do Impôsto de Consumo, aprovado pelo Decreto n7 56.791, 
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 dos 
contribuintes, de grande estoque, dos modelos antigos, cujo 
desperdício se deve, tanto quanto possível, evitar; 

CONSIDERANDO, por outro lado, que o uso dos novos 
modelos é fator básico para a coleta de dados estatísticos e 
respectiva análise, não devendo, por isso, ser postergado, 
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RESOLVE baixar as seguintes instruções: 

I - Poderão ser utilizados, até 30 de novemhro de 1965. 
os seguintes documentos e livros fiscais, previstos no Decrdo 
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 c 19-A, em substituição, respecti
vamente, aos atuais modelos 16, 17. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 
27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. 

H - Guias de trânsito modelos H e 14-A, em substi
tuição aos atuais modelos 13 e 14, respectivamente. 

In - 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 
sôltas e livros em branco, inserindo-sc-lhes colunas e dizeres 
em concordância com os modelos respectivos. 

IV - Em todos os casos deverão ser observadas as 
normas estabelecidas nos capítulos H e HI, do Título IH, do 
vigente regulamento e bem assim as notas constantes ele cada 
um dos modelos, às quais devem ser adaptados os modelos 
cujo uso se permite, provisoriamente, neste ato. 

Júlio Bat'bieri 
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 realiz.ação do leilão de mer
cadorias abandonadas ou a cujo proprietário tenha sido apli
cada a perta de perda das mesmas; 

516 



CONSIDERANDO que como repartição preparadora, para 
efeito do exercício dessa competência, deve ser entendida a 
que de fato haja 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; 

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 leilões decorrentes daquelas apreensões; 

CONSIDERANDO que, em relação 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 preparadoras foram absorvidas pelas atuais Delegacias 
Regionais dêste Departamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de regular a matéria, 
ante a situação de fato emergente, dando-lhe o tratamento 
transitório adequado, 

RESOL VE 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 Federais, 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 ~nformidade 
com o disposto no art. 8°, item XVII do Decreto n? 56.791, 
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de 26 de agôsto de 1965 e, tendo em vista o pronunciamento 
do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da Agri
cultura no processo n° 192.911/65, declara aos Senhores 
Chefes das repartições subordinadas, Inspetores de Alfândegas, 
Insp'etores e Agentes Fiscais de Rendas 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. 

JlÍlio Barbiel'i 
Diretor 

CIRCULAR N 92, DE 5 DE OUTUBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas atribuições, e 

CONSIDERANDO que as consultas sôbl'e a aplicação do 
Regulamento do Impôsto de Consumo aproyado pelo Decre
to n° 56.791, de 26 de agôsto de 19G5, no interêsse da Fazenda 
Nacional e do próprio contribuinte, deverão S8r :lOlucionadas 
no menor lápso de tempo possível; 

COKSIDEHANDO que bS8 desiderato não será atingi.do, 
quando n50 forem rigorosamente observadas pelos contribuin
tes, e autoridades fazendárias as recor.nendações contidas no 
art. 202 e parágrafos do a1udiclo regulamento, eis que. segun
do o art. 210 do mesmo reg'ulampnto. não pl'oduzirão qualquer 
efeito as consultas formuladas com inobservância das normas 
contidas naquele artigo e seus parágrafos, 

RECOMENDA aos senhores chefes das repartições su
bordinadas o fiel cumprimento das seguintes determinações: 

I - A consulta será encaminhada pela repartição pre
paradora do domidclio do contribuinte, no prazo de quinze 
dias, à autoridade competente para solucioná-la, já informada 
pelo agente .fiscal da respectiva seção ou circunscrição fiscal 
(art. 202). 
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II - o domicílio fiscal do contribuinte, quando se tratar 
de dúvida a respeito de incidência tributária sóbre produto 
nacional, será detl'rminado pelo lugar onde se achar locali
zado o estabelecimento produtol' que dEva reco1her o impos
to (art. 202, § 1°). 

IH - 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 resp~ctjvo espécime, quando impossível a descrição minu
ciosa do produto (art. 202.> § 2'), juntando-sE:, também, do 
mesmo, sempre que neeessário 8 sua exata classificação fiscal, 
catálogo, prospecto. desenho, croqui ou fotografia. 

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 Bal'liiel'i 
Dil'(>tol' 

CIRCULAR N" 96, DE 20 DE OUTUBRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, nJ uso de suas ntribuições e considerando haver o 
Senhor Minist:ro da Fazenda, per despacho exarado no pro
cesso 209.430/65, procedente da Delegacia Regional em São 
Paulo, autorizado o arquivamento dos prDcessos fiscais oriun
dos da exigência do Impôsto do Sêlo incidente em atos nas
cidos com a participação de autarquias ou Caixas Econômi
cas antes da Emenda Constitucional n" 5/61: 

Considerando que em diversas repartições fiscais, além 
da que deu origem ao despacho ministerial, há muitos proces
sos em andamento sôbre a mesma matéria, e cujo desfecho já 
se pode antecipar em face das inúmeras decisões pela imu
nidade dos atos anteriores à Emenda Constitucional n° 5/61, 
dos quais participem autarquias ou Caixas Econômicas; 
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DETERMINA aos Senhores Ddegados Regionais de Ren
das Internas que procedam ao im~diato arquivamento, na 
fase em que se encontrarem, de todos os processos relativos 
n cobnmça do ImpôstJ do Sêio sôbre atos praticados nntes 
de 21 de ncvembro de 1961, l' nos quais sc.iam part:2s autar
quias ou Caixas Econômicas. 

.JúLio Bctrbieri 
Diretor 

CIRCULAR N 98, DE 27 DE OUTUBRO DE 19G5 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas atribuições legais, de conformidadt 
com o art. 9°, item XVII, do Decreto n° 56.791, de 26 de agôs
to de 1965 e, tendo 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: 
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Antracol PÓ Molhável 70 Yc - Aretan Forte - Asun
tol 50 BHC PÓ 170 Bayer - BHC PÓ 1,570 Bayer -
BHC PÓ 2% Bayer - BHC Pó 3/0 Bayer - BHC 12-14% 
- Baygon PÓ Molhável 50:>( - Baygon Emulsão 20% 
- Bi-Hedonal - Cupravit Azul - Cupravit Verde -
Cupravit para Polvilhamento 7,5% - Cupravit 7,5~;') -
Folidol 1,5/n - Dipterex PÓ Solúvel 80j;' - Diptercx 
PÓ 2,5 fi) - Di pterex Técnico 99 r,. -100';' - Disyston PÓ 
5OS~ - Disyston Granulado 2,5;·( - Folidol PÓ 1 ~.{ -
Folidol PÓ 1 j~ + DDT 5S'; - Folidol PÓ 1 íé + DDT 
10<;( - Folidol PÓ 1,5)( - Folido1 PÓ 1,5ji~ + DDT 
10~( - Folidol PÓ 2% - Folidol 7,5'; + DDT 30'; -
Folidol óleo 10j0 - Folidol Emulsão 60j;' -- Folithion 
Emulsão 50;!n - Gusathion A Eml.llsão 40jé - Lebaycid 
Emulsão 50% - Metasystox (i) - Neantina Sêco -
Neantina Solúvel - Neguvon - Neguvon + Assuntol -



Pomarsol Forte 80 - Pomarsol Z Forte - Solabar -
Tributon D - TrillUton 60, todos de fabricação ou impor
tação de Aliança Comercial de Anilin9.s S. A., sediada 
no Estado da Guanahara e com fábrica localizada em 
São Paulo. 

.hdio Ba1'bicTi 
Diretor 

CIRCULAR N° 100, DE 29 DE OUTUBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o disposto no art. 7" item XVII da Lei n° 4.502, de 30 
de novembro de 1964, e tendo em vista o pronunciamento do 
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, do Departamento de 
Defesa de Inspeção Agropecuária do Ministério da Agricul
tura no processo n° 124.184/65; 

DECLARA aos Senhores Chefes das repartições subor
dinadas, Inspetores de Alfândegas, Inspetores e Agent:~s Fis
cais de Rendas Internas que estão isentos do Impôsto de Con
~umo, por se tratar de Herbicida o produto "TENORAN", 
f' de Insdicida-Acaricida o produto "NUVAN 100 EC", am
bos de importação da firma Produtos Químicos Ciba S. A., 
l'stabelecida na Av. Santo Amaro, 5.137, na Capital do Es
tado de São Paulo. 

Júlio Ba1>bieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 101, DE 29 DE OUTUBRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições, dando cumprimento à 
determinação do SI'. Ministro da Fazenda no processo n° S. C . 
77.528/65, declara aos Chefes de, repartições subordinadas, 
Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e demais in-
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teressados, que torna 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 
concreto. 

Júlio Barbieri 
Dlc"(or 

CIRCULAR N' 102, DE 29 DE OUTUBRO DE 1965 

o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, do Ministério da Fazenda, no uso de suas atribui
ções, e tendo em vista o qLlt' dispõem o artigo 28, § 2°, e ° 
artigo 65 do Regulamento do Impôsto do Sêlo, e, 

CONSIDERANDO que o item IV do artigo 28 do mesmo 
Regulamento incluiu os Cartórios entre os contribuintes obri
gados a utilizar o livro Regist:ro do Impôsto do Sêlo; 

CONSIDERANDO :1 assemclhação existente entre os atos 
lavrados nos Cartórios e os processados nas Secretarias dos 
Tribunais e demais órgão~; do Poder Judiciário, sujeItos a 
idêntica processualística e com iguais atribuições e responsabi
lidades; 

CONSIDERANDO o que expõe, no processo n" ...... . 
105.246/55, o Sr. Diretor-Geral da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal, 

RESOLVE: 

a) esknder às Secretarias dos órgãos do Poder J udi
ciário a utilização do livro Regist:ro do Impôsto do Sêlo, a 
que se refere o art. 27 do R. I. S ., com as modificações in
troduzidas por esta circular no modêlo anexo, para o reco
lhimento de custas e outros encargos das partes, em todos 
os casos em que a Lei disponha que êsse pagamento se faça 
em "selos federais", devendo ser substituída a guia modêlo 8 
pela que acompanha a presente circular; 
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b) o modêlo de livro anexo a esta Circular poderá ser 
adaptado às necessidades de cada órgão interessado, com o 
acréscimo de colunas, dizeres e out:ras indicações, desde que 
não lhe sejam suprimidos os requisitos fundamentais; 

c) as guias de recolhimento serão emitidas em quatro 
vias, podendo porém, por iniciativa do interessado, ser emiti
das em maior número de vias, na forma do art. 65 e seus §§ 
lo e 2° do Regulamento; 

d) as quantias recebidas e registradas durante cada 
quinzena de cada mês serão recolhidas à repartição arrecada
dora local dentro dos primeiros oito dias da quinzena seguint:é' : 

c) cxcluem-s(~ desta nClrma as Taxas de Serviço:,; Fe
derais incidentes sóbre os atos e serviços (certidões, fotocó
pias, etc.), cujo recolhimento deverá ser feito antecipada
mentl', na forma do art. 56, § 1'" da Lei 4.505, de 30/11/1964, 
utilizando-se a guia própria, criada pelo Regulamento da:~ 

Taxas de Serviços Federais (Diário Oficial de 14/6/1965), 
a ser expedida ch'pois de extraída a certidão ou fotocópia, e re
colhida a taxa, sob responsabilidade exclusiva da parte in
teressada, antes da assinatura ou autenticação; e 

f) os titulares das secretarias dos órgãos a que se r~'

fere a presente circular deverão apresentar à fiscalização do 
Departamento de Rendas Internas, quando solicitado, todos os 
livros, guias C' demais papéis que possuircm, relativos ao pa
gamentoe recolhimento de custas aqui referidos, ficando su· 
jeitos às normas gerais de fiscalização, c em especial acs arts. 
70 e 121, § 2°, do Regulamento do Impôsto do Sêlo. 

Júlio Barbie1'i 
Direto" 
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CIRCULAR N 106, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de SU2,S atribuiçõe::; legais, ·2 tendo em visb 
o que consta do processo i'ichaeb sob () n 144.812/65, 

DECLARA aos Senhores Chdes dWi repartlçõl'S suburdi
nac.~s, Inspetores de Alfàndegm;, Inspetores e Agentes Fis
cais d~· Rendas Internas que está isento do Impósto de Con
sumo, na forma do Anexo I, iü'rfl IV, letra "b" do Decreto n" 
56.791 de 26/8/65, o produto "PIAVERM", destinado ao com
bate à vermin.ose, fabricado pelos Laboratórios Gemballa 
Ltda., sediados em Rio do Sul - EstadJ de Santa Catarina. 

Júlio Ba.rbieri 
Jl)iIl'to .. 

CIRCULAR N' 107, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAl.\IENTO DE REND1~.:..S IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista 
o que consta do processo n° 26.360/65, 

RESOLVE retificar a Circular n' 219, de 19/12/63, para 
declarar que, a partir de 23/10/63, os óleos re-refinados :in
cidem no impôsto único sôbre combustlveis t' lubrificantes à 
taxa de Cr:S 15.698 por litro, para o produto a granel, de 
vendo o impôsto relativo à tonelada do produto nacional ser 
calculado na base de 25 j~) da alíquota apresentada para a to
~1elada do produto estrangeiro a granel . 

.Júlio Barbieri 
Direto.' 

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? 
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24G.767/65 e de acôrclo com a faculdade que lhe é deferida 
pelo Artigo 102 do Regulamento aprovado pelo Decreto 
11 56.791, de 26 de agôsto último, e 

CONSIDERANDO que" não obstante a pl'orl'ogaçào cle 

prazo pre"\"!s'ca na Circular n" 89/65, avolumam-se as poncle
raçõc'R (:c~; interessallos especlficamE'nte no que diz rl'speito 
à existência de grandes estoques de talões ele Notas Fiscai" 
de modelos antigos, ainda por usar; 

CONSIDERANDO que, a coleta de e12mentos cstatíRti
cos em consonância com as novas exigências regulamentares 
diz mais rEspeito aos livros da escrita fiscal; 

CONSIDERANDO que, a título precário, podem ser adap
tadas às exigências mínimas do Artigo 67, do R. I. C., as 
N atas Fiscais de modêlo antigo; 

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 c contribuintes 
em geral que: 

I - os contribuintes que pORsuírem 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 mínimas 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; 

III - em relação aos demais livros e documentos fiscais 
a que se refere a Circular n° 89, de 20/9/1965, fica 
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prorrogado, até 31 de dezembro do corrente ano, com 
as condições indicadas, o prazo de utilização alí 
previsto. 

Júlio Barbieri 
Diretor 

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 II do artigo 16 
do Regulamento do Impôsto de Consumo, quando o' contri
buinte utilizar indistintamente transporte seu e de terceiros 
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 e úl
tima vias da nota fiscal, ou então na primeira via da nota 
fiscal e na coluna de "observações" do livro fi que se refere 
o parágrafo 3° do mesmo artigo; 

lU - 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 snída do produto do estabelecimento. 

Publique-se e cumpra-se. 
Júlio Barbieri 

Dirf'tcr 
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CIRCULAR Nc 114, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1965 

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

RESOLVE: 

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

II - A autorização a que se refere o item anterior apli
cam-se as normas cabíveis da parte lI, da Circular n° DRI '32, 
de 13 de julho de 1965, além do disposto no item seguint~ 
desta Circular. 

III - O Banco dirigirá ao delegado de rendas interna,., 
com jurisdição no local de funcionamento dos estabelecimen
tos habilitandos, requerimento individuado para cada um dêsscs 
estabelecimentos, segundo os têrmos do modêlo n° 1, da Cir
cular n° DRI 62, de 13 de julho de 1965, adaptado à hipótese 
e acrescido do seguinte: 

''0 requerente sabe que a máquina acima descrita 
se destina a arrecadar dos contribuintes, exclusiwl'llen
te o impôsto do selo devido por notas promissótia~; e 
letras de câmbio." 

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

V - A utilização das máquinas de estampagem mecânica, 
para o fim previsb nesta Circular, subordina-se às normas e 
modelos estabelecidos na referida Circular n° DRI 62, de 
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13/7 /65, com as modificações expressas e as ressalvas im
plicitamente contidas no presente texto. 

VI - Os estabelecimentos autorizados deverão observar, I 

além das instruções estabelecidas pelo Departamento de Ar- ! 
recadação do Ministério da Fazenda, relativas ao recebimento, 
eontrôle e recolhimento do tribut:o arrecadado pelo processo 
referido nesta Circular, o seguinte: 

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

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

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

d) o estabelecimento bancário transcreverá, no final da 
relação diária que elaborar referente à arrecadação do impôs!;.::> 
do sêlo, em item à parte, os seguintes elementos da guia referi
da na letra anterior: 

1 - N? de títulos taxados. 

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

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

4 Montante do impôsto a recolher, arrecadado 
no dia. 

Publique-se e cumpra-se. 
Júlio Barbieri 

Diretoi' 
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GUIA OlARIA DE REGISTRO DA CARGA UTILIZADA 

EM MAQUINAS DE ESTAMPA,R IMPOSTO DO StLO L-________________________________ ~ 

VIA 

-----------------(No~i Co cONT~.~,.~u~,~"'~.~l~----------------

N° 

ZONA DO COR"E'O: ___ _ SEÇ.lo FI3CALc.' ___ _ 

1, N"TU~EZA DA OIlR!<ôAÇAO, _____ _ 2 Alínea. __ Inci9Q' 

3, MOVIMENTO DO DIA ___ , ___ '19 __ _ 

A importAnci8 do impOsto 8 recolher constante deeta gula corrosponde la carQZI d& 
igY9\ 'Valor, utilizada na mAquina de estampar abs!,I(o e9p~(;\ficada. 

4, MARCA E MODeL.O, ____ _ 

!5, N,· DE ~ABR1CAÇ)\O',-_____ _ 6 N.- DE MATRíCULA: 

CARTA OE AUTORIZAÇAO N~ ______ .DE __ de _______ de 10_ 

Ex~EDIDA POR: ______________________________ _ 

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE DOQJMENTOS TM,.\OOS [Z 

DO CONTROLE DA CARGA UT!LIZADA 

Número de documentoo t2xadoa: __________ 

8. Carga da máquina no início do dia A Cr$ 

9. Carga da máquina "0 fim do dia ., s 

lO. Carga utilizada no dia - imp6sto a recolher (A-8) : 

--------.''''IMCÕ.'''O~.~TXr."=C\À poR El'>TE.NSOl -------
C cr~l::::1 ====.: 

-------------------.---~,-------
d.,1Q __ 
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CIRCULAR N° 115, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, tendo em vista o que ficou decidido no processo fi
chado neste Ministério sob n° 239.411/65, e 

CONSIDERANDO que nas normas especiais relativas aos 
produtos da posição 24.02 (Fumo), constantes do Título VII, 
Capítulo VI, do R. L C. (Decreto n° 56.791, de 26/8/65), dis
põe, excepcionalmente, a lei, que o valor tributável é o preço 
de venda a varejo; 

CONSIDERANDO que, nas tl'ansferências dêsses produ
tos do estabe1ecimento fabril para os seus depósitos de vendas, 
o impôsto é, desde logo, calculado e pago sôbre o preço pelo 
qual 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 êste 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.LC.), 

DECLARA às repartições subordinadas, Inspetores e 
Agentes Fiscais de Rendas Internas e demais interessados 
que os depósitos dos fabricantes dos 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 varejistas 
por intermédio de seus veículos - cumpridas as demais exi
gências legais e regulamentares. 

Júlio Barbieri 
Diretor 
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CIRCULAR N° 117, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 136, do Regulamento do Impôsto do Sêlo, aprovado pelo 
Decreto n° 55.852, dt, 22 de março de 1965, e 

CONSIDERANDO que pelo citado Regulamento, baixado 
em consonância com as disposições da Lt'i n° 4.505 , de 30 dt' 
novembro de 1964, foi extinto o regime de pagamento do im
pôsto pelo sistema da "verba especial" a que estavam sujei
tos os estabelecimentos bancários, c instituiu o uso obrigató
rio do livro de "Registro do Impôsto do Sêlo", em substitui·
ção àquele sistema: 

CONSIDERANDO, ainda, a conveniência de fixar o exato 
alcance do disposto nos itens I e IH, da Nota 4°, da Alínea II, 
do referido regulamento, 

declara o seguinte: 

I - que não é exigido o encaminhamento à::; repartições 
,arrecadadoras de fôlhas destacáveis do livro em questão (Re
gist:ro do Impôsto do Sêlo) , mesmo em relação aos estabele
cimentos que ainda estejam usando o antigo livro mod. 5 
(Decreto 45.421, de 1959) por autorização dêste Departa
mento (Cir. 68, de 1965) ; 

II - que a obrigatoriedade da anotação do impôsto es
tabelecida no item I, Nota 4+, da Alínea II, da Tabela, se 
refere ao tributo incident::c' sôbre os papéis emitidos ou por 
emitir, pelo estabelecimento bancário interveniente na opera
ção, em cumprimento dos contratos de câmbio; 

IH - na ausência de contrato, será a operação lançada 
na lista de câmbio, à vista do documento correspondente ao 
cont:rato, emitido na data do fechamento do câmbio, com a 
conseqüente anotação do impôsto; 
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IV - que a obrigatoriedade dessa anotação não abrang(~ 

a do impôsto que fôr devido pelos papéis referidos no item 

III das mencionadas Nota e Alínea, impôsto êsse que deverá 
ser lançado conforme determina o referido texto. 

Júlio Barbierí 
Dil'etOl' 

CIRCULAR N° 120, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o que 
consta do art:. 10, inciso III e § 1° do mesmo artigo, da Lei 

n° 4.156, de 28 de novembro de 1962, e a Resolução n0 .... 
3.050-CNAEE, de 11 de agôsto de 1965 e, ainda de conformi

dade com a comunicação feita pelo Ofício 460/65, de '9/9/65, 
do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica do Minis
tério das Minas e Energia, fichado neste Ministério sob o n' 
191.827/65, 

DECLARA aos Senhores Delegados Regionais, Inspetores 

de Alfândega, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Inter
nas e demais interessados que, no quarto trimestre de 1965, 

o valor da Tarifa Fiscal para efeito de cálculo do impôst:o 
único sôbre energia elétrica é de Cr$ 2,60 (dois cruzeiros e 

sessenta centavos) para os consumidores rurais por kwh; Cr$ 

9,10 (nove cruzeiros e dez centavos) para os residenciais e 
industriais, e Cr$ 10,40 (dez cruzeiros e quarenta centavos) 

para os comerciais e outros. 

O impôsto único relativo ao fornecimento a f01'fait será 
de 35',1r sôhre a conta de energia consumida, pagos metad~~ 

pelo consumidor e metade pelo distribuidor. 

Júlio BaJ'lJil'l'i 
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CIRCULAR N° 121, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições, transcreve para conhecimento dos Senhores Dele
gados Regionais, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas In
ternas, 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: 

"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 1°, do 
artigo 282 do Regulamento do Impôsto de Consumo, apro
vado pelo Decreto n° 56.791, de 26 de agôsto de 1965. 

a I Octavio Gouvêa de Bulhões/' 

Júlio Barbieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 125, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN· 
TERN AS, no uso de suas atribuições e, 

CONSIDEHANDO as ponderações dos interessados no 
que diz respeito ao reinício da numeração de Notas Fiscais 
a partir de 001, pelos que passarem a adotar os novos mo
delos 10 e 11 do Regulamento n? 56.791, de 26 de agôsto 
de 1965; 

CONSIDERANDO que o Regulament0 citado exige o 
uinicio da numeração, somente quando atingido o n° 999.999; 
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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 Rendasl Internas e contri
buintes em geral, que resolve modificar o item II da Circular 
n° 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 Bm'bieri 
Diretor 

CIRCULAR N° 134, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de !'mas atribuições e tendo em vista as 
normas fiscais estabelecidas pelas Leis nOS 4.862, 4.863 e 
4.864, de 29 de novembro de 1965, publicadas no Suplemento 
do Diário Oficial de 30, resolve baixar as seguintes instruções 
para conhecimento dos Delegados Regionais, Inspetores, Agen
tes Fiscais de Rendas Internas, Fiscais Auxiliares de Impostos 
Internos, contribuintes e demais interessados: 

I 

a) 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 saídos 
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 filiais e respectivos depósitos. 

b) O adicional poderá ser lançado em parcelas destacadas 
nas notas fiscais, por ocasião de sua emissão. Nos livros :Eiscais, 
entretanto, o impôsto deverá ser registrado na coluna própria 
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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 título 
de adicional, de modo a distingüir as duas parcelas. 

d) No exercício de 1966, as alíquotas de impôsto de con-
sumo de que trata a Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
vigorarão com as seguintes alterações: 

a) as de 37<: passarão a 3, 69é; 
b) as de 4~{) passarão a 4, 8%; 
c) as de 670 passarão a 7, 20/c; 
d) as de 89é passarão a 9, 60/0; 
e) as de 107r passarão a 127é: 
f) as de 127( passarão a 14, 470; 
g) as de 1570 passarão a 18% ; 
h) as de 209é passarão a 240/0 ; 
i ) as de 2570 passarão a 30 % ; 
j) as de 301'c passarão a 36% ; 

k) as de 357~) passarão a 421'c; 
l) as de 401~ passarão a 481'0 ; 

m) as de 507r: passarão a 60jc ; 

e) O adicional sôbre cigarros e fumo desfiado, picado, 
migado ou em pó, a que se refere a posição 24.02, incisos 2 c 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 2070 (vinte por 
cento) sôbre o impôsto devido, podendo ser indicada facul
tativamente, 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. 

538 



g) Os fabricantes de cigarros, e de fumo desfiado, picado, 
migado ou em pó, durante o primeiro trimestre 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 e preços exigidos pela lei, como se exemplifica: 

PREÇO NO VAREJO 
Preço base ............................ Cr$ 200,00 
Adicional (200/0 Lei 4.863) .. Cr$ 23,40 
Arredondamento .......... Cr$ 1,60 Cr$ 25,00 

PREÇO FINAL Cr$ 225,00 

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, § 19 do Regulamento do Impôsto de Con
sumo, nenhum produto sujeito ao impôsto de consumo poderá 
sair dos estabelecimentos fabris, a partir de 19 de janeiro 
de 1966, sem o pagamento do adicional criado pela Lei 4.863, 
a que se refere 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 tributados (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% 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-
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tando a de "Observações ", para escriturar o adicional em 
cada parcela do impôsto pago, ou escriturá-lo normalmente 
e acrescentar o adicional de 10'/r 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) : 

1 - contratos de promessa de financiamento em que 
uma das partes sej a instituição financeira; 

2 - cartas de intençã(l de financiamento em que uma 
das partes seja instituição financeira; 

3 - cessão de direitos que constitua cumprimento de 
promessa de cessão de direitos já tributada; 

4 - opção de compra ou venda de bens imóveis; 

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
l:rato, calculado sôbre o montante recebido pelo construtor 
durante o semestre civiil encerrado, a título de pagamento do 
preço da úDl'a ou oe remuneração pelos servicos ajustados 
§ I?, da Lei 4.864/65). 

f) Os contratos de construção por administração ficam 
equiparados aos de empreitadrt de mão-de-obra, na forma da 
Nota 2° da Alínea VI do Regulamento do Impôsto do Sêlo, 
aplicando-s8-lhes a norma precedente desta Circular (art. 18, 
(art. 18, Lei 4.864/65). 
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g) Considera-se destinada a fins mercantis, para gozar 
isenção de que trata a Nota 129, ítem VIII, do Regulamento 
do Impôsto do Sêlo, quando financiada, a compra e venda 
de bens móveis destinados à con<;trução 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 
~1)ndôminos para qualquer fim relacionado com a construç~o 

civil pelo regimE' de admmjstração, depositadas em conta 
aberta em nome do condomínio nos estabelecimentos bancá
rios na forma do art. 58, ítem n, dá Lei 4.591, de 16/12/64 
(art. 18, § 3°, 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) . 

j) 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 .1.864). 

lc) 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) . 

1) Na alienação, promessa de alienação ou transferência 
de direito à aquisição de imóveis, quando o adquirente fôr so
ciedade que tenha por objeto a compra e venda de imóveis 
construídos ou em construção, 2 contrução e venda de unidades 
habitacionais, a incorporação de edificações ou conjunto de 
edificações em condomínio e a venda de terrenos loteados e 

541 



construídos ou com a construção contratada, será responsável 
pelo pagamento do Impôsto do Sêlo a sociedade imobiliária 
adquirente (art. 19, § 10, da Lei 4.864/65). 

m) O Impôsto .do Sêlo relativo às operações mencionadas 
nos itens :i e k da Seção II, desta Circular, será recolhido no 
mês, seguinte ao término de cada semestre civil, calculado 
à taxa de 1 ryc (um por cento) sôbre o montante total das 
prestações efetivamente liquidadas no semestre vencido (art. 
19, § 2°, da Lei 4.864/65) . 

11,) A partir de 1° 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 Barbieri 
DireUlr 

CIRCULAR N' 135, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS DO TESOURO NACIONAL, no uso da atribuição 
Que lhe confere o art. 4°, da Lei n° 4.425, de 8 de outubro de 
1964, e tendo em vista que foi atendida a exigência lr.'gal de 
audiência do Departamento Nacional da Produção Mineral do 
Ministério das Minas e Energia, faz publicar, para conheci
mento das repartições subordinadas, a pauta das substâncias 
minerais para o 10 semestre de 1966, !)ara efeito de incidência 
elo impôsto de 10 'i; :' 8 j; instituído pela cita da Lei. 

PAUTA DAS SUBST i>. NCIAS MINERAIS PARA O PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 1966 

Unida· Valor Impôsto 
A - MINÉRIO DE: de Cr$ 10% 

Alumínio .................................... t. 3.000 300 

Berilo ou Glucínio: 

Berilo Industrial t. 108.000 10.800 
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Chumbo: 

a) Em bruto ............................ . 
b) Concentrado .......................... . 

Cobre: 

a) Em bruto ............................. . 
b) Concentrado .......................... . 

Columbio ou Nióbio': 

a) Columbita 
b) Pirocloro 

Cromo: 

Cromita 

Estanho: 
Cassiterita: 
a) Em bruto ............................. . 
b) Concentrado .......................... . 

Ferro: 

I _. Hematita, Magnetita: 

t. 
t. 

t. 
t. 

t. 
t. 

t. 

t. 
t. 

Tipo Lump ......................... t. 
Tipo não beneficiado' ... . . . . . . . . . . . . . . . t. 
Tipo alto fôrno ...................... t. 

II - Finos de mineração .................. t. 
TIl - Canga.......................... t. 
IV - Itabirito friável ....................... t. 

Ferro-Manganês t. 

Lítio: 

a) Ambligonita............................ t. 
b) Espodumênio e L,epidolita ............. t. 

Manganês: 

I - Amapá ............................... t. 
II - Bahia ............................. t. 

lU - Mato Grosso .... .......... t. 
IV - Minas Gerais ......................... t. 
a') - Acima de 36,1 % de Mn .............. t. 
b) - Até 36% de Mn ...................... t. 

Mercúrio: 

Cinábrio t. 

Molibdênio: 

Molibdenita .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t. 
Niquel .................................... _ t. 

3.240 
12.840 

1.800 
5.400 

1.440.000 
1.440.000 

8.640 

1.200.000 
2.400.000 

9.360 
7.200 
7.680 
4.800 
2.400 
1.920 

5.760 

11.520 
5.760 

25.920 
21.252 
18.360 

13.200 
4.800 

8.640 

8.640 
2.880 

324 
1.284 

18Q 
540 

144.000 
144.000 

fl64 

120.000 
240.000 

936 
720 
768 
430 
240 
192 

576 

1.152 
576 

2.5!J2 
2.125 
1.836 

1.320 
480 

864 

864 
288 
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Ouro: 

a) 

b) 

Prata: 

Quartzo aurífo'o ou qualquer minério au
rífero (Proveniente de emprêsas de mi
neração) 

Alíquota 8% 

Ouro proveniente de faiscação ou ga-
rimpo 

Por kg de metal ......................... . 

Tântalo: 

Tantalita 

Titânio: 
Ilmenita (Concentrado) ................... . 
Rutilo ............................ . 

Tório: 

a) Areia Monazítica limpa ............... . 
b) Monazita .............................• 

Tungstênio ou Volfrânio: 

Scheelita (ConCo€ntrado) ............... . 
Volframita (Concentrado) ................. . 

Urânio: 

Euxenita 
Samarsquitil, Fergusonita e outros ....... . 

Linco: 

Calamita, Esfalerita (BJenda I ........... . 

Lircônio: 

Badeleíta (Brasiilta) 
Caldasito, Zirconita ... 

TI - MJNERAIS INDUSTRIAIS 

AIgamatolito, Esteatito, Talco, Pedra Sabão, 
Serpentina . . . . . . . . . . ....... . 

Alúmen 

Amianto: 

aI Crisotila 
b) Anfibólio (AntofilitaJ 

Andaluzita, Cianita, Silimanita ............. . 
Apatita . . . . .. . . . . . . . . ............. ' .. 
Ardósia .................. . 
Arenito betuminoso 
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t. 4.800 38-! 

<.f 1.800 180 b' 

kg. 120.000 12.000 

t. 3.600.000 360.000 

t. 6.000 600 
t. 180.000 18.000 

Sob contrôle da C.N.E.N. 

t. 
t. 

t. 
t. 

t. 

t. 
t. 

t. 
t. 

t. 
t. 
t. 
t. 
1. 
t. 

Lei n C 4.118/62 e 
51.726, de 1963. 

756.000 
252.000 

172.800 
201. 600 

8.640 

43.200 
23.040 

2.880 
2.304 

60.000 
12.000 
14.400 
2.040 
2.304 

612 

Dec. !l 

75.600 
25.200 

17 280 
20. 160 

8fH 

4 320 
2 304 

288 
23ü 

6.000 
1.200 
1.-!40 

204 
230 
61 



Argila: 

a) Comum ............................... . 
bl Refratária ............ ' .............. . 

Ars-\lllcú branco (anídrido ársenio301 ........ . 
Asfalto natural ............................. . 

Barita ou Baritina: 

aI de 1.a ................................ . 
bl de 2.a ................................ . 

Cálcáreo, Calcita ........................... . 
CaIcareo con~hifero ......................... . 
Caolim .................................... . 
Cór,n:lon (para abrasivo ou refratário) ..... . 
Dlatúmito (Tripolita, Kklssegur) ........... . 
Dolomita ................................... . 
Estaurvüta (para abrasIvo) ................. . 
FeIasp~to ................................... . 
1<"uonta, Flor.na ............................ . 
Fo .fato sedimentá:io (Fosforita) ............ . 
Gips,ta ............ , ................. " .... . 
liraf,ta .................................... . 
Granada (para abrasivo ..................... . 
Grúnito, Gnaiss e similares (pedra britada e 
outr~s tipos, inclusive pó·de·pedr:) ....... . 

Gu no ..................................... . 
Leucita .................................... . 
Le-,cúi.lita 
Magnesita 
Mármore 

Mica: 

Tipo: 

6 ......................................... . 
5 V2 ...................................... . 
5 ......................................... . 
4 ......................................... . 
3 ......................................... . 
2 ......................................... . 
1 ......................................... . 
A·l ....................................... . 
Outrc'5 tipos acima de A·l ................. . 
Resíduos, aparas, réstos ................... . 

Ocre: 

t. 
t. 
t. 
t. 

t. 
t. 
m3 
m3 
m3 
t. 
t. 
t. 
t. 
t. 
1. 
t. 
t. 
t. 
t. 

m3 
t. 
t. 
t. 
t. 
m3 

k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
k. 

aI Amarelo ou vermelho .................. t. 
b) Verde (Pinguita) ...................... t. 

Pirita ....................................... t. 

Quartzito: 

aI Comum (branco) ....................... t. 
bl Sericítico (Pedra de São Tomé) ........ m3 
c) Azul (tipo mármore) .................... t. 

1.200 
18.960 
39.840 
2.u40 

93.600 
2.304 
1.200 
2.600 
7.200 

360.000 
8.640 
2.304 
5.760 
1.920 

32.400 
2.040 
2.304 

21.600 
84.000 

1.920 
1.152 
2.280 
2.280 

2t1./óO 
23.040 

1.296 
1.944 
3.348 
4.7l:l5 
5.184 
5.904 
7.344 
7.632 
8.000 

48 

5.760 
10.800 
7.680 

1.200 
18.000 
23.040 

120 
1.896 
3.984 

2ú4 

9.360 
230 
120 
26iJ 
72J 

36.000 
864 
230 
576 
192 

3.240 
204 
230 

2.160 
8.400 

192 
115 
228 
228 

2.976 
2.304 

129 
194 
334 
479 
518 
59:> 
734 
763 
800 

4 

576 
1.080 

768 

120 
1.800 
2.304 
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Quartzo: 

a) Areia quartzosa e quaisquer outros tipos 
semelhantes com emprégo em indústria 

b) C~istal de Rocha: 

Faceta:lo ou irregular até 100 grs. e las-
cas e fragmentos até 100 grs. . ...... . 

De 101 a 2)0 grs. . .................... . 
De 2Jl ti 300 grs. . .............. . 
D2 3~Jl a 5JO gn. 
De 5J1 a 700 grs. . .................. . 
De 7:11 a 1. 000 g' s. .. ........ . 
[lJ 1001 a 2.000 gr.;. 
De 2G~ 1 a 3.080 .............. . 
De 3001 a 4.000 gf3. 
D2 4001 a 5.CDO g~'3. 

De 5~)Ol a 7080 gl'S. 

De 7é)f)1 alO. Cl:J gt''i. 

Acima ,1e 10.0:]0 gr~ ........... . 
R(l~h1. PDtri~;-:i('a (P~cuc1o Leucit2) ...... . 
Sa! ;tre 
SqDrope~it::1 

Sílex .. 

;"I) P"ra a iYlr1,'~'41~i& (lo c~l .. 
b) Para a indústria Ge ;í'cz]is 
Turfa .................. . 

Ve~miculit:l .... . 

c -- CEM.(),S: 

And,:luzita 
Refugo ou escória 

Berila: 

a) A?ul (Agua-madn!w) 

I - Extra 
II - F~rte 

IH - l\'Ióài:! 
IV - Fraca 

Refugo ou escóri:! de: 

b) Rosa, amarelo e verde 

I - E:'\tra 
n - Fo~te 

IH - Médi" 
IV - Fr2Co 

54.G 

m3 

k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
1. 

k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
k. 
k 
t. 
t. , 
l. 

f 

t. 
t. 
t. 

g. 
k. 

g, 
« ,... 
g. 
g. 

lc 
k. 
I; 

g. 
g. 
g. 
~. 

1.200 120 

350 35 
2.:335 233 
6.814 681 

11.190 l. Jl9 
15.565 1.5~G 

18.u<W 1. DJ9 
27.776 2.777 
2D.iiil2 2.953 
3el.1]D 3.'! 11 
35.828 3.G82 
40.117 4.011 
43.42} 4 3~2 
46.723 4.672 
2.04') 2'4 
7.1''1') 7GS 

960 96 
t\G~J ~~'G 

4.p~') 48') 
996 93 
<1<;, 96 

19.200 1.920 

2 "Ofl0 210 
25,ODO Z 5JO 

24.(01) 2.400 
14 4'10 1.440 

6.4'10 6"0 
250 25 

25.000 2.51'), 
10.000 1.00.0 
1.500 15') 

:3. 2~0 320 
1.6;}{) 160 

800 80 
200 2.0 



Refugo ou escória de: 

l.a 
2.a 

k. 
k. 

3.a ......................................... I\:, 

e) V ~ rde-esmeralda (Esmeralda BnsUeira) g. 

I - Extra: 
De 5 grs. acima _ ................. _ . . . g. 
Até 5 grs_ ........................... g. 

rI - Forte: 
De 5 Q;l'S. E cima 
Até 5 grs .............. . 

IH - Méuia 
rv - Fraca 

Refugo ou escória de: 

l.a .................. . 
~a .................•.................. 

:l.a ... _ ..... ' ......................... . 

Calcedônia (Ágata, CJrneol, Crisoprz.so, J2spe, 
Onix e demai, va~ied"de5): 

Primeira qualidade: 

De 10 kgs. acima 
Até 10 kgs. . ................ . 
Ser;unda qualidade ......... . ....... . 
Terc-- ira quo]irlê:ie ......... "., ......... . 
Refugo ou escória ........................ . 
Córinrhn (lâpi-1~1Vcl) ...................... . 
Refugo ou escória ... . .............. . 

Crisoberilo: 

a) Comum: 

I - Extra .......... . 
n - Fo-te ............. . 
IH - M,;,lia ............ . 
IV - Fraca ............ . 

Refugo ou escó,'ia '.' 

b) ô1ho de Gato: 

r - Evtra: 
De 10 grs. 8cilnfl 
De 5 f!':'S. a 10 gl"s .. . 
Até 5 grs ............ . 

II - Fcrte: 
De 10 grs. acima 
Df' 5 g"s. a 10 grs. 
Até 5 grs ........ , .. 

. . . . . . . . . . . 

g. 
g. 

g. 
<5 ,.,. 

k. 
k. 
k. 

k. 
k. 
k. 
1(. 

k. 
k. 
k. 

g. 
g. 
g. 
Cf 
b' 

k. 

g 
g. 
g. 

g. 
g. 
g. 

5.000 500 
2.000 200 

700 70 

50.000 5.000 

50.000 5.000 
30.000 3.000 

20.000 2.000 
10.0:)0 1.QUO 

6.000 500 
2.000 200 

200.000 20.000 
70.000 7.COO 
25.000 :U;:JO 

450 45 
2JO 20 
175 17 
1?5 12 
60 6 

J .WH) 160 
35.000 3.530 

2.000 200 
1.nnO 100 

5'10 50 
150 15 

3.000 300 

8'l.()(l(l 8.000 
45.0'10 4.510 
20.000 2.000 

3fl.000 3.000 
2fl.OOO 2.0~0 

10.000 1.000 
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III - Média 
IV - Fraca 

Refugo ou escória ...................... . 

Quartzo Rôxo (Ametista): 

I - Extra 
Il - Fo:te 
IH - Méüia 
lV - Fraca 

Refugo ou (scória de: 

1.a ................... . 
2. a ........................................ . 
il.a ........................................ . 

Quartzo Vede (Aventurina) 

1.a 

2. a 

3.a 

g. 
g. 

k. 

g. 
g. 
g. 
g. 

k. 
k. 
k. 

k. 
k. 
k. 

Refugo ou escória .......................... k. 
Qu,rtzo verde (Prásio) .................. g. 
Refugo ou escória ........................... k. 

Sodalita: 

Dumortierita: 

l,a ................. . 

k. 
k. 
k. 

k. 
2a ................................... k. 
3.a ......................................... k. 

Topázio Im;cerial (Amarelo ou Rosa): 

I - Extra: 
Acima de 10 grs. ................. g. 
De 5 grs. a 10 grs. .................. g. 
Até;) grs. ............................ g.1 

II - Fo ·te 
III - Média 
IV - Fraca 

Refugo ou escória 

Topázio Azul: 

g. 
g. 
g. 

k. 

I - Extra ......................... g. 
Il - Forte ................................. g. 
li - Média......... .... ................... g. 
IV - Foca ............................... g. 

Refugo ou escória ..........................• k. 
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5.000 500 
1.500 150 

5.000 500 

2.000 200 
800 80 
450 45 
70 7 

15.000 1.500 
5.000 500 
1.0úO 100 

500 50 
300 30 
150 15 

80 8 
2::>0 20 

1.500 150 

800 80 
400 40 
2GO 20 

300 30 
150 15 
75 7 

14.000 1.400 
5.000 500 
2.000 200 

1.500 150 
750 75 
300 30 

5.000 500 

3.000 300 
1.500 150 

750 75 
150 15 

4.000 400 



Turmalina: 

I - Verd'2 Especial: 
De 15 mm acima 
De 10 mm a 15 mm .. 
De 5 mm a 10 mm .... . 
Até 5 mm .......... . 

I - Verde garrafa e rosa: 
De; 15 mm acima ..... . 
De 10 mm a 15 mm .. . 
De 5 mm a 10 mm ............ . 
Até 5 mm 

III - Rubi1it;:: 

Extr.~: 
De 10 grs. acima 
Até 10 grs. . ..... 

Forte: 
De 10 grs. acima 
Até 10 grs. . ....... . 

IV - Azul: 
Côr cla~a: 
De 15 mm acima 
Até 15 mm ..... 
Côr escura 

Refugo ou escól'ia de Turmalina em g:ral: 

l.a ... 
2.'1 

3.a 

v - NC;;i'a (Afrisita) 

Dlamé,ntes: 

a) - Lapidúvel: 

I - F Fina (la por quilat:) ............ . 
II - 3 por quiiate ....................... . 

III - Pedra de 1 qm. .. ................. . 

IV -,,-
VI -

de 2 qm ..... 
r~ il 0fl1 ..................... . 

de 4 qm .................... . 
V"l - c.c 5 L,m. 

VIn - A~ima de 5 qm. 

b) - Industrial: 

I - F Fina (lO por quilatn ........... .. 
II - 3 por quilate ....................... . 

III - Pedra de 1 qm ..................... . 
IV - Pedra de 2 qm ................... .. 
V - Ped-a de 3 qm ............. .. 
VI - Pedra de 4 qm .................... . 

g. 
g. 
g. 
g. 

g. 
g. 
g. 
g. 

g. 
g. 

g. 
g. 

g. 
g. 
g. 

k. 
k. 
k. 

g. 

qm. 
qm. 
qm. 

qm. 
(""'1. 

qm. 
qlU. 
qm. 

qm. 
qm. 
qm. 
qm. 
qm. 
qm. 

10.000 
3.000 
3.000 

300 

4.000 
2.000 
1.000 

400 

5.000 
2.000 

2.500 
1.000 

5.000 
2.000 

500 

30.000 
10.000 
1.500 

20 

22.360 
29.760 
40.920 

74 400 
J,Q 1110 

223.200 
334.560 
371.600 

7.440 
11.160 
13.600 
29.760 
59.520 
74.400 

1.000 
3JO 
3G"J 
30 

400 
200 
100 

40 

530 
200 

25') 
lua 

500 
200 
50 

3.000 
1.000 

150 

2 

2.236 
2.976 
4.092 

7.440 
14.330 
22.320 
33.455 
37.160 

744 
1.116 
1.360 
2.976 
5.952 
7.440 
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VII - Pedra de 5 qm. . ....... . 
VIII - Aci!:la ::lo :i qm. . ............... . 
IX - Fundo .............................. . 
X -- Carbonado ................ . 

Gemas não ospecificajas ......... . ...... . 

Vidros nâtLlrais ........................ . 

Espécin1SS cv~1stiLuidcs per 2xempLx83 destin~
dos n CY!1~~111cntação ou cOle;ão: 

Do la 
De 2.a 
De 3.~· 

De 4.a 
De 5.a ........................... . 

E,!)odumênio (H:denita o Kunzital: 

I - Ext':"â 
11 - Fo te 
!lI -- lVléd;a 
IV - Fraca 

Refugo ou cscóriü 

Granada: 

I - Ext:-a 
li - Fv~te 

IH - lVlédia 
IV -- Fr2.ca 

Refugo ou escória 

Opala Nobre: 

I - Extra 
11 - FOite 
IH - Média 
IV - Fraca ...... . 

R:fugo ou escória ... . 
Op~a Comum ......... . 
Refugo ou escó:ia .......... . 

Quartzo Amarelo (Citrinc): 

I - Extra 
II - Fote 
III - Média 
IV - Fraca 

Refugo ou escória ...................... . 

Quartzo Amarelo (Citrino) Rio Grande do Sul: 

I - Exb-a 
li - Forte 
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qn1. 
qm. 
qm. 
qm. 
g. 

k. 

1-:. 
'-1',-. 

k. 
k. 
k. 

g. 

" O' 

k. 

g. 
g. 
g. 
u' 
O' 

k. 

g. 

" O' 

g. 
g. 

k. 
g. 
k. 

g. 

" b' 

,g.! 
g. 

k. 

g. 
g. 

111. 600 11.1(iO 
124.000 12.400 

4.464 4~:3 

7.2:') 720 
1.000 IOO 

5.000 50D 

75.000 7.500 
2:; nno 2.3:)0 
10.000 I.OOO 

3.000 30{) 
1.bJO 13J 

3.200 320 
1.ti lO 100 

800 80 
2JO :'0 

5.000 500 

600 CO 
4ilO 40 
300 30 
luO 10 

1.500 150 

6.000 600 
4.000 400 
1.000 100 

200 20 

50.000 5.000 
15 1 

400 40 

1.000 100 
600 cO 

I 200 20 
60 6 

1.500 1:50 

2.000 200 
1.200 120 



III 
IV 

Média 
Fraca 

Refugo ou escória de: 

l.a 
2.a 

:.l.a 

Qu:.rtzo enfumaçado (Morion): 

1- E'xtra 
II - Fo~te 

IH - lViéd:a 
IV - Fraca 

Refugo ou escória 

Quartzo Rcsa: 

I - Extra 
II - Forte 

IH Média 
IV - F:aca 

R,Efugo ou escória ......................... . 

D - ACUAS MINERAIS, TERMAIS E 
GASOSAS 

al - Inge"ida na fonte ou engarrafada ... . 
bl - Utilizü ja em bô.nhos ................ . 

E - CARVAO NACIONAL: (Alíquota 8%) 

o impõsto sôbre o carvão mineral será cal
culado sôb~e os preços oficiais de venda 
fix"dcs pe,a Comissão do Pl"no do Carvão 
Nacional. 

OBSEHV AÇõES --

g. 
g. 

k. 
k. 
k. 

k. 
k. 
k. 
k. 

k. 

k. 
k. 
lc 
], 

k. 

!t. 
ln3 

450 
120 

8.000 
4.000 
2.000 

25.000 
15.000 
6.000 
1.500 

300 

600 
360 
2,10 
120 

80 

50 
230 

Art. 4.°, § 5.°, da Lei 
n.O 4.425/64. 

Julio Barbieri 
Diretor 

45 
12 

800 
400 
200 

2.500 
1.5JO 

600 
15J 

30 

60 
36 
24 
12 

8 

5 
26 

l1J. As rsp"cifiruçõrs flt1(' drfinenl 0'\ tipos dp can:üo são n" fttllalnH'ntp ('fi 

vigor por fôrça de Lei, Decrclo ou Portaria da Conlissão do Plano do Carvão 
~acional. 

2iJ. As stlhstftnci:-ls nlinrrnis nuo lllrncionndns TIPstn P~lt!tn, srrfio l'quiparadas, 
pal'a efeito UO pHg!lnlPnlo lIo impô'llo, àqup]ns ('c)IH ql1(~ tpnlH\lH nwior ana]op;:a, 1("" 
vando-~(' PI1l conta o 11"'lIal nTHo\'f'ilallll'llln ('('onôlllico, \ .. lnI', (lllalid::,dr>, (·r'r f' n ff>qr 
dos nlCtnis ou lnetalóides cOIuponentes. As que não puuerenl ser equiparadas serão 
oVJe.o Lle estudo cspcclflCO. 
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CIRCULAR N? 136, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERNAS, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista 
o que ccnsta do art. l° da Lei na 4.156, de 28/11/62 e, a:n
da, de conformidade com a comunicação do Conseiho N acio
nal de Aguas e Energia Elétrica feita pelo Ofício n° 730, de 
3 de dezembro corrente, 

DECLARA acs Senhores D2Iegados Fiscais, Inspetcres 
de Alfândegas, Inspetores e Agentes Fisca is de Rendas In
ternas e demais interessados, para seu conhec:mmto e devi
dos fins, que, no primeiro trimestre de 1966, o valor da Ta
rifa Fiscal para efeit:J do cálculo do im~ôsto único sôbre ener
gia elétrica sErá de Cr$ 31 (trinta e um cruzeiros) por qui
lowatt-hora. 

De acôrdo com essa tarifa o impôsto único por quilowatt
hora de energia c:nsumida será de Cr$ 3,10 (três cruzeiros e 
dez centavos) para os consumidores rurais; de Cr$ 10,85 
(dez cruzeiros e o~tenta e c:nco centavcs) rara os consumi
dores residenciais e industriais e de Cr$ 12,40 (doze '2ruzei
ros e quarenta centavos) para os cOmerCI.l:s e outros. 

O impôsto único relativo ao fornecimento a fOl'f rlit no 
mesmo trimestre será de 35'70 (trinta c cinco por cento) sôbre 
a conta ela cnergia c:nsumida, pagos, metade pelo consumidor 
e metade pelo distribuidcr. 

Júlio BaTbie1'i 
DIreto.' 

CIRCULAR DRI N° 138, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
consta do processo fichado sob n° 262.946/65. 
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RESOLVE dec!arar aos Chefes de Repartições subordi
nadas, Inspetores e Agentes Fiscais de Rendas Internas e 
demais 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 DE'creto 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 at2nderem 
às exigências dos novos modelos criados !)e!o Decreto na 56.791, 
de 26 de agôsto de 1965, pelo prazo máximo de noventa dias, 
a contar da publicação desta. 

Júlio Barbieri 
Dlretor 

CIRCULAR N? 139, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1965 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IN
TERN AS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 
art;gos 111, ela Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 19G4, 136 do 
regulament:) baixado com o Decreto n° 55.852, elo do regu
lamento aprovado pelo D2creto n° 55.853, êstes de 22 de mar
ço ele 1965, tendo em vista o que consta do proc€sso n 9 •••• 

165.657/65, e 

CONSIDERANDO que o arredondamento de que trata o 
parágrafo único do art. 12, do Regulamento do Impôsto do 
Sêl0 aprovado pelo Dccr~)to n° 55.852, de: 22 de março de 1965, 
constitui inovação no processo de cálculo do tribut:), introdu
zida pela Lei n 9 4.505, de 30 de novembro de 1964, com a 
única finalidade de facilitar o próprio cálculo, o rEgistro e a 
escrituração do tributo; 

CONSIDERANDO que a falta de arredondamento acima 
referida se revela simples equívoco do contr:buinte, sfm ca
racterísticas de fraude, dolo, má-fé ou intúito de sonegação, 
f, por ist:J, não deve ser considerada infração passível de pe
nalidade, quando da primeira apresentação da guia de re
colhimento aos órgãos arrecadadores e fiscalizadores da Fa
zenda Nacional; 
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CONSIDERANDO que o disposto no artigo 35 do regula
mento c"tado não imped8 que os órgãos arrecadadores e fis
cais cumpram o dever de orientar os contribuintes na 8aLs
fação de suas obrigações tr.butárias, inclusive quanto à cor
reção prévia de erros ou Equivocos verificados no preenchi
mento de gu:as de recolhimento e no cálculo do impôsL, fà
cilmen~:-, verificáveis pdo confronto cem os elementos essen
cia's conshmb: s da própria gu~a ou do instrumento do ato su
jeito à tributação; 

CO~SIDERANDO que recusada a quitação da guia de 1'e
co~h:m::;llto por conter êrro ou equívoco no seu preenchimen
to, não podf2 o órgão arrrcadndor utilizar a recusa para :ior
mular repre~)entação relativa a infração Em ser; 

CONSIDERA~;DO que a apresentação ao órgão arrecada
dor, pelo próprio con::.'ibu:nte, de guia de recolhimento d2 im
pôsto a pagnr, contendo erros de preEnchimento cu de cálculo, 
evidentes em simples confronto com o instrumento do ato "tri
butado, t=m características idênticas a de espcntaneidade a 
que se refEre o art. 75, do regu!am~nt:J citado, mesmo após 
a quitação pela 1'eparLção arrecadadora; 

CONSIDERANDO que o reduzido valor do impôsto e 
multa resultsnte ela fa.ta de arredondamento do tributo, tor
na econórl1icamentc' prcjuel:cial à Fazenda Nacional a insbu
raçãJ do prOCESSO decorrente da representação lavrada por 
êsse l11o),:~vo; 

CONSIDF~RANDO que o art. 136, do regulamento do 
Impêsto do Sê lo, determina sejam aplicadas em relação a êste 
tributo, as normas nrnccssua's da legislação do Impôsto de 
Consumo c, conseqüentemente, as ct"sposiçõcs do Titulo VI, ar
tigos 154 e 217 do Regulamento do Impôsto de Consumo apro
vado pelo Decreto n° 56.791, de 26 de agôsto de 1965, que 
não cclidam com as normas específicas daquele regulamenh); 

CONSIDERANDO, por fim, a necess:dade de disciplinar 
o àssunto, interpretando as dispos:ções legais e regulamenta
res citadas: 
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RESOLVE baixar as seguintes instruções, a serem ob
servadas pelos Delegados Regionais, Inspetcres e Agentes 
Fiscais de Rendas Internas, bem como reparLçõcs interessa
das: 

I - A falta dl~ arredondamento elo valor do tnbuto a 
pagar, de que Ü_'ata o parágrafo ún~co do art. 12, do Regu
lamento uo Impôsto do Sêlo baixado com o D~:creto n° 52.852, 
de 22 de março de 1965, verificada nas gu:as de recolhimen
to apresentadas à repartição arrecadadora da Fazenda Na
cional, para pagamento, não caract2riza infração pc r falta 
de pagamento do impôsto, para o fim de aplicação de pena
lidades, cstaado os rcsponsáve:s amparados pelo disposto IL! 

art. 75, do mesmo ngulamento. 

II - Ap-!ica-se, também, o disposto no art. 75, do Regu
lamento do Impôsto do Sê.o, aos contrbiuintes que cspontâ
neamente apresentarem às repartições urrccadadcras da Fa
zendá Nacional, para pagamento, guia de recolhimEnto do 
tI' .buto contEndo êrro ou equívoco nus operações àc cálculo e 
transcriçãc, veríficáveú pelo simples confronto en~t'e as dfê

clarações da guia e €ntre estas e cs demsntos constantes do 
instn.mento do ato tributado d'2s!:!e que tais erros ou enga
nos não importem em sonegação de valôrcs sujeitos à tribu
t::lção. 

IH - Em nenhuma hipótese pede ser lavrado auto ou rE

presentação por êrro contido em guia de recolh:m8nto ainda 
não qu"tada por órgão ou agente arre:.:adador da Fazenda Na
cional, devendo o contribuinte ser instruído no sentido de sa
nar a irregularidade. 

IV - As disposições dos ítens anteriores não impedem a 
apreensão e lavratura de representação pelas reparLçõ=s, 1'e
lat::vas a instrumento de ato tributado que contenha infra
ção à legislação do Impôsto do Sêl0, independente de ter sido 
pago ou não o impôsto, no todo ou em parte, ou as guias de 
recolh ·mento quitadas, em que sejam constatadas sonegações 
ou reduções de valôres não decorrentes d2 simples erros arit-
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méticos ou de transcrição, respeitado o disposto nos art::gos 
68 e 75, do regulamento citado. 

v - No caso de irregu!aridades verificadas nas guias de 
recolhimento quitadas pelas repartições arrecadadoras e que, 
de acôrdo com estas instruçõ'Cs, não justifiqUEm a lavratura 
de auto ou representação, os responsáveis pelo seu pagamen
to deverão ser in~::mados a sanar, dentro dos prazos regula
mentares, as fa~tas Encontradas. O não atEndimento da inti
mação, justificará a lavratura de auto ou representação por 
quem verificou a irregularidade, obedecidas as normas vigen
tes sôbre o processo fiscal. 

VI - Na lavratui"a de representação devem ser observa
das rigorosamente as determinações dos art::gos 158, 159 e 
162, e evitadas as causas de nulidade de que trata o artigo 197, 
do regulamento aprovado pelo Decreto n C 56.791, de 26 de 
agôsto de 1965. 

VII - Os autos e representações lavrados em desacôr
do com o disposto nos ítens I, II e III, destas instruções serão 
cons:derad·:s sEm delta, qualquer que se:'a a fase em que se 
c!1cont:rcm, adotada a prov;dênCÍa de que trata o item V. 

Júlio Burbieri 
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fNDICE ANAlíTICO 

(Das Circulares) 



íNDICE ANALí'J'ICO 

CIRCULARES DO DEPARTAMENTO DE RENDAS INTERNAS 

(19';rí) 

A 

ADICIONAlS 

Estabelece normas para g cobrança e o ] ecoihinwnto do adicional 
de 20';;" sôbre o Impôsto de Con:mrno e ele 10'!ó s6bre o Impôsto do 
Sêlo (Circ. 134/(5) 

ADuBOS, .FERTILIZANTES E DEFENSIVOS 

Dêc~am isento o ,ulfaio c{çrico (Circ. ~n/G,) 

AGIOS (V. Taxas de Câmbio) 

Rc'tifica os valôres atribuídos na alínea <:D» da C:rcular n" DRI-
220/64 (Circ. 19/65) 

ALíqUOTAS 

R2cluz as alíquotas dcs pl'odutos das poslçoes 82.12, 84.15.1, ... 
84.40.1, 85.06 85.12 e 85.15 (APARELHOS DE USO DOM:f;S
TICO) nos meses de junho, julho, agôsto e setembro, rara as mer
cadorias míelas da fábrica a partir ele 14/6/65, dEsele que o fabri
cante tenha assumido o com::romisso da POitaria Interministerial 
n'! 71/65 (Circ. 52/65) 
IV. tambén:l, RGLAC.õ;,O DE COMPRADORES E ETTQU:8TAS) 

.- Reduz as a]jc\lloU:.s (los produtos elas posiçõcs 87.02 a 87.05, que 
saí:cm. da fátric::! a p'J.,ti: c1;:, 8 G/CG. dcsde que o fabri'~ante tenha 
af::mmido o compl'omi~so da Portal'ia Interministerial n" 71/65 
(Circ. 47/(5) 

Ai' àRELHOS DE USO DOl'\i~~S'nCo (V. Alíqu~tas} 

ARMADA AHGENTINA (V, l!sençõC"s do ImpõEto único sõbr'3 Combus.
tS:~;~is e I~ubrifieant:~s) 

P!'cdutcs l'ClTlCUdos dirct tll11cnt~, cl2. f~~1)l'ic;}. l.::axa depózito Cln ar
rn;}ZÓ11~; [{cl'ais -- c· iTt1p(''''::;':;J )O'_lr>i':~i f~Cl' r8~~clh:clO 8.pó:; <l .s~2ídn do 
~L rt1:1zém-ge~ uI. c1('::(h:~ (q'~.~ ~( :: ::f1!':<'C o HV1'O (' faça a cl~,('l~L'at~:lo 

a que ,::e refere (1 Y-'t:l <1,728/C (C~,"·('. 83/65) 
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ARREDONDAMENTO 

- Nas frações de Cr$ 10 do Impôsto do Sêlo (Ci.rc. 139/65) 
- Nas vendas de cigarros (Circ. 134/65) 

ASSOCIAÇõES (V. Sociedades de Beneficência etc.) 

ATOS LAVRADOS EM CARTÕRIOS (V. Cartórios) 

AUTOMõVEIS (V. Alíquota!> das posições 87.02 a 87.05) 

B 

BENS lUõVEIS (V. Compra e Venda de Bens Móveis) 

BRINDES (V. Cartas-Patentes) 

C 
CAMBIO 

E'_clarece o alcance dos itens I e III da nota 4' da Alínea II do Re
gulamento do Impósto do Sê:o (Circ. 117/65) 

CARRAPATICIDAS (V. Inseticidas, Fungicidas, Carrapaticidas e 
Herbicidas) 

CARTA DE AUTORIZAÇíiO (V. Estabelecimentos Bancários) 

CARTA DE INTENÇAO (V. Instituição Financeira) 

CARTA-PATENTE 

- DiscipEna a distribuição gratuita de premlOs das emprêsas pos
swuu.as de Cartas--,-~acentes (C.:-c. 67/(5) 

CARTõRIOS 

- Determina que o impôsto devido sôbre escrituras lavradas antes 
da vigência da Lei 4.505/64 e não recolhido em virtude de Man
dado de Segurança, seja recolhido na forma do art. 27, fornecen
do do~umCllLU Lcmpruuatódo du r(Ccoih.m~nto (Cuc. 40/65) 

- Permite que o pagamento do im~ôsto sóbre atos lavrados em car
tórios seja pago na forma do item III da Circo 221/64 até 30/4/65 
(Circ. 26/65) 

- Permite o recolhimento do impôsto sôbre atos praticados nos car
tórios nos dias 29, 30 e 31 de março de 1965 até 15/4, sem pena
lidade (Circ. 26/65) 

CARV AO MINERAL 

- O impôsto incide sóbre o preço de venda fixado pela C.P.C_N. 
(Circ. 55/65) 

CENTRO (V. Sociedades) 

CHEQUES (V. Honrar Cheques) 
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CHEQUES SEM COBERTURA (V. Comunicação de cheques sem fundos) 

cmCULARES 

- Decla;:-a sem efeito a Circo 34/60 (Circ. 101/65) 
- Revoga as Circs. 50/65 e 64/65 (Circ. 82/65) 

CóDIGO DE MINAS (V. Pauta de Minerais) 

CODIGO TELEGRAFICO 

- Estabelece os códigos telegráficos para o D.R.!., D.R.R.I. e I.F. 
(Circ. 54/65) 

COMISSAO E REPRESENTAÇAO MERCANTIL 

- Desde que o Comissário ou Representante tenha firma registrada, 
ainda que em nome individual, é devido o tributo, e, aresar de o 
recolhimento ser de sua exclusiva responsabilidade. qualquer um 
poderá efetuar o pagamento e fazer prova. O ato unilateral de pro
messa de pagamento de comissão não incide no impôsto (Cire. 
84/65) 

COMISSARIOS DE DESPACHO 

- As importâncias por êstes debitadas aos comitentes, para inde
nização de despesas, não estão tributadas (Circ. 84/65) 

COMPET~NCIA PARA JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS (V. 
Julgamento de Processos Fiscais) 

COMPRA E VENDA DE BENS MóVEIS 

- Esclarece as várias hipóteses em que o ato é tributável ou não; o 
momento da ocorrência do fato gerador e o montante tributável 
(Circ. 84/65) 

COMUNICAÇAO DE CHEQUES SEM FUNDOS 

- Dos estabelecimentos bancários e Banco Central deverá ser en
caminhada à Inspetoria Fiscal do D.R.I.; estando á. Inspetoria Fis
cal da jurisdição vaga, deverá ser remetida à mais próxima 
(Circ. 50/65) 

- Quando o com uni cante fôr estabelecido na GB ou na Capital dos 
Estados de: PE, BA, MG, SP e RS, deverá ser feita a comunicação à 
D.R.R.I. (Circ. 64/65) 

- Revoga as Circulares 50/65 e 64/65 e dá nova disciplinação às co
municações de cheques sem fundos (Circ. 82/65) 

CONTADORES AUTOMATICOS 

- Autoriza a Cia. Cervejaria Brahma ~ Município do Cabo -- PE a 
instalar contador automático (Circ. 63/65) 

CONSTRUTORAS (V. Re"ristro do Impôsto do Sêlo) 
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CONSULTAS 

Faz recomendações sôbre consultas, determinando o arquivamento 
das que não satisfaçam aos requisitos legais (Circ. 92/65) 

D 

DECLARAÇÃO 

- Em Guia de Trãnsito. Conhecimento de Depósito e «Warrant» 
(V.Armazéns-Gerais) 

- Em notas fiscais (V. Notas Fiscais) 

DEFENSIVOS (V. Adubos, F~rtilizantes e Defensh'os) 

DEFESA SANITARIA VEGETAL (V. Inseticidas) 

DELEGACIAS REGIONAIS DE RENDAS INTERNAS 

Deverão organizar fichários das entidades assistenciais que estejam 
no gôzo de isenções, sob sua jurisdição (Circ. 85/65) 

DELEGADOS FISCAIS 

Podem autorizar as emprêsas de transporte que possuam capital 
de Cr$ 50.000.000 a adotarem o livro Registro do Impôsto do Sêlo 
(Circ. 48/65) 

DEPOSITOS DE FABRICANTES DE FUMO 

Declara que os depósitos dos fabricantes dos produtos da poslçao 
24.02 deverão emitir a nota modo 11 em substituição a de n· 10, nas 
vendas por êles efetuadas, inclusive em veículos (Circ. 115/65) 

DESPESAS DE TRANSPORTE (V. Transporte) 

E 

EMBAIXADAS (V. Isenções do Impôsto único ~ôbre Combustíveis e 
Lubrificantes) 

EMPR1tSAS DE TRANSPORTE 

Autorizadas a possuir o livro Registro do Impôsto do Sêlo, desde 
que tenham capital de Cr$ 50.000.000 e atendam a outros re
quisitos (Circ. 48/65) 

ENERGIA ELÉTRICA 
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Declara os valôres 
que vigorarão no 2· 

do Impôsto umco sôbre Energia Elétrica 
semestre de 1965 (Circ. 86/65) 

Declara os valôres do Impôsto único sôbre Energia Elétrica que 
vigorarão no 4· trimestre de 1965 (Circ. 120/65) 

Declara os valôres do Impôsto único sôbre Energia Elétrica que 
vigorarão no 1· trimestre de 1966 (Circ. 136/65) 



ENTIDADES DE CARA TER ASSISTENCIAL 

Declaradas isentas (V. Sociedades. de Beneficência etc.) 

Condições indispensáveis para o gôzo de isenções (Circ. 85/65) 

Os beneficiados com isenções de Portarias expedidas pelo D.R.I. 
até 26/8/65, terão o prazo de 180 dias para provar o preenchimen
to das exigências do item II da Circo 85/65, sob pena de cassação 
das isenções concedidas (Circ. 85/65) 

"flRRO ARITM1!:TICO 

-- Nas guias de recolhimento do Impôsto do Sêlo (Circ. 139/65) 

ESCRITURAÇAO DE LIVROS FISCAIS 

Declara que o contribuinte poderá optar pela data da emissão da 
nota fiscal e guia de trânsito para a escrituração dos livros fi~

cais, vedado, nesse caso, registrar a data da saída nos referidos 
livros (Circ. 113/65) 

ESTABEL~CIMENTOS BANCARIOS 

beverão informar a data em que o emitente de chequé sem co
bertura efetuou o depósito para atender ao seu pagamento (Cil'(·. 
79/65) 

Declara que não é exigido o encaminhamento às repartições arre
cadadoras das fôlhas destacáveis do Livro Registro do Impôsto do 
Sêlo ou do antigo modo 5 (Circ. 117/65) 

Poderão receber «Carta de Autorização» para arrecadar o impôs to 
do sêlo incidente sôbre Notas Promissórias e Letras de, Câmbio, 
segundo as instruções (Circ. 114/65) 

(V. também, REGISTRO DO IMPôSTO DO SÊLO) 

ESTAMPAGEM MECANICA 

- Instruções gerais completas (Circ. 62/65) 

Usuários estão agora obrigados a ter o Registro do Impôsto do 
Sêlo (Circ. 57/65) 

ESTAMPILHAS 

Determina o relacionamento e recolhimento do estoque existente 
em 31/12,,(64 à repartição arrecadadora local, e manda transferir 
o saldo credor para o exercício de 1966 (Circ. 3/65) 

ESTOQUES (V. Relação de Estoques) 

ETIQU"flTA 

- Os aparelhos de uso doméstico beneficiados com a redução do im
pôsto deverão conter etiquêta com preço da tabela ao consumidor, 
diferença de 4mpÔsto e líquido a ser cobrado (Circ. 52/65) 
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F 

FERTILIZA:'\'TES (V. Adubos, Fertilizantes e Defl'nsivos) 

FIAçÃO E TECELAGEM (V. Indústria de Fiação e Tecelagem) 

FILIAL 

- Vendendo simultâneamente ror atacado e a varejo produtos da 
mesma pessoa jurídica é considerada estabelecimento produtor, 
enquadrando-se no inciso II do art. 4·, da Lei n' 4.502/64 
(Circ. 3/65) 

FRAGATAS (V. Is.cnções do Impôsto único sôbre Combnstíveis e Lu
brificantes) 

FUNGICIDAS (V. Inst'tieidas, Fungicidas, Carrapaticidas e Herbicidas) 

G 

GINASIO DR. BLUMENAU - SC 

- Concede isenção do impôsto de importação, consumo e eêlo ao ma
terial recebido por doação do Govêrno da República Federal Alemã 
(Circ. 44/65) 

GUIAS DE RECOLHli'\IENTO 

- Autoriza o uso dos modelos provisórios instituídos pela Circo 221/64 
até 30/4/65 (Circ. 23/65) 

Uma das vias da Guia de Pagamento, Recolhimento ou Lançamento 
do Impôsto do Sêlo deverá ser encaminhada, nos 8 dias da quin
zena seguinte, às In'retorias Fiscais, pelOS órgãos aaecadores, in
clusive agências bancárias, exceto nas cidades que forem sedes de 
D.R.R.I., quando deverão ser remetidas a estas (Circ. 84/65) 

GUIAS DE TRANSITO 

-- De mercadorias para depósito em armazéns-gerais (V. Annazélls. 
Gerais) 

H 

HERBICIDAS (V. Imwtic-idas, Fungicidas, Carrapaticidas e Herbicidas) 

HONRAR CHEQUES 

Somente ocorre quando o estabelecimento sacado declare ter sido 
depositada a im;ortância para cobertura do chéque (Circ. 79/65) 

HOSPITAl, (V. Sociedad 2s de Beneficência etc.) 

I 

ILMENITA 

Retifica. o va.lor atribuído na Circo DRI·220/64 (Circ. 28/65) 
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IMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA 

- Prorroga por 10 dias o prazo a que se refere o item TIl da Circo 
224/64 para efetuar o crédito do impôsto pago na matéria-prima, 
produtos intermediários e embalagens, existentes em 31/12/64 
(C:;:-c. 6/65) 

IMPOSTO DO SÉLO 

- Determina o imediato arquivamento dos processos relativos à co
brança do Impôsto do Sêlo em que sejam parte as Autarquias ou 
Caixas Econômicas, assinados antes de 21/11/61 (Circ. 96/65) 

-- Papéis apresentados espontâneamente para pagamento, mesmo com 
e:,ros, não estão sujeitos a apreensão nem a autuação (Circ. 84/65) 

Qualquer pessoa rode recolhê-lo, mesmo que não seja parte na 
obrigação, inclusive em seu próprio nome (Circ. 84/65) 

-- (V. também, CARTÓRIOS) 

Devido nos contratos ou outros atos jurid:cos em que seja parte 
ou interveniente a União, EEtados, Municipios ou respectivas au
tarquias antes da promulgação da Lei 4.388, de 28/8/64, poderá 
ser recolhido até 16/8/65, sem penalidade ou correção monetária 
(Circ. 70/65) 

IMPôSTO (JNICO SôBRE COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES 

.-- Declara que o seu recolhimento é devido a partir de 13/10/64 
(Circ. 80/65) 

-- Fixa os valôres para cobrança a rartir de 19/1/65 (Circ. 2/65) 

Fixa os valôres para cobrança a partir de 10/3/65 (Circ. 18/65) 

--- Retifica a Círc. 219/63, para declarar que o Tmpôsto único sôbre 
Combustíveis e Lubrificantes incide sôbre os óleos refinados a 
partir de 23/10/63 (Circ. 107/65) 

-- V. também, ISENCõF]S DO IMPóSTO úNICO SéJBRE COMBUS-
TíVEIS E LUBRIFICANTES) 

IMPôSTO (JNiCO SôBRE ENERGIA ELÉTRICA (V. Energia Elétrica) 

INCORPORADORA DE IMóVEIS (V. Registro do !mpôsto do Sêlo) 

IND(JSTRIA DE FIAçÃO E TECELAGEM 

- Autoriza a recolher em 24 prestações, mensais e sucessivas, a 
partir da 1" quinzena de setembro, o impôsto incidente sôbre os 

produtos da indústria de fiação e tecelagem, saídos das fábricas 
nos meses de maio, junhO e julho, desde que a emprêsa tenha as
sumido o compromisso da Porto 71/65 (Circ. 51/65) 

- Estende à indústria de fiação os favores constantes da Circo Mi
nisterial n 9 7/65, passando a recolher o impôsto até o dia 15 do 
mês seguinte (Circ.41/65) 
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INSETICIDAS, FUNGICIDAS, CARRAPATICIDAS E HERBICIDAS 

- Declara isentos do Impôsto de Consumo: 

.A.ntrocol PÓ Molhável 70,* e outros de fabricação ou importação 
da Aliança Comercial de Anilinas SI A, sediada na GB e com 
fábrica em SP (Circ. 98/65) 

Captan (Circ. 42/65) 
Manzate-D (Circ. 16/65) 
Nuvan IOO-EC (Circ. 100/65) 
Orchex N-790 (Circ. 91/65) 
Rhodiacida (Circ. 17/65) 
Systoate 40 (Circ. 4/65) 
Tenoran (Circ. 100/65) 
Treflan (Circ. 56/6;» 

-- V. também, MEDICAMENTOS DE COMBATE A VERMINOSE, 
MALARIA, CHISTOSOMOSE ETC, 

INSTITlTIÇAO FINANCEIRA 

- Quando uma das partes fôr instituição financeira nos contratos de 
promessa de financiamento ou cartas de intenção de financiamento. 
a opemção está isenta (Circ. 134/65) 

INSTITrTO (V. Sociedades. dI' Beneficêneia cte.) 

ISENÇÕES DO IMPõSTO DE CONSUMO 

As vendas, no mercado interno, com financiamento externo a 10:1-
go prazo, gozam de isenção (Circ. 78/65) 

ISENÇõES DO IMPôSTO l)NICO SôBRE COMBlTSTiVEIS E 
LUBRIFICANTES 

.- Concede isenção com base no princIpIO da reciprocidade a: 
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Delegação Norte-Americana da Comissão Militar Brasil-EE.t:'U. 
(Circ. 69/65) 
Embaixada da Argélia (Circ. 95/65) 
Embaixada da Austria (Cire. 5·65) 
Embaixada da Bélgica (Cire. 24/65) 
Embaixada do Canadá (Circ. 22/65) 
Embaixada do Ceilão (Ci.rc. 94/65) 
Embaixada do Chile (Circ. 132/65) 
Embaixada da China (Circ. 58/65) 
Embaixada da Colômbia (Circ. 60/65) 
Embaixada da Coréia (Circ. 9/65) 
Embaixada da Dinamarca (Circ. 109/65) 
Embaixada de El Salvador (Cire. 34/65) 
Embaixada da Espanha (Circ. 8/65) 
Embaixada da Finlândia (Circ. 127/65) 
Embaixada da Grã-Bretanha (Ci.!'c. 16/65~ 
Embaixada da Grécia (Circ. 33/65) 
Embaixadil da Hungria (Cire. 104/65) 
Embaixada da lndia (Circ. 110/65) 
Embaixada da Indonésia (Circ. 118/65) 
Embaixada do Irã (Circ. 74/65) 
Embaixada de Israel (Circ.32/65) 



Embaixada da Iugoslávia (Ci,Tc. 1U/65) 
Embaixada do Japão (Circ. 14/65) 
Embaixada da Nicarágua (Circ. 103/65) 
Embaixada da Noruega (Circ. 97/65) 
Embaixada dos Países Baixos (Circ. 59/65) 
Embaixada do Paquistão (Circ. 130/65) 
Embaixada de Portugal (Circ. 29/65) 
Embaixada da República Árabe Unida (Cire. 131/65) 
Embaixada do Senegal (Circ. 7/65) 
Embaixada da Síria (Circ. 49/65) 
Embaixada da Suécia (Circ. 105/65) 
Embaixada da Suíça (Circ. 39/65) 
Embaixada da Tailândia (Circ. 108/65) 
Embaixada da Tchecoslováquia (Ci.1"c. 128/65) 
Embaixada da Turquia (Circ. 122/65) 
Embaixada do Uruguai (Circ. 72/65) 
Esquadra de Navios de Guerra de Treinamento do .Japão (Círl'. 

66/65) 
Fragata A.E.A. «Libertad» (Circ. 53/65) 
Legação da República Popular da Bulgária (Circ. 119/65 e 129/65) 
Navio Alemão «Meteor» (Circ. 93/65) 
Navio «Almirante Williams» (Circ. 45/65) 
Navio «Ara King» (Circ. 46/65) 
Navio da Armada da República Argentina (Circ. 43/65) 
Navio Escola «Esmeralda» (Ci.rc. 99/65) 
Navio Escola «Sagres», da Mar. de Guerra Portuguêsa (Circ. 73/65) 
Navio P.N.M. «Juan Bautiszta Azopardo» (Circ. 31/65) 
Navio «Koymaru» (Circ. 137/65) 
Navio «Shoyoo Maru» (Circ. 123/65) 
Nunciatura Apostólica (Ciorc. 27/65) 

NOTA: - Por serem idênticas. apenas foram incluídas nesta publicação. as circulares 
n' 5. de 28/1/65. relativa à Embaixada da Austr~a. e n" 31. de 4,'5/65. 
referente ao navio guarda-costa «Juan Bautiszta Azopardo». 

J 

JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS 

Declara que, enquanto não forem instalados os órgãos regionais 
do D.R.I.. a competência para julgamento a que se; refere o art. 11]. 
item V, continuará com as Alfândegas e Delegacias Fiscais (Circ. 
36/65) 

L 

LEGAÇÃO (V. Isenções do Impôsto únieo sôbl't' Combusth-:'Ís e Lubd
ficantes) 

LEILÃO DE MERCADORIAS 

Determina que os leilões de mercadorias de processos já julgados 
ou preparados para julgamento até 6/9/65, pelas extintas. Recebe
dorias Federais, sejam realizados pelas D.R.R.I. (Cire. 90/65) 
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LIVRO DE REGISTRO DO IMPôSTO DO SÊLO (V. Registro do Im
pôsto do Sêlo) 

LIVROS E MODELOS FISCAIS 

- Autoriza o uso dos modelos provisórios instituídos pela Circo 221/64 
até 30/4/65 (Circ. 23/65) 

-- p:orroga o prazo a que se rEfeJ'e a Circo 23/65 até 30/6/n5 (Circ. 
65/65) 

- Prorroga os modelos de livros e notas do Dec. 45.422/59 em substi
tuição aos criados pelo nôvo RI.C. até 30/11/65, podendo os novos 
modelos sem correspondentes no R.LC. antigo, se!' escriturados em 
fôlhas sôltas desde que todos sejam adaptados às normas (Circ. 
89/65) 

-- Autoriza àqueles que possuam estoques a continuar usando as notas 
fiscais mods. 16 e 16-A, desde que façam constar dos mesmos as 
indicações do art. 67 do atual R.I.C .. Os que passarem a adotar os 
mods. 10 e 11 deverão numerá-los a partir de 001. Prorroga, tam
bém, até 31/12/65 os demais livros e documentos fiscais a que se 
refere a Circular 89/65 (Circ. 112/65) 

Declara modificar o item II da Circo 112/65. com a finalidade de 
tornar facultativo o reinício da numeração dos modelos 10 e 11 
(Circ. 125/65) 

-- Permite o uso dos modelos de livros e documentos fiscais antigos 
do Impôsto único sôbre Minerais até 13/8/65 (Cire. 38/65) 

-- Prorroga até 31/12/65 o prazo a que se refere a Circo 38/65 
(Circ. 80/65) 

-- Declara que poderão cont:nuar em uso pelo prazo máximo de 90 
dias os modelos 9 e 10 do Dec. 45.422/1)9 e ü modo n" 1 de que 
trata a Circ .. 11/60 da D.R.I., desde que convenient.emente adapta
dos às exigências dos novos modelos (Cire. 138/65) 

(V. também, DEPóSITOS DE FABRICANTES DE FUMO, ESCRI
TURAÇAO DOS LIVROS FISCAIS e REGISTRO DO IMPóSTO 
DO SÊLO. 

LOCAÇAO 

Quando de serviço ou empreitada (5.2 e 6.2) só é tributada se 
houver contrato escrito; não o havendo não é devido o impôsto, 
mesmo que sejam emitidas faturas ou recibos (Circ. 84/65) 

M 

MACARRAO, TALHARIM E ESPAGUETE 

- Declara isentos qualquer que seja a sua embalagem (Circ. 13/65) 

MAQUINAS DE ESTAMPAR (V. Registro do Impôsto do Sêlo) 

MASSAS SIMILARES 
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Conceituação para efeito de isenção a que se refere o anexo l, 
inciso III, letra «TI» (Cire. 13/65) 



MAT:eRIA-PRIMA (v. Impôsto de Matéria-P,rima) 

MilDIA PONDERADA DE ARREMATAÇõES (V. Taxas de Câmbio) 

MEDICAMENTOS DE COMBATE A VERMINOSE, MALARIA, cms-
TOSOMOSE ETC. 

- Declara isento o produto Piaverm (Circ. 106/65) 

MERCADORIAS C/ FINANCIAMENTO EXTERNO (V. Isen!:ões do Im.
pôsto de ConsUIno) 

MERCADORIAS LEILOADAS (V. Leilão de Mercadorias) 

MINERAIS (V. Pauta de Minerais) 

MODELOS E DOCUMENTOS FISCAIS (V. Livros e Modelos Fiscais) 

MULTAS (V. Prazo para Regularização) 

N 

NAVIOS (V. Isenções do Impôsto t:rnico sôbre Combustíveis e Lubrifi
cantes) 

NOTAS FISCAIS 

-- De aparelhos de uso doméstico (V. Relação de Compradores) 

-- Esclarece que a declaração a que se refere o art. 71, parágrafo 2·, 
inciso !, deverá ser feita, pelo menos na l' e última vias da Nota 
Fiscal, ou na l' via da Nota Fiscal e na coluna de observações do 
livro a que se refere o parágrafo 3· do art. 71 do R.LC. (Circ. 
113/65). 

NOTA PROMISSóRIA 

-- Só será admitido o pagamento do impôs to quando tiver a deno
minação «Nota Promissória», assinatura do emitente, data da emis
são e nome do favorecido (Circo 84/65) 

p 

PAP:eIS REGISTRADOS POR ESTIMATIVA (V. Registro por Esti
mativa) 

PAUTA DE SUBSTANCIAS MINERAIS 

- Prorroga para o 2. semestre de 1965 a pauta baixada com a Circo 
220/64 (Circo 55/65) 

- Publica a pauta das substâncias minerais para o 1. semestre de 
1966 (Circo 135/65) 

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO 

- Transcreve o teor da Portaria Ministerial n. 402/65 que prorroga 
até 31/12/65 o prazo a 011" se refere o parágrago 1· do art. 282 
do atual R.I.C. (Circo 121/65) 
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PRÊMIOS (V. Cartas-Patentes) 

PRESTAÇOES (V. Indústria de Fiação e Tecelagem) 

PROMESSA DE FINANCIAMENTO (V. Instituição Financeira) 

PUBLICAÇõES NO DIARIO OFICIAL 

Recomenda aos Delegados R.R.I. que enviem a matéria a ser pu
blicada em 3 vias ao D.R.R.I. da l' Região (Brasília), devendo os 
Inspetores e Inspetores-Auxiliares proceder da mesma forma (Cire. 
88/65) 

R 

RECOLHIMENTO DE ESTAMPILHAS (V. Estampilhas) 

RECOLHIMENTO DE L\IPõSTO 

Automóveis: autoriza o recolhimento mensal do impôsto Li'O 
consumo para os produtos da posição 87.02.2 (Circ. 47/65) 

Indústria de fiação e tecelagem l V. Indúst.ria de Fiação e Tece
lagem) 

REGISTRO POR ESTIMATIVA 

- Determina o registro das obrigações no livro Registro do Impôsto 
do Sêlo e esclarece os prazos para pag:;tmento das obrigações cons
tituídas antes de 1 Q /1/65 (Circ. 20/65) 

REGISTRO DO IMPOSTO DO SÊLO 

Autoriza os estabelecimentos bancários a usarem o antigo modo 5 
(VERBA ESPECIAL) com adaptações até o esgotamento dos es
toques. em substituição ao Registro do Impôsto do Sêlo (Cil·c. 
68/65) 

Construtoras ou incorporadoras de imóveis: estão obrigadas a 
adotar o livro Registro do Impôsto do Sêlo (Circ. 75/65) 

-- Emprêsas de transporte com çapital de Cr$ 50.000.000 e qlle aten
dam a outros requisitos estão autorizadas a adotar o livro Regis
tro do Impôsto do Sêlo (Circ. 48/65) 

Qualquer emprêsa com capital de Cr$ 50.000.000 e 2.500 atos su
jeitos a sêlo poderá ser autorizada a adotar o Registro do Im
pôsto do Sêlo (Cire. 57/65) 

-- Usuários de máquinas de estampar estão obrigados a possuir o 
Registro do Impôsto do Sêlo (Ci.rc. 57/65) 

(V. também, SECRETARIAS DO PODER JUDICIÁRIO) 

RELAÇÃO DE COMPRADORES 

-- Determina que os· fabricantes de aparelhos de uso doméstico 
(posições 84.12, 84.15.1, 84.40.1, 85.06, 85.12 e 85.15) benefi
ciados com a redução do impôsto nos meses de junho a setembro. 
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remetam relação dos compradores com discriminação das notas fis
cais e datas das compras à Inspetoria Fiscal da jurisdição (Ci.1"c. 
52/65) 

RELAÇAO DE 1<~STOQUES 

Prorroga até 30/4/65 a entrega das relações a que se refere a 2" 
parte do item IrI da Circo 224/64 (Circ. 25/65) 

REPRESENTAÇõES MERCANTIS (V. Comissões {' Repres.entações Me.r
cantis) 

S 

SECRETARIAS DO PODER JUDICIARIO 

Autorizadas a recolher o impõsto do sêlo no livro Regis
tro do Impôsto do Sêlo e mediante guia, ambos em modelos espe
ciais criados na Circo 102/65 (Cir. 102/65) 

- Adaptação do Livro de Verba Especial (V. Livros e MOdelos Fis.cais) 

Registro de Obrigações (V. Registro por 1<~stimati\'a) 

,,V. também IMPoSTO DO SÊLOI 

SOCIEDADES DE BENEFICítNCIA, ASSOCIAÇÕE,S, ESCOLAS, IGRE
JAS, HOSPITAIS, CENTROS, ETC. 

Concede isenções a: 
Associação das Irmãs Missionárias Zeladoras do Sagrado Coração 
de Jesus - SP (Circ. 116/65) 
Associação do Sanatório S. Vicente de Paulo --- Campos do Jor
dão - SP (Circ. 11/65) 

--- Centro Audio-Visual Evangélico -- Campinas - SP (Circ. 76/65) 
Hospital S. Vicente de Paulo - Itabirito - MG (Circ. 10/65) 

-- Instituto Brasileiro de Investigações Cárdio-Vasculares (Circ.37/65) 
Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa (Circ. 126/65) 
Sociedade Educadora e Beneficente do Sul - Caxias --- RS (Circ. 
30/65) 

(NOTA: - Por serem idênticas. apenas foi incluída nesta publicação a Circular n" 

10, de 5/2/65, referente ao Rosp. "São Vicente de Paulo», de Habirito, 
Minas Gerais). 

T 

TARIFA FISCAL (V. Impôsto "único sôbre Energia Elétrica) 

TAXAS DE CAMBIO 

Comunica a média ponderada do dólar para cobertura de importa" 
ções da categoria especial, declarando que no mês de dezembro de 
1964 foi de Cr$ 2.445 (Circ. 1/65) 
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-- Comunica a média ponderada do dólar para cobertura de impor
tações de categoria especial, declarando que no mês de janeiro de 
1965 foi de Cr$ 4.327 (Cr,m. 12/65) 

-- no mês de fevereiro de 1965 foi de Cr$ 3.376 (Cire. 21/65) 
- no mês de abril de 1965 foi de Cr$ 3.693 (Cire. 35/65) 
-- no mês de maio de 1965 foi de Cr$ 2.658 (Cire. 71/65) 
- no mês de junho de 1965 foi de Cr$ 2.362 (Cire. 61/65) 
-- no mês de julho de 1965 foi de Cr$ 4.082 (Circ. 77/65) 
-- no mês de agôsto de 1965 foi de Cr$ 3.583 (Circ. 87/65) 
- no mês de outubro de 1965 foi de Cr$ 4.627 (Circ. 124/65) 
--- no mês de novembro de 1965 foi de Cr$ 5.531 (Cire. 133/65) 

(NOTA: - por serem idênticas. nesta ,::ublicaçáo consta apenas a Circular nO L 
de 8/1/65). 

TRANSPORTE 

Declara que as despesas com o transporte próprio poderão ser acres
cidas às despesas pagas a terceiros para os fins do art. 16, inciso 
lI, letra «d» do R.I.C. (Cire. 113/65) 

v 

VEíCULOS, AUTOMóVEIS. CHASSIS E CARROCERIA~ (V. Alíquotas) 

VERBA }~SPECIAL (V. Registro do Impôsto do Sêlo) 

VERMINOSE (V. Medicamentos dP <,ombate à Vl"rminoSl'. :'\lalária, 
Chistosomosf' etc.) 

ANEXO I E POSiÇõES DA 'rABI'~LA 

ITE~[ 111 «n» 

Macarrão, talharim e espaguete isentos qualqcel' que seja o 
seu acondicionamento ou embalagem (Circ. 13/65) 

--- Massas similares --- conceito para efeitos de isen<;ào (Cire. 13/65) 

POSiÇÃO 19.03 (V. item III «TI» do Anexo I) 

POSiÇÃO 24.02 

Declara que os depó~itos dos fabricantes dos produtos dessa po
sição deverão emitir a Nota Fiscal Mod. 11 em substituição a de 
n9 J O. nas venda5 por êles efetuadas. inclusive em veiculos (Cire 
115/65) 

POSiÇõES 87.02 a 87.05 
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Estabelece novas alíquotas a serem cobradas s/O., produtos des
~as posições, nos meses de junho, julho, agôsto e setembro, desde 
que o fabricante tenha assumido o compromisso da Portaria In
terministerial n' 71/65 e que saiam da fábrica a partir de 8/6/65, 
autorizando, também, a recolher mensalmente o Impôsto de Con
sumo dos automóveis classificados na posição 87.02.2 (Cire. 47/65) 



POSIÇõES 84.12, 84.15.1, 84.40.1, 85.06, 85.12 e 85.16 

- Estabelece novas alíquotas para vigorarem ~ôbre os produtos dessas 
posições, nos meses de junho, julho, agôsto e 3etcmbro, desde que 
o fabricante tenha assumido o compromisl3o da Portaria Interminis
terial n° 71/65 e que saiam da fábrica a partir de 14/6/65, e deter
mina a remessa à Inspetoria de Seção dos compradores, com dis
criminação de Notas Fiscais e datas das compras (Circ. 52/65) 
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PARTE V 

EMENTÁRIO DA LEGISLAÇÃO 



AGENTE FISCAL DE RENDAS INTERNAS (*) 

LEI ~' 641, de 14 de llo\'embl'o de 1899 

Estabelece o processo de arrecadação dos impostos de consumo. 
Autoriza a criação dos cargos de agentes fifcais do impôsto de 
consumo. 

DECRETO X, 2.256, de 15 dt' setembro de 1910 

Eleva a 52 o número dos agentes fiscais elo impôstc de consumo e 
clá outras providências. 

DECHETO N° 8.242, de 22 de st'tembl'o de 1910 

Eleva o número dos agentes fiscais do impôsto de consumo no 
Distrito Federal e dá outras providências. 

DECHETO N' 5.075, de 11 de novembro de 1926 

Equipara os vencimentos dos funcionários da Diretoria da Esta
tística Comercial aos do Tesouro Nacional e dá eutras providên
é.ias. (O artigo 3" crja 60 cargos no Quadro dos Agentes Fiscais 

elo Impôsto de Consumo da União,. 

DECRETO N? 17.567, dI" 14 dll llowmbro de 1926 

Districni pelos Estados os 60 lugcues ele agentes fiscais do im
pê-3to de consumo, criados pelo Dec;'eto n" 5.075, de 11 do corrent.e. 
e dá outras providências. 

DECRETO No 22.67R, de 29 de abril dI" 1933 

Extingue os cargos de agentes fiscais do sêlo adesivo, modifica 
quadros dos de consumo e dá outras providências. 

DECRE'l'O X" 24.518, de 30 de junho de 1934 

Altera os quadros de agentes fiscais do impôsto de consumo. 

D}~CRETO N'! 24.589, de 6 de ,iulho de 1934 

Regula a nomeação e promoção dos agentes fiscais do impôsto de 
consumo, reajusta-lhes os vencimentos e dá outras providências . 

. ( *) Ver também a legislação referente ao Impôsto de Consumo. 
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LEI N° 284, de 28 de outubro de 1936 

Reajusta os quadros e os vencimentos do funcionalismo público civil 
da União e estabelece diversas providências. I Artigo 34, parágrafo 
único e alíneas). 

DECRETO-LEI N" 1.900, de 20 de dezembro de 1939 

Autoriza o aproveitamento de candidatos habilltados nos concur
sos realizados anteriormente à Lei n 9 284, de 28 de outubro de 
1936, para agente fiscal do impôsto de consumo, coletor e escrivão 
dé coletorias federais. 

DECRETO-LEI N° 2.609, de 20 de setembro de 1940 

Dispõe Eôbre o exercício de comissões por agentes fiscais do im
I;õsto de consumo, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N" 2.658, de 2 de outub~o de 1940 

Dispõe sôbre a po~se dos agentes fiscais do impôsto de consumo f 

dá outras providências. 

DECRETO-LEI N'! 2.663, de 3 de outubro de 1940 

Dá nova redação ao artigo 60, ~ 1", do DeCl'eto-Lei nu 2.609. de 
20 de setembro de 1940. 

DECRETO-LEI N° 3.461, de 2;") de julho de 1941 

Dispõe sôbre a, execução das leis e regulamento5 fiscais e dá ou
tms providências. 

DF;CRETO-LEI N° 4.028, de 16 de janeiro de 1942 

Modifica o artigo 175 do Decreto-Lei n'·' 301, de 24 de fevereiro 
de 19a8. 

DF~CRETO-LEI N'! 4.132, de 26 de fevereiro de 1942 

Fixa o número de agentes fiscais do impô"to de consumo que po
dem servir, em comissão, como auxiliares de fiscalização do sê lo 
nas or:erações bancárias, no Di.strito Federal e na Capital do Es
tado de São Paulo. 

DECRETO-LEI N" 5.425, de 27 de abril de 1943 

Modifica o quadro de distribuição dos agentes fiscais do impôsto 
de consumo. 

DECRETO-LEI N" 5.436, de 30 de abril da 1943 

Dispõe sôbre a carreira de agente fiscal do impôsto de consumo 
e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N" 6.416, de 13 de abril de 1944 

Altera dispositivo do Decreto-Lei n 9 5.436, de 30 de abril de 1943. 
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DECRETO-LEI N" 8.631, de 10 de janeiro de 1946 

Determina a revisão das tabelas de percentagens atribuídas a fun
cionários que percebem remuneração, e dá outms providências. 

DECRETO-LEI N° 9.719, de 3 de setembro de 1946 

Dispõe sôbre a inspeção e fiscalização do impôsto de consumo. 

DECRETO-LEI No 9.750, de 5 de setembro de 1946 

Revoga dispositivos referentes à preferência para nomeação ao 
cargo de agente fiscal do impôsto de consumo, e dá outras pro
vidências. 

LEI N" 488, de 15 de novembro de 1948 

Dispõe sôbre o pagamento de vencimentos, remuneração ou salário 
do pessoal civil e militar da União. 

DECRETO N" 26.023, de 14 de dezembro de 1948 

Dispõe sôbre promoção na carreira de agente fiscal do impôsto 
de consumo, do Ministério da Fazenda. 

DECRETO N0 27.189, de 16 de setembro de 1949 

Dispõe sôbre promoção às classes intermediária,; da carreira de 
agente fiscal do impôsto de consumo. 

DECRETO N" 30.112, de 29 de outubro da 1951 

Dá cumprimento ao artigo 10 do Decreto-Lei n" 8.631. de 10 de 
janeiro de 1946. 

DECRETO N" 32.044, de 2 de janeiro de 1953 

Dispõe sóbre a promoção e remoção dos ocupantes da carreira de 
agente fiscal do impôsto de consumo. 

DECRETO N0 32.590, de 16 de abril de 1953 

Modifica o artigo 4 Q do Decreto n Q 32.044, de 2 de janeiro de 1953. 

DECRETO NQ 38.736, de 30 de janeiro de 1956 

Dispõe sôbre a percentagem devida aos ocupantc3 de cargos da 
carreira de agente fiscal do impôsto de consuma, c dá outras pro
vidências. 

LEI N" 3.780, de 12 de julho de 1960 

Dispõe sôbre a classificação de cargos do Serviço Civil do Poder 
Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes e dá outras 
providências. 

DECRETO N" 49.599, de 28 de dezembro de 1960 

Cria o Serviço de Fiscalização do Sêlo nas operações bancárias 
em Minas Gerais. 



DECRETO X" 50.642, dI' 20 dI' maio dI' 1961 

Aprova as novas razões percentuais panl efeito de cákulo da par
te variável da l'emuneração dos agentes fiscais do impõsto ele 
consumo, 

DJ<;('RETO X" ;,)0.X51, dI' 26 de junho de 1961 

Cria o serviço ele fiscalização do sêlo nas operações bancárias 
nas Capitais de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. 

DJ<;CRETO ~" 51.913, de 2;') de aból'il de 1963 

Retifica o enquadramento dos cargos e funções do Ministério da 
Fazenda. 

DECR"~TO Xc' 53.518, de 31 de janPiro de 1964 

Aprova as novas razões percentuais para efeito de cálculo da 
parte variável da remuneração dos agentes fiscais do impôsto de 
consumo. 

LEI N" 4.34;'" dI' 2(; de junho de 1964 

Institui novos valôres de vencimentos para os servidores público, 
civis do Poder Executivo e dá outras providências. 

D"X~RETO X" 55.907, dI' 9 de abril de 1965 

Dispõe sôbre promoções na série de classes de agentes fiscais de 
l'enelas internas. 

FISCAIS AUXILIARES DE RENDAS INTERNAS (*) 

DJ<;CRETO x" 19.827, dI' 2 de abril de 1931 

Estabelece fiscalização permanente sôbre as merc..acorias em trân
sito pelas estradas ele rodagem entre a Capital Federal e os Es
tados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

DECRETO X" 21.030, dI' 5 de fevereiro de 1932 

Estende ao Estado de Pernambuco as medidas de fiscalização sô
bre mercadorias em trânsito por estradas de rodagem, pela forma 
estabelecida no Decreto n" 19.827, de 2 de abril dE 1931. 

DJ<X'RETO X" 24.051\, de 21\ dI' março de 1934 

Estende ao Estado de São Paulo' as medidas de fiscalização sôbre 
mercadorias em trânsito por estradas de rodagem, pela forma es
tabelecida no Decreto TI" 19.827, de 2 de abril de 1931. 

DJ<;CRETO·LEI N" 5.546, de 4 de junho de 1943 

Estende ao Estaelo da Bahia as medidas de fiscalização sôbl'e mer
cadorias em trânsito por estradas de rodagem, na forma estabele
ciela no Decreto n" 19,827, de 2 de abril de 1931. 

(,*; VF:': lambém a leglslação referente ao Impôsto de Consumo e Agentes Fiscms 
do::: Rendas Internas. 
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LEI N" 2.911, de 1.2 de outubro de 1956 

Estende a fiscais de rendas federais, lotados na Recebedol'ia r,'e
deral de São Paulo as obrigações constantes da Lei n" 1,325, de 
23 de janeiro de 1951. (Est.a Lei se )'efel'e a agentes fis, 8i~ do 
impôsto aduaneiro I, 

LEI N" 3.756, de 20 de abril de 1960 

o ~ 6" do artigo 8" manda aplicar aos fiscais auxiliares llos im
postos internos o regime de remuneração, 

FISCALIZAÇÃO DE GARIMPAGEM E PEDRAS PRECIOSAS 

DECRETO N" 24.193, de 3 de maio de 1934 

Regula a indústria da faiscação do ouro aluviona!' em todo o tel'l'i
tório da República e estende às cinzas de ourivesaria, revigorando 
a proibição de exportação contida no artigo 56 da Lei n" 4.440, de: 
31 de dezembro de 1921, e o eomérf'Ío ele pedras pI'ecios«;<, 

n:1<~CRETO N" 24.195, de 4 de maio de 1934 

Concede favores às companhias que se organizarem para a explo
ração de minas auríferas e àqueles que já exercem a sua atividade 
nessa indústria. 

DECRETO N'! 24.642, de 10 de julho de 1934 

Decreta o Código de Minas, 

LEI N" 94, de 10 de setembro de 1935 

Prorroga até 20 de julho de 1936, o prazo fixado no artigu l' lLJ 

Decreto n'! 24,642, ele 1934. 

DECRl<~TO-LEI N'! 466, de 4 de junho de 1938 

Dispõe sôbre a garimpagem e o comércio ele peelras preciosa:", 

DF~CRETO·LEI N" 1.985, de 29 de janeiro de 1940 

Código de Minas. 

DECRETO-LEI N'! 2.098, de 30 de março de 1940 

Faz designação de nova zona ele garimpagem, 

DECRETO-LEI N" 4.087, de 4 de fevereiro dI' 1942 

Dispõe sôbre a fiscalização do serviço ele pedras precio.cas e dá 
outras providências, 

DECRETO·LEI N,' 5.247, de 12 dI' fpyel·eiro d(' 1943 

Modifica a redação elos artigos 17, 31, 66 e 68 do Código ele Mina3 
e dá outras providências. 

DI<~CRETO-LEI N" 5.862, de 30 de setembro lIe 1943 

Dispõe sôbre faiscação e garimpagem nas regiões pr'oclutoras (j'3 

borracha do Estado de Mato Grosso, 
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DECRETO-LEI Nu 6.602, de 19 de junho de 1944 

Designa nova zona de garimpagem de pedras preciosas e dá outras 
providências. 

DECRETO·LEI N" 6.603, de 19 de junho de 1944 

Acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei n" 5.247. de 12 de fevereil'O 
de 1943. 

DECRETO-LEI Nu 7.431, de 2 de ahc:il de 1945 

Designa nova zona de garimpagem de pedra,.; pl eci();'a~ e dá nutras 
providências. 

DECRETO·LEI Nu 7.1141. de 8 de ag'ôsto {li-' 194:i 

Código de Aguas Minerais. 

DECRETO-LEI Nu 9.450, de 12 de ,iulho clt> 1946 

Dispõe Eôbl'e o impôsto de produção das jflzidas e minas, nos Teni
tórios Federais. 

LEI No 2.418, de 10 de fevereiro de 1955 

Concede favores às emprêsas, companhias ou filmas constituída'3 
ou que se constituírem no País, dentro Em cinco anos, para ex
plorar minas de ouro e seus subproduto~. 

IMPôSTO DE CONSUMO 

LEI Nu 641, de 14 de novembro de 1899 
Estabelece o processo ele arrecadaçào dos impo~to" de consumo. 

DECRFJTO X" 17.464, de 6 dI' outubro de 1926 

Aprova o regulamento para a arrecadação e fiscalização do im
pôsto de consumo. 

Dt~CRETO N" 22.051, de 7 de novembro de 1932 

Modifica o regulamento do impôs to de consumo. aprovado peio 
Decreto n" 17.464, de 6 de outubro de 1926. 

DECRETO X" 22.262, de 26 dI' dezembro de 1932 

Modifica as taxas do impÔ'sto de consumo e dá outras pl'Ovidência:,. 

DFXjRETO X" 22.344, de II de janeiro de 1933 

Modifica o regulamento do impôsto de consumo. aprovado pelo 
Decreto n" ] 7,464, de 6 de outubro de 1926, e dá outras providências, 

I>ECRETO N" 22.495, de 24 de fevereiro de 1933 
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OF;CRETO N<' 23.814, dt' 31 de janeiro de 1934 

Altera o dispositivo da alínea XXI do § 7') do artigo 3°, do Decreto 
n" 22.262. de 26 de dezembro de 1932 e rlá olltl"as provid·ências. 

DI<~CRETO No 24.318, d? ]<' de junho d{' 1934 

Dispõe sôbre adicionais ao impôsto de consumo de aguardente; e::;
clarece e modifica o Decreto n" 23.664, de 29 de dszembro de 1933. 

DRCRETO N° 24.52], de 2 de julho clt' 1934 

Autoriza a elaboração de regulamento::; atinentes aos impostos de 
indústrias e profissões e consumo. 

DI<X1RETO No 24.604, de 6 de, julho dt' 1934 

Revoga o Decreto 28.814, de 3] ele janeiro de 19:~4. (' (lá outra., 
providfncias. 

DfXJRl<;TO N° 193, dt' 31 de dt'zembro de 1934 

Prorroga, novamente por noventa (90) dias. o prazo para estam
pilhamento elas mercadorias em estoque. 

LH<,CRETO N" UI, de 3 de ahril de ]935 

Prorroga novamente, por cento e oitenta (180 I dias. o 1'I'azo para 
estampilhamento das mercadorias em estoque. 

DJ<X1RETO N" 376, de 9 dI' outubro de 1935 

Prorroga novamente por noventa (90 I dias o pI'az0 pum estampi
lhamento das mercadorias em estoque. 

DECRETO N'! 568, de 31 de dezpmbro dp 1935 

Prorroga novamente por noventa (90 I dias o 1'I'az0 para "stampi. 
lhamento elas mercadorias em estoque. 

DRCRETO-LEI N° 3, dp 13 de novembro de 1937 

Restabelece o impôsto de consumo sôbre a gasolir.a. 

DI<XJRETO-LEI No 301, de 24 de fevereiro de 1938 

Aprova o regulamento para a arrecadação e fisealização do imo 
pôsto de consumo. 

DI<~CRETO-LEI 365, de 5 de abril de 1938 

Aprova as alterações e correções feitas no nôvo regulamento para 
arrecadação e fiscalização do impôsto de consumo, a que se refere 
o Decreto-Lei n? 301, de 24 de fevereiro de 1935. 

DF,CRETO·LEI No 385, de 22 de abril de 1938 

Revoga, para efeito de fiscalização elo impôsto de consumo, o 
artigo 17 do Código Comercial. 
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DECRETO-LEI N" 502, b", 16 dt:' junho dt:' l!J3X 

Aprova as retificações feitas no Decreto-Lei n" 30;;, de ;~ cie ab;';! 
de 1938, publicado no Diário Oficial de 11 de ablil de 1!l3S, 

DECHETO-I~EI N'! 531, de 1" de julho dt:' 193X 

Dispõe sôbre a selagem elo estoque e!c: l1lelcadm :as "ujeitas au im
posto ele consumo, 

DECRETO-LJ<:I N" 739, de 24 dt:' st:'temhro dI' 193X 

Aprova o regulamento para anecaciação e fiscaliz2.cão do impósio 
de consumo, 

Dl~CRF~TO-LEI N" íl2íl, de 1" d .. no"pmbro dt:' 193f1 

Aprova as retificaçôes feitas no regulamento í)ala a an eca cl.açà') 
e fiscalização do impôsto de consumo, a que 5(' referc o DpnE-to-Lei 
n" 739, ele 24 ele êetembro de 1938, 

DECR"~TO-LEI N'! X87, dt:' 24 de 1100-pmhro de l!J3X 

Apro"a alterações feitas no regulamento panl a anccadação e 
fiscalização do impôsto de consumo, a que se lefel'( o Dl'l'l'eto-Lpj 
n" 739, ele 24 de setembro de 1938, 

Dt:CRETO-LEI N0 934, dt:' fi de dezl'l11bro dI' 193X 

Aprova alterações feitas no regulalTlento em \'igOl nina a ,UI'c'

cadação e fiscalização elo impôsto de consumo, 

DECRETO-LEI N" 1-4-04-, dp 6 de julho dt:' 1939 

Modifica o artigo 7· n' 16 clo regulamento baixado pelo Dec-eto-Lei 
n" 739, de 24 de setembro ele 1938, que estabelecE' a incidün<'ia do 
impôsto de consumo sôbre artefatos de tecidos e l'eles, 

DECRETO-LEI N" 1.867, dI' 13 de dpzpl11bro dI' 1939 

AltE'l'a o artigo l' , ~ 16, elo l'egulan1E'n'i,O em ,,',f;!): v,r,_' :1 l'l'l c" :,-

dação e fiscalização elo impôs to de consumo, 

nECRETO-I~EI N" 1.950, dI' 30 de dezpl11bro de 1939 

Isenta elo impôsto ele consumo os tecidos e altef"to~ de tecidos, 
quando confeccionados, exclusivamente, com fibras ele (Rroá ou 
ele côco, 

DECRETO-LEI N" 1.981, de 26 dI' janPiro de \!j40 

Dispõe sôbre a obrigatorieelade de contadores automáticos na, fú
bricas de aguarelente e ele álcool, e dá outras providências, 

DECRETO-LEI N" 2_179, de fi de maio dI' 1940 
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DF~CRETO- LEI N" 2.347, df' 27 de, junho de 1940 

Modifica o disposto no artigo 112, ~ 10, letra «e» do Regulamento 
do Impôsto de Consumo, 

DI<~CRETO N° ;'U190, de 27 de junho de 1940 

Prorroga o prazo para a obrigatoriedade de contadores automáti
lOS nas fábricas de aguardente e de álcooL 

DECHETO-LEI No 2.580, de 13 de setembro de 1940 

Aprova alterações feitas no regulamento em vigor para a arreca
dação e fiscalização do impôsto de consumo. 

DECRETO-LEI N" 2.599, de 19 de setembro de 1940 

Isenta do impôsto de consumo o caldo de laranja fresco contid,) 
em invólucros marca «sealcone» e semelhantes, 

DE(!RI'~TO-LEI N° 2.662, tIe 3 de outubro de 19,10 

Fixa o prazo para vigência do Decreto-Lei n" 2_580, de 13 de ~2-

tembro de 1940, que aprova alterações feitas no regulamento atual 
para a arrecadação e fiscalização do impõ'Sto de consumo, 

DECRETO-LEI N° 2.687. de 23 de outubro de 1940 

Prorroga o prazo fixado para a vigência do DeCleto-Lei n" 2,580, 
de 13 de setembro de 1940, que aprova alterações feitas no regu
lamento atual para a arrecadação e fiocalização do impõsto de 
COnSUJ110, 

DECRETO-LEI No 2.796, de 21 de noyembro de 19tO 

ProIToga por mais trinta (30) dias o prazo para. que entre ~m 
vigor o Decreto-Lei n" 2,580, de 13 de setembro de 1940, 

DECRETO-LEI N" 2.818, de 2 de dezembro de 19tO 

Alten:t () artigo 4", ~ 1 ", alínea l. do l'eg1Jl<-nnen~o atual FRJ':1 a 8.1'

recadação e fiscalização do impôsto de consumo, 

DECRETO-LEI N° 2.898, dI' 2:~ de dezembro de 1940 

Altera o regulamento expedido com o Decreto-Le~ n" 739, de 2i 
de setembro de 1938, no que diz respeito à isenção do impôsto de 
consumo sôbre as mercadorias de produção nacional exportadas 
para o estrangeiro, 

DECRETO X" 6.658, de 31 dI' dezembro de ]940 

ProlToga o prazo para a obrigatoriedade de contadores alltomáU
cos nas fábricas de aguardente e álcooL 

DECRETO-L}::;I No 2.929, de 81 de dezembro de 1940 

:Modifica as taxas de estampilhamento direto das caixas e ::a.1'
teiras de fósforos e bolinhas acendedoras, extingue o impôs to ele 
consumo por verba sôbre êsses produtos, e dá outras pl'ovidência~, 
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DECRETO-LEI N9 3.013, de I" de fe\'ereiro de 1941 

Aprova alterações feitas no regulamento em vigor para a arreca
dação e fiscalização do impôsto de consumo. 

DECRETO-LEI N. 3.014, de 1. de fevereiro de 1941 

Corrige, altera e modifica dispositivos do vigente J egulamento rio 
impôsto de consumo, 

DECRETO-LEI N. 3.041, de 11 de fevereiro de 1941 

Prorroga o prazo para a vigência do artigo 1" do Decreto-Lei n" 
3.013, de Iv de fevereiro de 1941, na parte que ~e refere aos cigar
ros e cigarrilhas nacionais. 

DECRETO-LEI N'! 3.178, de 8 de abril de ]941 

Aprova alterações feitas no regulamento do imp6~to de consumo, 

DECRETO Nu 7.071, de 9 de abril de 1941 

Prorroga até 1" de julho de 1941 o prazo para Zt. obrigatoriedade 
de contadores automáticos nas fábricas de aguarafnte e álcool. 

DECRETO·LEI N. 3.494, de 13 de agôsto de- 19i1 

Dispõe sôbre a obrigatoriedade elo uso de meciidOles automático.'i. 
para o registro da produção nas fábricas de aguardente e álcool 
e dá outras providências. 

DECRETO-I>EI Nu 3.582, dI' 3 de setembro de ]941 

Dispõe sôbre a rotulagem dos vinhos e derivados, para R venda Jl') 

território nacional. 

DECRETO-LEI N9 3.687, de 3 de lIutubl'o de 1941 

Regula a isenção do impôsto de consumo s6bH' mercadorias de 
produção nacional exportadas para o estrangeiro, e ctá outras pl'. ,. 
vidências. 

DI<~CRETO-LEI N" 4.038, dI' 19 de janeiro de ]942 

Dá interpretação ao artigo 4", ~ 13. alínea XIV. inci,os 1", leLm 
«e>;, e 2", letra «e», do regulamento aprovado pelo Decreto-Lei 11" 

739. de 24 de setembro de 1938. 

nI<X'RETO-LF~I ::'11" 4.04ij, df 22 de janPil'U de 1942 

Modifica a redação do artigo 1" do Decreto-Lei n" :3.687, de :l 
de outubro de 1941. 

DECRETO-LEI N° 4.265. de 17 de abril de 1942 

Dispõe sôbre o emprêgo da palavra «sêda>.' e dá outrHs providência~, 

DECRETO·LEI N'! 4.266, dt' 17 de abril de 1942 
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HECRETO-LEI N" 4.582, df' 13 de agôsto de 1942 

Dispõe a respeito da incidência do impôsto de consumo sôbl"~ 
«cognac» e outras bebidas. 

DECRETO-LEI N" 4.698, de 17 de setembro df' 1942 

Eleva prazos estabelecidos pelo Decreto-Lei n" 739, de 24 de setem
bro de 1938, modificado pelo Decreto-Lei n'·> 2.898, de 23 de dezoll
bro de 1940, para prova de exportação de mercadorias sujeitas ao 
impôsto de consumo. 

HECR}<~TO-LEI N" 4.878, de 27 df' outubro de 1942 

Dispõe a respeito da incidência do impôsto de consumo sôbre açü
cal', reduz as taxas do mesmo impôsto sôbre aguardente e álcool. 
e dá outras providências. 

DECHETO-I~EI N" 5.210, de 20 de janeiro de 1943 

Dispõe sôbre o registro do impôsto de consumo. 

DECRETO-LEI N" 5.283, de 26 de fevereiro de 1943 

lVIodifica a incidência do impósto de consumo "ôbre fumo, e di 
outras providências. 

DECHETO-LEI N" 5.317, de 11 de março de 1943 
Modifica a incidência do impôsto de consumo sôble a aguardente 
e o calçado e dá outras providências. 

DOORETO-L}jI N'! 5.598, de 21 de junho de 1943 

Modifica o Decreto-Lei n" 5.317, de 11 de março de 1943, na pacte 
referente ao impôs to sôbre calçados. 

DECRETO-LEI N" 5.678, de 17 de junho dI' 1943 

Isenta do impôsto de consumo o açúcar e a agual'dente requisita
dos pelo Instituto do Açúcar e do Ãlcool e destinados à produção 
de álcool motor. 

DECHETO-LEI N° 5.729, df' ;') df' agôsto df' 1943 

Altera o artigo 4", ~ 26, do regulamento ex):edido com o Decreto
Lei n Q 739, de 24 de setembro de 1938, para a arrecadação e fis
calização do impôsto de consumo. 

HECHETO-LEI N" 6.448, de 28 de ah.ril de 1944 

Dá nova redação ao artigo 226 do Decreto-Lei n' 739. de 24 d~ 
setembro de 1938. 

rHX;HETO-LEI N" 6.662, df' j df' julho dI' 1944 

Modifica a incidência do impôsto de consumo sô'Ure fumo e dá 
outras providências. 

D}<~CRETO N" 7.219-A, de 30 df' df'z{'mbro de 1944 

Dispõe sôbre o impôsto de consumo. 
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DECRI<;TO-LEI Nu 7_.:104, de 22 de março de 1945 

Dispõe sôbre o impósto de consumo. 

DECRETO-LEI N" 7 . .:144, de 5 de abril de 194;) 

Dispensa de nôvo pagamento elo impôs to ele consumo os saivadu.' 
das inundações ocorridas em Petrópolis e Pati :]0 Alferes. no l;;."
ta do do Rio de Janeiro. 

DECRETO-LEI Nu 7,452, di' 10 de abril de 194;) 

Estende às localidades que Ciscl'imina os deitas dm DC'(;l'etu~-Le;~ 

n"s 7.443 e 7.444. de 5 de abril de 1945. 

DI<X'RETO-I"EI Nu 7,576, d .. 22 de maio de 19.:15 

Autol'iza a cobrança. sem multa. de dívida fiscal em atraso. e ,l.i 
outras providências. 

DECRETO-LI<~I N'< 7,H3.:1, de 6 dI' al{ô~to de 194,'> 

Dispõe sôbre o abono de percéntagens em casos ele' pagamci1tu d_' 
impostos ou taxas. sem penalidades, por fôrça ele aplicação do 
Decreto-Lei n" 7.576. de 22 de maio de 1945. 

DECRETO-LEI N" H.53R, de 2 de janeiro de' 1946 

Modifica a incidência do impósto de consumo sôbre fumo. con"t:l!1-
te da alínea XXIV. Tabela· D,·. do Decreto-Lei n' 7.404. de 22 (:c 
março de 1945. 

DE{'RETO-LEI N° 9.14H, de H de abril d(' 194-6 

Dispõe sôbre o registro do impôs to de consumo. 

DI<X'RETO-LEI N" 9.17H, de 15 de abril de 19.:16 

Modifica dispositivos da alínea XIX, Tabela C '. do Deneto-L·,'; 
n" 7.404, de 22 de março de 1945. 

nECRETO-LEI Nu 9.276, de 23 de maio de 1946 

Modifica a Lei elo Impôsto de Consumo. 

DECRETO-LEI Nu 9.719, dI' 3 de sf'tl'mbro de 19.:16 

Disrõe sôbre a inspeção e fiscalização do impôsto de consumo. 

LEI ~" 299, de 5 d(" julho d(" 194-H 

Dá nova redação à letra <:e~, ela." isolções constantes lI;, alin~a 1. 
aparelhos, máquinas e artefatos de metal. Tabela «A)'·, elo Dec l'eb1-
Lei n" 7.404. de 1945. 

LEI N" .:19.:1, 11ft 26 de llo\'embl'o de 1948 

Altera a Lei do Impôsto de Consumo. 
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DECRETO N" 26.149, de 5 de janeiro de 19,19 

Dá nova publicação ao Decreto-Lei n" 7.404, de 22 ele março <12 
1945, consolidando as alterações posteriores e reg ulamenta a eX2-
eução das isenções de que trata o artigo 13 da Lt:i n" 494, de 26 
de novembro de 1948_ 

DF;CRETO No 30.112, de 29 de outubro de 1951 

Dá cumprimento ao artigo I" do Decreto-Lei n" 8 631, de 1946_ 

LEI N'! 1.748, de 28 de novembro de 1952 

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do ImpÔ'sto ele Con
sumo. 

I,EI Nu 2.239, de 22 de junho de 1954 

Altera o item I da letra «a» do artigo 3" ela Lei n" 494, ele 1943. 

LEI N0 2.644, de 16 de nl)vembro de 1955 

Modifica os incisos 2 e 4 da alínea XXIV _.' Tabela «D>:, da Lei n" 
1.748, de 28 de novembro de 1952 e os incisos 1 e 3 da alínea XXIV 
-- Tabela «D» do Decreto n" 26.149, de 5 de janeiro de 1949, que 
modificou a Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo. 

LEI ~" 2.653, de 24 de novembro de 1955 

Institui adicional e altera disposições da Jegislaçã(' do impôsto d~ 
eonsumo e dá outras providências. 

DECRETO N" 38.492, de 31 de dezembro de 1955 

Dá nôvo regulamento às isenções concedidas pela Lei n" 494, ti, 
1948. alterada pela de n" 2.653, de 1955. 

1,1<;1 N° 2.928, de 28 de outubro de 1956 

Altera a legislação do impôsto de consumo. 

LEI N" 2.974, de 26 de novembro de 1956 

Altera disposições do Decreto n" 26.149, de 5 de janeiro de 1949 
(Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo). e dá outras pro
vidências. 

DECRETO N" 43.711, de 17 de maio de 1958 

Consolida as disposições legais e regulamentares de que trata o 
Decreto-Lei n" 7.404, de 22 de março de 1945. 

LF]I N" 8.520, de 30 de dezembro de 1958 

Altera a legislação do impôsto de consumo e dá outras providências. 

DECRETO N0 45.422, de 12 de feverei.ro de 1959 

Consolida e regulamenta as disposições legais Q( que trata o 
Decreto-Lei n" 7.404, de 22 de março de 1945, e suas alterações p<1S
teriores. (Regulamento do Impôsto de Consumo). 
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DECRETO N" 47.449, de 18 de dezembro de 1959 

Altera a redação do artigo 255 do Decreto n" 45.422, de 12 de fe· 
vereiro de 1959. 

DECRETO N" 47.450, de 18 de dezembro de 1959 

Altera o Regulamento do Impôsto de Consumo. aprovado pejo 
Decreto n Q 45.422, de 12 de fevereiro de 1959. 

DECRETO N" 51.103, de 19 de agôsto de 1961 

Dá nova redação ao artigo 36 do Decreto n Q 45.422, de 12 de fev2-
reiro de 1959. 

DECRETO N" 708, de 15 de março de 1962, do Conselho de Ministros 

Autoriza o Ministério da Fazenda a substituir. no pagamento cio 
impôsto de consumo, o regime de selagem direta pelo de recolhi
mento por guia, dos produtos constantes do inciso 9 da alíne~ 

XXVIII da Tabela «B» do regulamento aprovado pelo Decreto n' 
45.422, de 12 de fevereiro de 1959, e a adotar a" cautelas fiscais 
necessárias. 

DECRETO N9 809, de 30 de março de 1962, do Conselho de l\1inbt.r()!S 

Regulamenta os leilões nas rerartições fiscais do Ministério lh 
Fazenda, e dá outras providências. 

LEI N° 4.060, de 8 de maio de 1962 

Isenta do impôsto de consumo os fertilizantes simples e compostos 
destinados à aplicação em atividades agrícolas. 

LEI NQ 4.153, de 28 de novembro de 1960 

Altera a legislação do impôsto de Consumo e dá outras providências. 

LEI N9 4.388, de 28 de agôsto de 1964 

Modifica a legislação dos impostos de consumo e sêlo e dá outras 
providências. 

LEI NQ 4.426, de 3 de outubro de 1964 

Dispõe sôbre a venda de vinho em recipientes de vo'ume superior a;) 
estabelecido pela legislação em vigor e dá outras providências. 

LEI No 4.481, de 14 de novembro de 1964 

Altera disposições das Leis nos 4.357, de 16 ie julho de 1964, " 
4.388, de 28 de agôsto de 1964. 

LEI N° 4.502, de 30 de novembro de 1964 

Dispõe sôbre o impôsto de consumo e reorganiza fi Diretoria dH~ 
Rendas Internas. 

DECRETO N9 55.291, de 29 de dezembro de 1964 

Regula as condições para a venda a tôrno de vinho nacional. 
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IMPÔSTO DO SÊLO 

Df;~(1RETO N" 15.210, de 28 de dezembro de 1921 

Aprova o regulamento que altera a organização dos serviços (ia 
Administração Geral da Fazenda Nacional. - O artigo 104 regula 
a fiscalização do impôsto do sêlo. 

DECRETO N" 24.501, de 29 de junho de 1934 

Aprova o regulamento para a cobrança e fiscalização do impôs to 
do sêlo. 

DECRETO N" 24.613, DE 7 DE JULHO DE 1934 

Dispõe sÔ'bre a data da vigência do Decreto no 240.501, de 29 d,~ 
junho de 1934. 

DECRETO NQ 4, de 30 de julho de 1934 

Prorroga por noventa (90) dias, a contar de 1 de agôsto proxlmo 
o prazo fixado pelo Decreto n? 24.613, de 7 de julho de 1934. 

DECRETO N? 121, de 29 de outubro de 1934 

Prorrogá por sessenta (60) dias, a contar de 1 õe novembro pró
ximo, o prazo fixado no Decreto no 4, de 30 de julho de 1934. 

DECRETO NQ 187, de 28 de dezembro de 1934 

Prorroga novamente por sessenta (60) dias, a contar de 31 de 
dezembro corrente, o prazo fixado no Decreto n? 4, de 30 de julh') 
de 1934. 

DECRETO N" 69, de 27 de fevereiro de 1935 

Prorroga por mais noventa (90) dias, a contar de ~ de março dêste 
ano, o prazo fixado no Decreto n? 4, de 30 de julho de 1934. 

DECRETO N? 175, de 31 de maio de 1935 

Prorroga novamente por noventa (90) dias, a contar de 31 de 
maio dêste ano, o prazo fixado pelo Decreto n? 4, de 30 de julh0 
de 1934. 

DECRETO NQ 317, de 27 de agôsto de 1935 

Prorroga novamente por noventa (90) dias, a contar de 29 de agôs
to dêste ano, o prazo fixado no Decreto n? 4, de 30 de julho de 1934. 

DECRETO NQ 461, de 27 de novembro de 1935 

Prorroga até 31 de dezembro de 1935, a contar de 28 de novem
bro dêste ano, o prazo fixado no Decreto n? 4, de 30 de julho de 1934. 

DECRETO N? 569, de 31 de dezembro de 1935 

Prorroga por sessenta (60) dias, a contar de 10 de janeiro de 1936, 
o prazo fixado pelo Decreto nO 4, de 30 de julho de 1934. 
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DECRETO N° 668, dI.' .29 de fevereiro dI.' HJ:~6 

Prorroga por cento e vinte (120 I (lias. a contar de l' de ma! (;0 d" 
1936, o prazo fixado no Decreto n" 4. dé 30 ele julhc de 1934. 

LEI ;.:" 202, de 2 de março de 1936 

Dispõe sôbre o impôs to do sêlo federal. 

DECRETO No 1.119, dI' 28 de setembro dI' 193H 

Prorroga novamente por dez (10 I dias. o prazo fixado pelo DecI et') 
n" 4, de 30 de julho de 1934. 

DECRETO N" 1.137, dI' 7 de outubro de 1936 

Aprova o regulamento para a cobrança e fL·caiização do impôs':-} 
do sêlo. 

DECRETO N" 1.189, dI' 11 de novembro de 1936 

Declara a data da vigência do Regulamento do Sêlo e dá outnH 
providências. 

DF;(:RETO N" 1.287. de 23 de dezembro dI' 1936 

Suprime no regulamento anexo ao Decreto n'! 1.13[, de 7 de outu· 
bro de 1936, as expressões dêle retiradas pelo Decreto n" 1.189. (le 
11 de novembro do mesmo ano. 

L1<~I N" 559, de 28 dI.' outubro dI.' 1937 

Faculta a troca de estampilhas especiais de venda," mercantis ))0" 

estampilhas do Eêlo federal. 

DECRETO-LEI No 630, dI' 18 de agôsto de 1938 

Sujeita ao pagamento do sêlo proporcional as liquidações de con
tratos de câmbio, qualquer que seja o documente, apresentado. 

DECRETO-LEI No 1.298, de 25 de maio de 1939 

Modifica disposições do Regulamento do Impôsto do Sêlo. 

DECRETO-LEI N9 1.440, de 24 de julho de 1939 

Revoga dispositivos da Lei do Sêlo e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N° 1.614, de 21 de setemh,l'o de 1939 

Modifica disposições do Regulamento do Sêlo. a que se refere () 
artigo 19 do Decreto-Lei n'·' 1.298, de 25 de maio de 1939. 

DECRETO-LEI N<' 1.703, de 24 de outubro de 1939 

Sujeita a sêlo proporcional os saldos devedores dE contas corren
tes em estabelecimentos de crédito. 

DECRETO-LEI No 1.704, de 24 de outubro de 1939 
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Esclarece dúvida sôbre a incidência do sêlo nos contratos de com
pra e venda de mercadorias. 



DECRETO N° 5.049, de 22 de dezembro de 1939 

Institui o uso obrigatório do papel selado no fôro do Distrito Fe
deral. 

DECRETO-LEI NQ 4.036, de 19 de janeiro de 1942 

Declara isentos de sêlo os contratos do Banco do Brasil com o 
Distrito Federal, Estados e Municípios. 

DSCRETO-LEI NQ 4.274, de 17 de abril de 1942 

Dispõe sôbre o impôsto do sêlo. 

DECRETO-LEI N" 4.333, de 23 de maio de 1942 

Revigora, por sessenta (60) dias, dispositivos do Decreto n'! 1.137, 
de 7 de outubro de 1936, e dá outras providências. 

DECRETO·LEI N" 4.519, de 24 de julho de 1942 

Prorroga, por trinta (30) dias, os prazos estabelecidos nos artigos 
l Q e 2" do Decreto-Lei n" 4.333, de 23 de maio de 1942. 

DECRETO-LEI NQ 4.649, de 2 de setembro de 1942 

Prorroga, por mais trinta (30) dias, os prazos ef\tabelecidos nos 
artigos 1" e 2" do Decreto-Lei n" 4.333, de 23 de maio de 1942, e 
já prorrogados pelo Decreto-Lei n" 4.519, de 24 de julho último. 

DECRETO-LEI NQ 4.655, de 3 de setembro de ]942 

Dispõe sôbre o impôsto do sêlo. 

DECRETO-LEI NQ 4.780, de 2 de Outubro de 1942 

Prorroga os prazos a que se referem os artigos 10 e 2Q do Decreto
Lei n" 4.333, de 23 de maio de 1942, e os Decretos-Leis n"s 4.319 
e 4.649, de 24 de julho e 2 de setembro do mesmo ano. 

DECRETO·LEI N" 5.042, de 4 de dezembro de 1942 

Prorroga, por mais sessenta (60) dias, somente em relação ao ar
tigo 50 do Decreto n" 1.137, de 7 de outubro de 1936, o prazo de 
que tratam os Decretos-Leis n')S 4.333, 4.519, 4.649 e 4.780, respecti
vamente de 23 de maio, 24 de julho. 2 de setembro e 2 de ou
tubro de 1942. 

DECRETO- LEI NQ 5.149, de 31 de dezembro de 1942 

Dispõe sôbre o pagamento do sêlo em operações ào Banco de Cré
dito da Borracha S.A. 

DECRETO-LEI N'! 5.257, de 18 de fevereiro de 1943 

Prorroga o prazo de que trata o Decreto-Lei n', 5.042, de 4 (le 
dezembro de 1942. 

DECRETO-LEI N" 5.641, de 1 de julho de 1943 

Prorroga o prazo de que trata o Decreto-Lei n" 5.257, de 18 ,je 
fevereiro de 1943. 
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DECRETO·LEI Nº 5.808, de 13 de setembro de 1943 

Modifica o artigo 10 da tabela do impôsto do sêlo. 

DECRETO-LEI N° 6.200, de 13 de janeiro de 1944 

Prorroga o prazo de que trata o D2Cl'eto-Lei n" 5.641, de 1 de julho 
de 1943. 

DECRETO·LEI Nº 6.394, dt' 31 de março de 1944 

Restabelece, com modificações, as disposições contidas nos artigos 
50 a 55 do Decreto n" 1.137, de 7 de outubro de 1936. 

DECRETO-LEI N0 6.659, de 5 de julho de 1944 

Dispõe sôbre o prazo e selagem de contratos de câmbio. 

DECRETO-LEI Nº 7.180, de 21 de dezembro de 1944 

Dá nova redação ao artigo 7° do Decreto-Lei no 4.655, de 3 :le 
setembro de 1942. 

DECRETO-LEI N° 6.836, de 28 de agôsto de 1944 

Manda cancelar dívidas do impôsto do sêlo. 

DECRETO-LEI Nº 8.029, de 2 de outubro de 1945 

Isenta do impôs to do sêlo os estabelecimentos de enl!ino, sob InS' 

peção oficial. 

DECRETO-LEI N0 8.067, de 10 de outubro de 1945 

Concede isenção do impôsto do sêlo. 

DECRETO-LEI Nº 8.816, de 24 de janeiro de 1946 

Concede isenção do impôsto do sêlo. 

DECRETO·LEI NQ 9.409, de 27 de junho de 1946 

Altera a Lei do Sêlo. 

DECRETO-LEI Nº 9.525, de 26 de julho de 1946 

Modifica o Decreto-Lei n Q 9.409, de 27 de junho àe 1946. 

DECRETO· LEI Nº 9.590, de 16 de agôsto de 1946 

Modifica dispositivo da Lei do Sêlo. 

LEI N0 1.256-A, de 4 de dezembro de 1950 

Uniformiza o tipo de estampilhas do impôs to do sêlo e do papel 
selado. 

LEI Nº 1.473, de 24 de novembro de 1951 
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Dispõe sôbre recursos financeiros para a Fundação da Casa Po
pular, altera a Lei do Sêlo e dá outras providência:>. 



DJ!;CRETO N" 32.392, de 9 de mar!;o de 1953 

Dá nova publicação ao Decreto-Lei n" 4.655, de 3 de setembro de 
1942. consolidando alterações posteriores. 

LEI N° .2.930, de 27 de outubro de 1956 

Modifica o artigo 92 da Tabela constante do Decreto n" 32.392, 
de 1953 (Consolidação das Leis do Im pôsto do Sêlo). 

LEI Nº 3.519, de 30 de dezembro de 1958 

Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com 
o Decreto no 32.392, de 9 de março de 1953, e dá outras provi
dências_ 

DECRETO No 45.421, de 12 de fevereiro de 1959 

Dá nova redação à Consolidação das Leis do Impôsto do Sêl,>, 
baixada com o Decreto n Q 32.392, de 1953. 

LEI N? 3.870, de 30 de janei,l'o de 1961 

Isenta da tributação do impôsto do sêlo os contratos de financia
mento em que sejam mutuários as sociedades cooperativas. 

LEI N° 4.388, de 28 de agôsto de 1964 

Modifica a legislação dos impostos de consumo to' do sêlo e dá 
outras providências. 

LEI N? 4.481, de 14 de novembro de 1964 

Altera disposições das Leis n'.os 4.357, de 16 de julho de 1964, e 
4.388, de 28 de agôsto de 1964. 

LEI N? 4.505, de 30 de novembro de 1964 

Dispõe sôbre o impõsto do sêlo e dá outras provicências. 

DECRETO Nº 55.852, de 22 de mar!;o de 1965 

Aprova o Regulamento do Impôsto do Sêlo. 

IMPÔSTO ÚNICO SÔBRE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
líQUIDOS E GASOSOS. DE ORIGEM MINERAL 

DECRETO-LEI N" 2.615, de 21 de setemh,l'o de 194(1 

Cria um impôsto único federal sôbre os combustíveis e lubrifican
tes líquidos minerais, importados e produzidos no País, regula sua 
distribuição, e dá outras providências. 

LEI No 22, de 15 de fevereiro de 1947 

Estabelece normas para a execução do § 2° do artigo 15 da Consti
tuição Federal, na parte referente aos combustíveis e lubrificantes 
liquidos de origem mineral, importados e produzidos no País. 
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LEI N" 302, de 13 de julho de 1949 

Estabelece normas para a execução do ~ .2" do artigo 15 da ConsLi
tuição Federal, na parte referente à tributação de lubrificantes e 
combustíveis líquidos. 

LEI N- 1.787, de 30 ele dezembro de 1952 

Amplia o programa de primeira urgência constante dos artigos 
21 e 22 da Lei n" 302, de 1948. 

I,EI N- 2.975, de 27 de noyembro de 1956 

Altera a legislação do impôsto umco sôbre combt,stíveis e lubci
ficantes líquidos e gasosos, e dá outras providências. 

Dl<~CR.ETO N" 41.333, de 25 de ab,ril de 1957 

Fixa normas para a execução do disposto no artigo 6" da Lei [," 
2.975. de 1956. 

LEI N" 4.452, de 5 de novembro de 196-1 

Altera a legislação l'elativa ao impôsto umco sôbn" lubrificantes c 
combustíveis líquidos e gasosos. e dá outras providências. 

IMPÓSTO' ÚNICO SÓBRE ENERGIA ELtTRICA 

LEI N- 2.308, de 31 de agósto de 1954 

Institui o Fundo Federal de Eletrificação, cria c impôsto um,:" 
sôbre energia elêtrica, altera a legislação do impôsto de consumo. 
e dá outras providências. 

DECRETO N" 36.578, dI' R ele dezembro de 1954 

Aprova o Regulamento para o contrêle da arrecadação e do reco
lhimento do impôsto único sôbre energia elétrica. 

DECRETO N" 40.007, de 20 de setPrnbro de 1956 

Dispõe sôbre a distribuição e aplicação do Funüo Federal de Ele
trificação e do impôsto único instituídos pela Lei n') 2.308, de 31 
de agôsto de 1954. 

LEI N'.' 2.944, tle R dt' noyt'mbro de 1956 

Dispõe sôbre a distribuição e aplkação do impêf-to umco sôb,'e 
energia elétrica pertencente aos Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios. 

Dl<:CRETO N" 40.499, dp 6 de dezembro dt' 1956 
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Dispõe sôbre a distribuição e aplicação do Fundo Federal de Ele
trificação e do impôsto único sl.-bre energia elétrica ,substitu:n-' 

elo, em obediência à Lei n- 2.944, o disposto no DLcreto n° 40.007. 



DECRETO :s,. 41.020, de 27 de fevereiro de 1957 

Dispõe sôbre o sistema de arrecadação e recolhilnento do Fundo 
Federal de Eletrificação e do impôsto único sôbre energia elé

trica e dá outras providências. 

DECRETO N. 46.392, de 8 de julho de 1959 

Regulamenta a restituição do impôsto UlUCO sôbre energia elé
trica, prevista no § 2 0 do artigo 4 0 da Lei n" 2.308. 

LEI No 4.156, de 28 de novembro de 1962 

Altera a legislação sôbre o Fundo Federal de Eletrificação e cli. 
outras providências. 

LEI N. 4.364, de 22 de julho de ] 964 

Modifica a Lei n" 4.156, de 28 de novembro de 1962. que altera a 
legislação sôbre o Fundo Federal de Eletrificação. 

IMPÕSTO ÚNICO SÕBRE OS MINERAIS DO PAÍS 

LEI N" 4.425, de 8 de outubro de 1964 

Cria o impôsto único sâbre os minerais do País; dispõe sôbre G 

produto de sua arrecadação; institui o «Fundo Kacional de Mi
neração» e dá outras providências. 

DECRETO N0 55.928, de 14 de abril de 1965 

Aprova o Regulamento do Impôsto único sôbre os Minerais do 
País. 

JUNTA CONSULTIVA DO IMPÕSTO DE CONSUMO 

DECRETO-LEI Nu 7.758, de 19 de julho de 1945 
D.O. de 21 de julho tle 1945 

Dispõe sôbre a Junta Consultiva do Impôsto de Consumo (J.C.I.C.l, 
e dá outras providências. 

DECRETO N° 19.221, de 19 de julho de 1945 
D.O. de 21 de julho de 1945 

Aprova o Regimento da Junta Consultiva do Impôsto de Consu
mo (J.C.I.C.). 

LOTERIAS 

DECRETO No 21.143, de 10 de março de J932 

Regula a extração de loterias. 

DECRETO N" 24.368, de 9 de junho de 1934 

Estabelece novas penas para a infração previstE!. no artigo 8" do 
Decreto n Q 21.143, de 10 de março de 1932. 
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DECRETO·LEI N? 338, de 16 de março de 1938 

Dispõe sôbre a realização do plano de sorteio rlenomina,Jo 
«Sweepstake». 

DECRETO-LEI N" 854, de 12 de novembro de 1938 

Dispõe sôbre o serviço de loterias e dá outras pl'<widência,;. 

DECRETO-LEI N0 2.600, de 19 de setemb;ro de 1940 

Dá outra redação ao § 3'! do artigo 58 do Decreto-Lei n'! 854, 
de 12 de novembro de 1938, que dispõe sôbre o serviço de loterias. 

DECRETO·LEI N? 2.870, de 13 de dezembro de 1940 

Dispõe sôbre a realização de um «Sweepstake: pt'lo Jóquei Clube 
de São Paulo. 

DECRETO-LEI N? 2.980, de 24 de janeiro de ]941 

Consolida as disposições sôbre o serviço de 10tenas e clá outms 
providências. 

DECRETO-LEI N'! 5.761, de ]9 de agôsto de 1943 

Dispõe sôbre a realização de um «Sweepstake" pela Assoc:iac;ã.o 
Protetora do Turfe, de Pôrto Alegre. 

DECRETO-LEI N? 6.259, de 10 de fevereiro de ]944 

Dispõe sôbre o serviço de loterias e dá outras providências, 

DECRETO·LEI N? 6.614, de 22 de junho de 1944 

Revalida o prazo da concessão feita ao Jóquei Clube Brasileiro. 
para extração do «Sweepstake». 

LEI N? 1.131, de 13 de junho d(~ 1950 

Renova autorização concedida ao Jóquei Clube Brasileiro pel,)" 
Decretos-Leis nos 338, de 1938, e 6,614, de 1944. 

LEI N? 1.508, de 19 de (lezembro de 1951 

Regula o processo das contravenc;ões definidas nos artigos ';8 e ",0 
do Decreto n" 6.259, de 1944. 

LEI N? 2.528, de 5 de julho de 1955 

Altera o item 4 v do Decreto-Lei n" 6.259, de 194-!, que dispôe SObi é 

o serviço de loterias e dá outras providências. 

LEI N? 3.346, de 17 de fe\,e,reiro de 1957 

Acrescenta item ao artigo 9'! do Decreto·Lei n'! 6.259. de 1944. qUé 

dispõe sôbre o serviço de loterias e dá outras providências. 

LEI N? 3.491, de 18 de dezembro de 1958 

Altera a redação da Lei n" 3.346, de 1957. 
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DECRETO N" 1.146, de 6 de junho de 1962 

Altera disposições do Decreto n" 50.954, de 14 de julho de 1961. 
e dá outras providências. 

LEI No 3.909, de 26 de junho de 1961 

Autoriza o Poder Executivo a prorrogar por mais dez (10) ano,> 
o prazo a que se refere a Lei n" 1.131, de 13 de dE' junho de 1950, 
que dispõe sôbre a realização do plano de sorteio denominailo 
«Sweepstake;' . 

DECRETO N° 50.954, de 14 de junho de 1961 

Dispõe sôbre a execução do serviço da Loteria Federal e dá ou
tras providências. 

DECRETO N9 1.523, de 13 de novembro de 1962 

Altera dispositivos do Decreto n 9 50.954. e dá outras providências. 

LEI N9 4.161, de 4 de dezembro de 1962 

Altera o item 4 do artigo 99 e o artigo 19 do Decreto-Lei n" 6.259. 
de 10 de fevereiro de 1944, que dispõe sôbre loterias. 

ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS INTERNAS 

DECRETO N9 15.210, de 28 de dezembro de 192] 

Aprova o regulamento que altera a organização dos serviços da 
Administração Geral da Fazenda Nacional. 

DECRETO N" 24.036, de 26 de março de 1934 

Reorganiza os serviços da Administração Geral da Fazenda Na
cional e dá outras providências. 

DECRETO N" 24.144, de 18 de abril de 1934 

Dispõe sôbre o pessoal do Gabinete do Ministro da Fazenda, d:1 
Administração Geral da Fazenda Nacional e do Tesouro Nacional. 
e dá outras providências. 

LEI N0 51, de 14 de maio de 1935 

Dispõe sôbre o reajustamento de vencimentos do:: militares e C1-
outras providências. 

D}~CRETO N° ]59, de ]4 de maio de 1935 

Estabelece normas para o funcionamento da comissão a que se 
refere o artigo 1Q da Lei n Q 51, de maio de 1935. 

DECRETO N9 39.964, de 11 de setembro de 1956 

Aprova o Regimento da Diretoria das Rendas Internas. 

DECRETO N0 54.025, de 16 de julho de 1964 

Dispõe sôbre o funcionamento das repartições. 
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LEI N" 4.502, de 30 de novembro de 1964 

Dispõe sôbre o Impôsto de Consumo e reorganiza .. Diretoria :la~ 

Rendas Internas. 

LEI N? 4.503, de. 30 de nO\'Pmt,ro de 1964 

Institui, no Ministério da Fazenda, o cadastl'O geral de pessow; 
jurídicas, cria o Departamento de Arrecadação ~ dá outras pro· 
vidências. 

DECRETO NQ 55.770, de 19 de fevereiro de 1965 

Estabelece a jurisdição e sede das Regiões Fiscais, 

DECRETO NQ 55.853, de 22 de março de 1965 

Aprova o Regimento do Departamento de Renel'ls Internas, e ('1 
outras providências. 

OUTROS ASSUNTOS FISCAIS 

DECRETO N° 20.848, de 23 de dezembro de 1931 

Limita o número de pedidos de reconsideração nas instâncias ad
ministrativas. 

DECRETO NQ 20.910, de 6 de janeiro de 1932 

Regula a prescrição qüinqüenal. 

DECRETO NQ 24.478, de 27 de junho dI' 1934 

Unifica os prazos para apresentação de defes2. nn~ pI'ocessos ins
taurados por infração de leis e regulamentos fi"cais. 

DECRETO-LEI N" 5, dI' 13 dI' novembro dI' 1937 

Estabelece medidas contra os devedOl'es à Fazenda Nacional. 

DECRETO-LEI No 42, de 6 dI' dezembro de 19,37 

Completa as providências estabelecidas no Dect'eêo-Lei n' 5. ele l3 
de novembro dêste ano. 

DECRETO-LEI N0 960, de 17 de dezemb,l'II de 1938 

Dispõe sôbre a cobrança judicial ela divida ati\'a eia Fazenda PÚ
blica em todo o território nacional. 

DECRETO-LEI N? 3.336, de 10 de junho de 1941 

Interpreta o artigo 1 Q do Decreto-Lei n" 42, de 6 de dezembro de 
1937, e dá outras providências. 

DECRETO-LEI NQ 3.461, de 25 de julho de 1941 
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Dispõe sôbre a execução das leis e regulamentos L"cais e dá outras 
providências. 



DECRETO-LEI N0 3.602, de 9 de setembro de 1941 

Dispõe sôbre a contagem dos prazos em processo::; ou causas de 
natureza fiscal ou administrativa. 

DECRETO·LEI No 4.530, de 30 de julho de 1942 

Veda a remessa de processos administrativos a Jtoízo, e dá outras 
providências. 

DECRETO-LEI N0 4.597, de 19 de agôs,fo de ]942 

Dispõe sôbre a prescrição das ações contra a Faztnda Pública c 
dá outras providências. 

DECRETO-LEI No 6.681, de 13 de julho de 1944 

Dispõe sôbre o julgamento de processos fiscais ilU,;taurados contra 
firmas sob regime de intervenção ou liquidação e dá outras provi
dências. 

DECRETO-LEI N" 7.576, de 22 de maio de 1945 

Autoriza a cobrança, sem multa, de dívida fiscal em atraso, e dá 
outras providências. 

DECRETO-LEI N" 7.687, de 28 de junho de, 1945 

Prorroga até 31 de agôsto de 1945 o prazo fixado no artigo 1" ;lo 
Decreto-Lei n? 7.576, de 22 de maio de 1945. 

DECRETO-LEI N" 7.797, de 30 de julho de 1945 

Dispõe sôbre o procedimento fiscal tendente a reprimir a práti(;{ 
ilegal de operações de câmbio. 

LEI No 94, de 16 de setembro de 1947 

Permite aos Juízes da Fazenda Pública a requisição de processo'~ 

administrativos para a retenção de peças. 

VENDA DE MERCADORIAS MEDIANTE SORTEIO 

DECRETO N" 12.475, de 23 de maio de 1917 

Aprova o regulamento para a venda de mercadorias e imóveis .0 

para a distribuição de prêmios mediante Rorteio. 

DECRETO N" 24.503, de 29 de junho de 1934 

Estabelece regras e providências para o funcionamento das Socie· 
dades de Economia Coletiva, também chamadas (,CAIXAS CONS
TRUTORAS», criando fiscalização especial para as mesmas. 

DECRETO N0 24.766, de 14 de junho de 1934 

Altera o Decreto n" 24.503, de 29 de junho de 1934. 
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DECRETO-LEi N" 2.l2H, de 19 de julhü d(' 194-0 

Dispõe sôbre a distribuição ele prêmios em "orteio~ e dá outra.3 
providências, 

DECRETO-LEI N" 2.891, de 20 de dezemb.-o de 1940 

Dispõe sôbre os sorteios de imóveis realizados pelc.., clubes ele mel" 
cadorias c dá outras providências, 

DECRETO-LEI N" 3.997, de 3 de janeiro de ]942 

Revoga o artigo 1" do Decreto n" 24,766, de 14 ele junho dt. 1931. 
e dá outras providências. 

DECRETO-LEI N'! 4.872, de 23 de outubro de 1942 

Veda a combinação de letras nos planos de sorLeio;, dos clubes l'; 

mercadorias e dá outras providências, 

DECRETO-LEI N" 6.659, de 5 de julho de 19H 

Dispõe sôbre o pagamento do impôsto do sêlo no~ títulos de Vei1cll 
mediante sorteio. 

DECRETO·LEI :N" 7.930, de 3 de ;,etembro de 1945 

Dispõe sêbre vendas imobiliárias e de mercadorias, a prestações. 
mediante sorteio, e sôbre a distribuição de prêmios. e dá outras 
rrovidências. 

DECRETO-LEI N" 8.42;'>, de 21 de dezembro de 1945 

Suspende a execução do Decreto-Lei n" 7.930, de 3 de setembro l'C 

1945, e dá outras providências. 

DECRETO N" 51.032, de 25 de julho de 1961 

Disciplina a concessão de novas Cartas-Patentes e os sorteios por 
elas autorizados, dando outras providências. 

LEI N" 4.595, de 31 de dezembro de 1964 
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Dispõe sôbl'e a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias " 
Creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional (' dá outras pru· 
vidências (artigo 18, § 1"). 



APÊNDICE 

Depois de imp1'esso o presente volume, forc~m 
publicados (Diário Oficial de 22/11/66) o,~ De
cretos-Leis n.O"' 61 e 6.4-. O primeiro, altera a legisla
ção relativa ao Impôsto Único sôbre lubrifi
cante.~ e combustíveis líquidos e gaso.sos; o segundo, 
dispõe sôbre sorteios para financiamento de em
preendimentos sociais, religiosos, fUantrópicos e 
educativos. 

Tornou-se, assim, necessarza a inclusão dos 
mesmos, como Apêndice, ne,sta publicação. 
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DECRETO-LEI N.c 61 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Altera a legislação relativa ao Impósto único 
.sóbre lubrif'icantes e combustíveis liquidos e gClSO" 
80S, e dá out1'Cts p1'ovidências. 

O Presidente da República, baseado no disposto pelo arti
go 31, parágrafo único, do Ato Institucional n.O 2, de 27 de 
outubro de 1965, e tendo em vista o Ato Complementar n.O 23, 
de 20 de outubro d~ 1966, e 

Considerando a conveniência de os preços dos derivados de, 
petróleo serem formados em função dos custos de produção, 
da estrutura do mercado nacional de consumo e das relações 
internacionais de comércio: 

Considerando a necessidade de ser explicitada a proteção 
fiscal dos derivados de petróleo para mais perfeita apuração 
dos resultados reais das operações de refino, com a utilização 
d'os recursos provenientes da proteção para os investimentos 
exclusivos da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRÁS: 

Considerando a necessidade de garantir a rentabilidadr 
do parque refinador nacional; 

Considerando ser necessária uma fixação de política de 
preços para a indústria petroquímica nacional, bem como in
centivos fiscais para seu desenvolvimento; 

Considerando ser necessário dar maior flexibilidade à 
programação de investimentos do Govêrno, libertando-a das 
atuais vinculações existentes no setor de Petróleo e de infra
estrutura de transporte; 

Considerando ser necessário se aperfeiçoar as relações de 
contrôle e fiscalização e integração entre os programas rodo
viários federais, estaduais e municipais; 
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Considerando, afinal, quanto mais consta da Exposição dI:' 
Motivos numero 182, de 18 de novembro de 1966, assinada 
pelos Ministros de Estado da Fazenda, Minas e Energia, Via
ção e Obras Públicas, Planejamento e Coordenação Econômica, 
decreta: 

Art. 1.<' O Impósto único sóbre lubrificantes e combustí
veis líquidos e gasosos, qualquer que seja sua procedência ou 
a de petróleo hruto que os originar, será adicionado ao preço 
dos derivados realizados pelas refinarias conforme definido 
no art. 2. 9 dêste Decreto-Lei, nas seguintes alíquotas culcula
das sôbre o custo CIF, expresso em moeda nacional, da unidade 
de volume do petróleo bruto: 

Gás liquefeito do petróleo: 

(GLP) 
Gasolina de aviação ............................ . 
Querosene de aviação .......................... . 
Gasolina automot:va tipo A ..................... . 
Gasolina automotiva tipo B ..................... . 
Querosene e "signal oil" ......................... . 
Óleo Diesel .................................... . 
óleo Combustível (fuel oil) ..................... . 
óleos lubrificantes simples, compostos ou emulsivos, 

Cf. 
/t 

87,0 
323,0 
270,0 
347,0 
400,0 
144,0 
271,0 

8,5 

a granel ...................................... 825,0 
a 1.050,0 

Idem, idem, idem, embalados .................... 963,0 

a 1.225,0 

§ 19 O custo CIF do petróleo bruto que servirá de base' 
para calcular o impôsto único será determinado de acôrdo com 
as seguintes normas: 

a) o custo em moeda estrangeira será a média pondera
d'a dos preços CIF verificados nas importações de petróleo 
hruto, no trimestre anterior; 



b) a conversão para moeda nacional será feita à taxa 
cambial prevista para ° período de vigência dos novos preços. 

§ 2" O Ministério da Fazenda, ouvido o Ministério, das 
Minas e Energi.a, estabelecerá as alíquotas elo impôsto para 
cada tipo de óleo lubrificante, nos limites fixados neste artigo. 

§ 3° A fim de aj ustar as alíquotas fixadas neste artigo às 
necessidades financeiras de seu programa de investimentos o 
Poder Executivo poderá ,alterá-las em até vinte por cento 
(20J{J), simultâneamente reajm;tando as destinações setoriais 
previstas no art. 3.° dêste Decreto-Lei. 

§ 4° As contribuições especiais para pesquisas e outras, 
a que se obrigam as emprêsas concessionárias do refino, na 
forma da Lei vigente, mantidas pelo art. 48 da Lei n° 2.004, de 
3 de outubro de 1953, são ora incorporadas ao impôsto único, 
de acôrdo com as alíquotas "ad vaIorem" definidas neste ar
tigo, destinando-se êsses recursos na forma do disposto no art. 
3° desta Lei, à subscrição de ações da Petróleo Brasileiro S. A. 
_ PETROBRÁS devendo as concessionárias promover as mo
dificações estatutárias daí decorrentes. 

§ 59 Para os combustíveis e lubrifiüantes de aviação são 
mantidas as isenções e as condições previstas na Lei,n° 1.815, 
de 18 de fevereiro de 1953, inclusíve quando sua importação 
foi realizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, à 
qual ficam estendidas, neste caso, as mesmas isenções e con-

dições. 

§ 69 A isenção prevista no parágrafo anterior é também 
concedida quando se tratar de combustíveis (' lubrificantes de 
aviação produzidos no país, devendo o Poder Executivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias baixar Decreto regulamt'ntando as 
condições dessa isenção. 

§ 79 Os óleos lubrificantes, simples, compostos e emulsi
vos, obtidos no país pela regeneração de óleo lubrificante usa
do, ficarão isentos do impôsto único de que trata êste Decreto
Lei, desde que: 
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a) os óleos re-refinados tenham sofrido processo de rege
neração, através de destil.ação, refinação e filtragem, e suas 
características e propriedades sejam as mesmas do produto 
nôvo; 

b) as indústrias produtoras tenham instalações aprovadas 
pelo Conselho Nacional do Petróleo e aí registrado o produto 
com as características referidas na alínea anterior. 

Art. 2c O preço unitário de realização da refinaria dos 
derivados de petróleo tabelados e produzidos no país, ao qual 
é adicionado o impôsto único definido no Art. 19 dêste Decreto
Lei, será fixado periodicamente pelo Conselho Nacional do 
Petróleo levando em consideração: 

(t) o custo médio do processamento de um barril de petró
leo, de modo a espelhar proporcionalmente, os níveis dos preços 
internacionais de seus similares, com as adaptações necessárias 
à manutenção da rentahilidade do parque refinador nacional 
e as características do mercado consumidor nacional; 

b) os custos do refino e o lucro capaz de assegurar o êxi
to econômico do parque interno, desmembrado em quatro gru
pos, assim constituído: 

Grupo I -- Custos em função dos preços do mercado inter
nacional do petróleo bruto e outros materiais de consumo im
portados, e à taxa de câmbio. 

Grupo II -- Custos em função das despesas com pessoal. 

Grupo lU -- Outros custos variáveis com a conjuntura 
interna de preços do país. 

Grupo IV - Depreciação, amortização e remuneração dos 
capitais investidos. 

c) O Conselho Nacional do Petróleo procederá à fixação 
dos preços de realização das refinarias, partindo do preço de 
realização da Gasolina automotiva A, ora fixado em Cr$ 53,44/1 
por êste Decreto-Lei, atribuindo para os quatro grupos de 
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custos os seguintes pesos percentuais, que' servirão de base 
para os reajustan1entos de valôres: 

Grupo 
Grupo 
Grupo 
Grupo 

I 
II 

III 
IV 

'10 
74,3 

9,2 
12,7 

3,8 

d) Os preços de realização dos demais derivados serão 
fixados com base na seguinte escala de relação, em que a ga
solina A é igual a 100 que poderá ser alterada por deliberação 
do Conselho Nacional do Petró~eo, se assim se f:zer necessá
rio em virtude das condjções do mercado internaeional c da 
ccnjuntura interna da economia nacional: 

Gás liquefeito de petróleo .......................... 105 
Gasolina. B ....................................... 118 
Querosene ........................................ 135 
óleo D:esel ........................................ 100 
óleo Combustível . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

c) Os demais produtos definidos no "caput" do art. 1c
, 

quando produzidos no país, terão seus preços de realização fixa
dos dentro dos critérios gerais estabelecidos pelo item "a" 
dêste parâgrafo; 

f) as expressões monetárias das parcelas dos preços qu~ 
constituem os quatro grupos definidos neste artigo serão cor
ridas dentro dos seguintes critérios, haseados nos índices e va
lôres de 10 de janeiro de 1966: 

GruFo I - Sempre que houver alteração da taxa cambial 
ou do custo CIF de pttrólco bruto, como definido no parágrafo 
lodo art. 1" dêstc Decreto-Lei, pelo quociente da divisão do 
valôr CIF médio dos petróleos importados, convertido à taxa 
cambial prevista para o período de vigência dos preços, pelo 
correspondente valor dos mesmos petróleos na data da última 
fixação de preços. 
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Grupo II - De acôrdo com os percentuais e critér:os fixa
dos em delib:oração do Con~ielho N a::ional de Política Sa~aria1. 

Grupo IH - Por correção monetária, ah-avés de índice
geral de preços, fornecido pelo Conselho Nacional de Economia. 

Grupo IV - De acôrdo com os coeficientes de corr2ção 
monctára dos at·vos imobilizados, fixados l1elo Conselho Na
cional de Economia. 

§ 10 As correções de preços estabelecidas mste artigo 
serão pr02edida3 qus ndo ocorrer qualquer das alterações tam
bém neste previstas mas nunca com interregno m~nor cle três 
meses. 

§ 2" O preço ex-refinaria, conforme definido na Lei n" 
4.452. ce 5 ete novembro d ~ 1954, será formado pela soma do 
ç-reço de rcaLzação e do ~mpôsto único. 

§ 3" Para os demais produtos definidos no "caput" do 
Art. 1°, quando impcrtados e sem similar de produção interna, 
os ::E'US preços às companhias distribuidoras serão formados 
pe'a fom~l dos custos CIF de importação e do impôsto único 
respect vos. 

§ 4° As rubricas de custo incluídas na composição dos 
preços de realização das ref"narias para efeito de ressarci
mento elos encargos f·scais, dos quais a Petrólro Brasil~iro 

S.A. - PETROBRAS está ismta, conform2 d·s,-,õeo Art. 1° da 
Lei n° 4.287, de 3 de, dezembro d~~ 1963, terão, na Petróleo 
Bras·!eiro S.A. - PETROBRÁS, suas receitas contabi:izadas 
exp'lc·taIYlcnte a débto dai des~'2sas t'e custeio e crédito de 
Fundo E~,1)('cial cuias apl"caçõ2s serão regulamentadas pelo 
Com:e'ho Nac'onal do Petró~co. 

Art. 3" As dcstinQçõ2s d:, qU(ó trata o § 2° do art. 3e da 
Lei nn 4.542, d2 5 de novembro de 1964 ficam alteradas para: 

a) 9,4j~ para aumento do ca~ital social ela Réde Ferroviá
ria Fed2ra; S. A., nos têrmos da legislação em vigor; 

b) 14 4 í;~ pam aum-nto do ca'Jital social da Petróleo Bra
s]eiro S.A. -~- PETROBRÁS, nos têrmos da legislação vigente; 
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c) 76,2'X aos seus programas rodoviár:os, através do Fun
do RodoviárIo Nacional, ncs têrmos da leg~slação vigente. 

Art. 4° O § 3° do Art. 3(! da Lei n? 4.452, de 5 de novem
bro de 1964, passa a t2r 11 seguinte redação: 

"A partir de 1° de janeiro de 1972, a receita 
resultante do impôsto a que se refere êste Decreto
Lei, excetuando a df st:nada p'e~a letra a do artigo 
anterior será incorporada ao Fundo Rodoviário 
Nacional" . 

Art. 5? As receitas provenientes da arrecadação do Im
pôsto Ún'co a que se refer2 êst2 Decreto-Ld serão diàriamente 
recolhidas pela Alfândega, Mesas de Rendas, Recebedorias e 
Coletorias Federais, ao Ban::-o do Brasil S. A., medianb gu:a. 

Parágrafo ún:co. De cada recolh"mento pelas estações 
arrecat:adoras nos têrmos d2ste artigo, o Banco do Brasil S.A. 
creditará: 

I - a percentagem pertenc::nte ao Fundo Rodoviár:o à 
conta e ordem do D~partamento Nacional de Estradas de Ro
dagem; 

II - a percentagem pertencente à Rêde Ferrov:ária 
Federal S. A ., à conta e ordem desta; 

III - a perc2lltagem pertencente à p::tróleo Brasileiro 
S.A. - PETROBRÁS, à ccnta e ordem desta. 

Art. 6° A parcela constante da letra c, item II co art. 13 
da Lei número 4.452, d3 5 d2 novembro de 1964, uma vez ple
namente atend "da a sua f:nalidade, terá os seus sald:os incor
porados à alínea h do refrrido art. 13, item lI, a critério do 
Conselho N aciona} do Pc tróleo. 

Art. 7° Fica o Conselho Nacional do Petróleo autorizado 
a proceder às compen:açõcs ncs valôrcs dos e toques dos deri
vados para efeito do recolhimcnto de que trata o § 6° do Art. 
13 da Lti n° 4.452, de 5 de ncvembro de 1964. 

Art. 8° Exc::tuados o petró~eo brub, gasolinas, querosenes, 
óleos m:nerais, combustiveis e lubrificantes simples, compostos 
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e emulsivos, gás liquefeito de petróleo, solventes, para-fina, 
asfa~to e graxas derivados de petróleo, poderão ser livremente 
comercializados entre as partes interessadas os dsmais produ
tos e subprodutos da refinação do petróleo destinados à indús
tria petroquímica e os subprodutos das operações indústriais 
petroquímicas, mediank autorização do CNP. 

§ 10 Os produtos excetuados neste artigo, quando prove
piente das operações das indústrias petroquímicas, ou obtidos 
de matéria-prima importada, serão obrigatoriamente entregl~:'s 
à Petróleo Brasileiro S.A. -- PETROBRÁS, para incorporação 
à sua produção de combustíveis e lubrificantes; do mesmo 
modo, em :-;e tratando de matéria-prima procedente de uma 
refinaria nacional, a entrega far-se-á à mesma em idênticas 
condições. cal)cndo, em qualquer hipóüse, ao Conselho Nacio
paI do Petróleo, fixar os scus preços, nos têrmos déstl' Decre
to-Lei. 

§ 2° O Conselho Nacional do Petróleo, vü;ando à conve
niência de redução da importação de matéria-prima par8 a 
indústria pdroquímica poderá fixar estímulos e cond:ções ne
cessárias para sua produção pelo parque interno de refino, 
d~sde que não se verifique, neste particu~ar, modificação na 
quantidade global de derivados equivalente à produzida pelo 
procC'ssamento de petróleo bruto no limite da capacidade no
minal autorizada das concessionárias do refino, naquela incluí
das [lS consideradas no parágrafo anterior. 

Art. 9" O Art. 18 da Lei n° 4.452, de 5 de novembro de 
1964, passa a ter a seguinte redação: 

"O impôsto único sôbre produtos nacionais se
rá recolhido por verba, devendo o seu pagamento 
ser efetuado na repartição arrecadadora do Estado 
em qU2 estiver loeal:zada a refinaria vendedora, no 
prazo de setenta (70) d:as a contar da data da entre
ga daqueles produtos ao primeiro comprador". 

Art. 10 As matérias-primas para a indústria petroquímica, 
inclusive o petróleo bruto, gás natural c óleo de xisto, seus 
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derivados e subprodutos, ficam isentas de pagamento de quais· 
quer tributos e taxas federais, estaduais e municipais. 

Art. 11 O Art. 15 da Lei número 4.452, de 5 de novembro 
de 1964, passa a ter a seguinte redação: 

"O recolhimento do impôsto único sôbre produ
tos importados será feito às Alfândegas ou Mesas 
de Renda do pôrto de desembarque, com base nas 
quantidades efetivamente descarregadas, sendo um 
terço (1/3) de seu valor no desembaraço alfande
gário e o restante após sessenta (60) dias a contar 
daquela formalidade, exceção feita ao gás liquefeito 
de petróleo (GLP), cujo recolhimento se fará inte
gralmente no prazo de setenta (70) dias da data do 

desembaraço alfandegário". 

Art. 12. Os Estados e Distrito Federal só receberão as 
suas quotas no Fundo Rodoviário Naeional quando demons
trarem perante o Conselho Rodoviário Nacional, por intermé
dio dos órgãos executivos do Departamento N acionaI de Es
tradas de Rodagem nos têrmos da legislação vig~'nte, a destina
ção e aplicação dos recursos que lhes são distribuídos. 

§ 10 Para a entrega das quotas referentes ao segundo 
trimestre será exigida a apresentação do orçamento dos órgãos 
rodoviários estaduais para o exercício, acompanhado do plano 
de aplicação das quotas previstas no Fundo Rodoviário Nacio
nal, na forma do disposto na Lei n° 4.320, que estatui normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e contrôle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distr;to Federal. 

§ 2° Para a entrega das quotas referentes ao terceiro tri
mestre será exigida a apresentação de pormenorizado relatório 
das atividades dos órgãos rodoviários no exercício anterior, 
acompanhado de dsmonstratlvo da execução do orçamento e 
do plano de aplicação das quotas do Fundo Rodoviário Nacio
nal no referido exercício. 
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§ 3° Os Estados (' Distrito Federal deverão atender às 
exigências formuladas em razão do exame dos elem2nto~; apre
sentados em cumprimentn aos parágrafos anteriores, no prazo 
máximo de 60 dias, prorrogáveis a critério do Conselho Rode
viário N acionaI. 

§ 4" A inobservância dos prazos estabelecidos nos parágra
fos anteriores ddermim.rá retenção automática das quotas a 
serem distribuídas. 

Art. 13. Os municípios deverão demonstrar perante os 01'

gãos rodo\<ários estaduais e govêrno (~o::; Territórios, na forn'Cl 
dos §§ :L ,:2 e 3 do art:gr1 anLT'o~', a destinação c aplic?,çftc. 
nos térmos da legU.açi'io 1'1.::{::nte doc, reCUXSO:i do Fundo Hwk,
viário Nacion~,j qu.::: lhc~, são distribuídos. 

§ 1 C' O ~02partnYne~to N aeiOl1td d~' Estradas c~'e Rodag'elll 
m:tregará ôin'taElente ao'i l'Iiunicíp'os as quotas do Fundo 
Rcdoviário N d(, ional, ar'ó::; os Ól'g"W,o; l'odoYlários estaduais '::: 
govêrnos dos Tenitóris cmunicarem o cumprimento por pal'
te dos lVI unicipios, do disposto neste artigo. 

§ 2° O Departamento Nacional de Estrachts de Roàagem 
dará imediato conhecimento aos órgãos rodoviários estaduai', 
e aos govêrnos dos Tenitórios, das quotas trimestrais distri

buídas aos Municípios. 

Art. 14. O Departamento Nacional de Estradas de Rod~\
gem destinará, ohrigatàriamente, da quota do Fundo Rodoviá
rio Nacional que constitui sua receita: 

I --- no máximo 11,/;' (onze por cento), até o expreício 
de 1971, em rodovias substitutivas de linhas férreas fedcr~j-: 

reconhecidamente anti-econômicas; 

Il - para obras rodoviárias nos Territórios Federais, 
anualmente quantia não inferior à quota que caber~a a c[!ch 

um, como se Estados fôs~iem tomanclo-:~e por ba;;;e a arrecacl?
ção do ano anterior. 

§ 10 A erradicação dl' linhas férrC'ilu anti-econômica; S21'á 

previamente aprovada pelo Conselho Nncionai ele Transporte 
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e homologada pelo Ministro da Viação e Obras Públicas, por 
proposta do Conselho Ferrov:ário Nacinai. 

§ 2" A suspensão definitiva da operação das linhas fér
rEas a1'1teeconôInicas, por ato do IViinistro da Viação e Obras 
Públicas, fica subordinada à c:;istência ou construção de outra 
via de tn:nsporte ern eondições de atender às necessidades do 
tráfego, ressalvados os casos de sus}1cmão da op::êração por 
motivo de segurança do tráfego ou visando i!O aproveibmen
to do leito cin ferrovüt para a im",lantação da rodovia substi· 
tutiva. 

§ 3' A linha fén'ca l 'lTiHlicada será cle~,ligada cht rêde 
f€rJ:'oviária a que p(·rtcnce. 

{~ 4-' As rodovidS substitu.t~vm; de linhas férn'as Lderais 
n:eonheci.damente anti-econômicas, quando não integrante do 
Plano Nac:onal de Viação, terão sua conservação a cargo cios 
órgãos rodoviários C'staduaif;. 

Art. 15. A ju;zo do C011selho Rodoviário Na~iona~, os Es
tados do Amazol13s, Pará e Acre poderão aplicar até lOj'-;, (dez 
por csntc;) de' sua receita no Fundo Rodoviário Nacional '3m 
investimentos fixos em outras 'lias, meios e taminais de trans
p-orte ou em instalações, de telecomunicações, cxelusive, neste 
último caso, instalaçõ('s urbanas. 

Parágrafo único: Os investimentos referidos neste artigo 
deverão ser pri;viamcnte aprovados e posteriormente fiscali
zados pelo órgão federal competente do setor a que se referir. 

Art. 16. Durunte os exercicios de 1965 a 1969, 4)0 (qua
tro pur cento) das quotas elo DNER e dos órgãos rodoviários 
dos Estados do Fundo Hocioviário Nacional serão aplicados 
na construção, melhoria, pavimentações e instalações de aeró
dromos, aeroportos, inclusive em acessos rodov:ários, e na im
plantação e manutenção dos sistemas de segurança das ope
rações de proteção ao vôo. 

Parágrafo único: A percentagem referida neste artigo 
sl.'rá aplicada pelos órgãos competentes do Ministério da Aero
náutica, diretamente ou mediante convênio com os Estados. 
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Art. 17. Compete ao Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem fisca.izar a aplicação dos recursos do Fundo Ro
doviário Nacional distribuidos aos Estados e Distrito Fe.deral, 
e aos órgãos rodoviários estaduais e governos dos Territórios 
fiscalizar, sem prejuízo de contrôle que entenda exercer a 
União, a aplicação dos recursos do Fundo Rodoviário Nacional 
distribuídos aos Municípios. 

§ 10 Em caso de irregularidade na aplicação dos recursos 
00 Fundo Rodoviário Nacional distribuídos aos Estados e Dis
trito Federal ou n~< fiscalização exercida pelos Estados sôbre 
os Municíp:os na forma deste artigo, cabe ao Conselho Rodo
viário Nacional determinar a retenção preventiva das quotas 
ou sua suspensão, nos têrmos da lcgis:ação vigente. 

§ 2c Em caso de irregularidade na aplicação dos recursos 
do Fundo Rodoviário Nacional distribuídos aos municípios cabe 
ao Conselho Rodoviário Nacional med:ante comunicação do ór
gão rodov:ário esbdual, do Governo do Terr~tório ou do Depar
tami'nto Nacional de Estradas de Roc;agem, determinar a retl'n
ção preventiva das quotas ou sua suspensão, nos termos da 
legislação em vigor. 

§ 3° A suspensão da" quotas dos Estados, D:strito Federal 
e Municipios que vier a ser determinada pelo Conselho Rodo
viário Nacional perdurará até que sejam consideradas s~tis

fatór;as as providências adotadas no sentido de corrigir as 
irregularidade que a motivarem. 

Art. 18. Os Esbdos e o Distrito Federal destinarão, obri
gatoriamente, das quotas de Fundo Rodoviár;o Nacional que 
cC'.1stituÍrem sua receita, 10',k (dez por cento) para aplicação 
em rodovias do Plano Nacional de Viação nos respectivos ter
ritórios, de acôrdo com o programa elaborado pelo DNER e 
aprovado pelo Conselho Rodoviário Nacional, e mediant~ con
dições fixadas em têrmos de acôdo e compromissos a serem 
celebrados com o Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem. 

Art. 19. Ficam revogados o § 4' do Art. 3°, Arts. 6°, 7", 8°, 
10,11,16 (' 17 da Lei n'1. 452 de 5 de novembro de 19G4. 
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Art. 20. Êste Decreto-Lei entrará em vigor em primeiro 
de janeiro de 1967, sendo revogadas tôdas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 21 de novembro de 1966; 1450 da Independência 
e 789 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Eduardo Lopes Rodrigues 
Juar'ez Távora 
Mauro Thibau 
Roberto Campos 
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DECHETO-LEl N' 64 DE 21 DE NOVEJ\iBRO DE 1966 

Dispõe sôbyf' sorteios para financiamento de ein
pl'eendúnentos sociois, religiosos, filantrópicos e edu
cativos, 

o Presidente da República, usando da atribuição que lh€, 
confere o parágrafo único do artigo 31 do Ato Institucional 
n° 2, de 28 de outubro de 1965, decreta: 

Art, 10 A realização de rifas (' tômbolas, para a obtenção 
de recursos indispensáveis ao custeio de obras sociais, religio
sas, filantrópicas e educativas, depende de autorização do 
Ministério da Fazenda. 

Art, 2° A autorização ministerial a título precário e por 
prazo não superior a 1 (um) ano, será dada se forem satis
feitas as segui~tes condições pela instituição requerente: 

I - Comprovação de idoneidade da requerente; 
n - indicação específica de uso dos recursos a obtrr: 

In - prova de propriedade dos bens fi sortear, 

Art. 39 A entidade beneficiária da autorização assumirá 
responsabilidade, sem interferência de terccÍros ficando proi
bida a participação ou interêsse econômico de quem quer que 
seja. 

Art. 4° É vedado realizar mais de um sorteio anual e 
adiá-lo, a não ser por absoluta fôrça maior, mediante prévia 
autorização do Ministtro da Fazenda, 
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Art. 5? Os sorteios serão realizados exclusivamente pelos 
resultados das extradições da Loteria Federal. 

Art. 6? A efetiva entrega dos prêmios e a rigorosa apli
eação da receita estão sujeitas ao contrôle e à fiscalização do 
resultados das extrações da Loteria Federal. 

Art. 7'! O desvirtuamento da autorização, além de impli
car em sua imediata anulação, sujeita o infrator às sanções 
legais vigentes e à perda da declaração de utilidade pública, se 
a possuir. 

Art. 8e O Poder Executivo expedirá, no prazo de 90 
(noventa) dias, Regulamento para a execução dêste Decnto
Lei. 

Brasília, 21 de novembro de 1966; 1450 da Independência 
e 78° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Eduardo Lopes Rodrigues 
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