
DEPARTAMENTO DA RECEITA 

 

O. S. N. 19-51 - GR. 

O Diretor do Departamento da Receita da Secretaria da Fazenda, tendo em vista as 
modificações introduzidas na legislação fiscal pela lei n. 936, de 30 de dezembro de 1950, e a 
conveniência de atualizar os assuntos abaixo tratados, esclarece e determina o seguinte: 

A - Art. 3.º - Recomenda-se aos órgãos da Fiscalização que, na aplicação do dispositivo a 
margem, tenham em vista o seguinte: 

I - o disposto no art. 3.º da Lei n. 936-50 não interfere com a matéria regulamentada no 
Capítulo XIII do Decreto-lei n. 18.504-49, nem a altera; 

II - a faculdade de apreender as mercadorias transportadas pelos contribuintes estabelecidos 
que, - embora atendendo às exigências formais na lei estabelecidas sobre a sua 
movimentação, deixem, sistematicamente, de pagar a tributação devida, deve ser entendida 
como só aplicável a partir de 1.º de janeiro de 1951. 

III - assim sendo, sempre que se tratar de hipótese de que cogita aquele artigo, os servidores 
fiscais verificarão se os contribuintes da espécie, visados pela sua vigilância, vêm deixando, a 
partir de 1.º de janeiro p. p., de pagar, dentro dos respectivos prazos legais, o imposto devido; 

IV - verificando que assim vêm procedendo, expedirão a notificarão para que recolham a 
tributação devida dentro de 15 dias; 

V - se, vencido o prazo, o contribuinte não atender a notificação ou dela não recorrer, caberá a 
aplicação do dispositivo em causa, observadas, no que couber, as regras fixadas no Capitulo 
XIII do Decreto n. 18.504-49. 

B - Art. 16: - Tendo este dispositivo revogando as isenções das taxas de serviços de águas e 
esgotos que beneficiavam os; prédios de propriedade da União e dos Municípios, aí inclui. dos 
os pertencentes às entidades autárquicas, recomenda-se aos órgãos encarregados da feitura 
dos lançamentos que façam relacionar, cuidadosamente, todos aqueles prédios e verificar que 
sejam devidamente lançados, atualizadas as bases dos lançamentos, a partir de 1.º de janeiro 
p. p. C - Art. 20: - I)  - Livro do Código de Impostos e Taxas. 

CAPÍTULO I 

1.º) - As custas, percentagens e emolumentos, pertencentes ao Estado, passam a ser 
arrecadados em estampilhas do imposto do selo - (selos adesivos comuns), mediante direta 
aplicação das mesmas rios livros, documentos e processo. 

2.º) - 0 quantum devido será fixado levando-se em conta, também, os acréscimos decorrentes 
da Lei n. 2.485, de 16 de dezembro de 1935, e do Decreto n. 11.109, de 25 de maio de 1940. 

3.º) - Continua em vigor o disposto nos arts. 3 e 4 do Livro XIX do C.I.T. 



II - CAPÍTULO II DO MESMO LIVRO E CÓDIGO 

Na aplicação das regras estabelecidas no item precedente, dever-se-á ter em vista, com 
relação às custas e emolumentos mencionados na Tabela A:  

1.º) Tabela A, n. 1 - Dos escrivães da Corte de Apelação: 

a) Cíveis - Foram extintos pelo Decreto n. 5.453, de 31 de março de 1932. 

 b) Criminais - De acordo com o parágrafo único do artigo 1.º da Lei n. 3.049, de 10 de 
novembro de 1937, passaram a constituir renda do Estado as custas anteriormente atribuídas 
ao escrivão criminal da Corte de Apelação, atualmente Tribunal de Justiça. 

2.º) Tabela A, n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7: - De acordo com o Decreto-Lei n. 11.058, de 26/4/1940, 
combinado com a Lei n. 13, de 22/11/47 os Juízes Curadores e demais - Membros do 
Ministério Público nada mais percebem a título de custas e emolumentos, que passaram a 
constituir renda do Estado. 

3.º) O art. 7.º do Livro XIX do C.I.T. fixa a época em, que devem ser aplicados os selos nos 
livros, documentos, ou processos. Na execução deste dispositivo, ter-se-á em vista que a 
matéria cível está disciplinada pelos arts. 53 a 67 76, 78, 79, 100, 182 § 1. 188, 201 - n. IV, 203, 
205, 298, 300, 411, 498, 912 e 915, do Código do Processo Civil; e a matéria criminal, pelos 
arts. 101, 336, 653, 700, 719, 804 a 806, do Código do Processo Penal. 

4.º) Chama-se a atenção da fiscalização para o fato de que o art. 55 do Código do Processo 
Civil, nos processos terminados por desistência ou confissão, determina que as custas sejam 
pagas pelas partes que houverem desistido ou confessado, não bastando, portanto, não 
obstante o disposto na Lei n. 727, de 12/6/1950, a conclusão do processo ao Juíz e o seu 
despacho de "Arquive-se" para que aquele esteja sanado. O arquivamento só poderá ser feito 
após o pagamento das custas devidas. 

III - CAPITULO III DO MESMO LIVRO E CÓDIGO 

Com relação às custas e emolumentos mencionados na Tabela B, deve-se ter em vista que 
todos eles constituem renda do Estado, processando-se a arrecadação integral, nos termos dos 
incisos 1.º e 2.º do item I, da Letra C, desta O.S. 

As porcentagens anteriormente atribuídas aos Juízes de Direito de primeira instância foram 
suprimidas pelo Decreto-Lei n. 11.058, cujo art. 21, em seu parágrafo único, estabeleceu que 
as mesmas passassem a constituir renda do Estado. 

IV - CAPÍTULO IV DO MESMO LIVRO E CÓDIGO 

Pela mesma forma, as custas e emolumentos mencionados na Tabela C constituem 
integralmente renda do Estado e serão arrecadadas pela maneira já indicada. 

Essa alteração provém do que determina a Constituição Estadual, de 9-7-1947, em seu artigo 
61. 

V - CAPITULO V DO MESMO LIVRO E CÓDIGO 



As custas e emolumentos mencionados na Tabela D acham-se acrescidos de 10%, mais 50% 
por verba, sobre esta percentagem, no total de 15% constituindo essas duas majorações renda 
do Estado, cuja arrecadação passa a ser feita na forma indicada nos incisos 1.º e 2.º do item I, 
da letra C, desta O.S. O mencionado total de 15% decorre do disposto no Decreto 11.109, que 
estabeleceu que os 10% anteriormente cobrados, fossem acrescidos de 50%, arrecadados este 
por verba. 

VI - CAPÍTULO VI DO MESMO LIVRO E CÓDIGO 

As custas, percentagens e emolumentos, mencionados na Tabela E, acham-se acrescidos de 
5~; , mais 100% por verba, sobre esta porcentagem, no total de 10'; , de acordo com o 
parágrafo único do artigo 20 do Decreto n. 11.109, constituindo esses dois acréscimos renda 
do Estado. 

Como a arrecadação passa a ser feita por meio de selos adesivos comuns, deverão estes ser 
aplicados na proporção dos 101 1 ;, referidos, contados sobre as mencionadas custas, 
percentagens e emolumentos. 

VII - CAPíTULO VII DO MESMO LIVRO E CÓDIGO 

Os emolumentos mencionados na Tabela F, eram arrecadados integralmente pelo Estado, 
competindo, porém, metade da arrecadação ao serventuário que reconhecesse a firma. Ao 
adquirir as estampilhas especiais correspondentes, este o fazia pela metade do seu valor 
nominal. 

De acordo com a regra estabelecida nos incisos 1.º e 2.º do item I da letra C, todas as 
percentagens, custas e emolumentos, pertencentes ao Estado, passam a ser arrecadados 
mediante aplicação direta de estampilhas do imposto do selo deixando assim de vigorar a 
forma de aquisição pela metade do valor das estampilhas de "Reconhecimento de firma". 
Nestas condições, deverá ser arrecadada, como parte pertencente ao Estado, em cada 
reconhecimento de firma, de acordo com o, atual Regimento de Custas : 

Em estampilhas do imposto do selo (selo adesivo comum) 

a) Metade de CrS 2,00, emolumento fixado na Tabela F.............................1,00 

b) 15% sobre CrS 2,00 que vinham sendo cobrados em estampilhas de emolumentos de 
cartório...............0,30 

 Total  1,30 

A esse total serão acrescidos CrS 0,50 em estampilhas próprias da Taxa de Aposentadoria de 
Servidores da Justiça. 

Aos serventuários assiste o direito de cobrar o que mais, a esse título, lhes for devido, nos 
termos da legislação em vigor. 

VIII - PARAGRAFO 1.º DO ART. 20. 



Esclarece o § 1.º do dispositivo à margem, que esse artigo não se aplica nos casos previstos no 
parágrafo único do artigo 32 do Livro VIII do C.I.T. 

Assim sendo, com relação à selagem de custas, percentagens e emolumentos, percentagens 
do Estado, não se levará em conta o fato dos papéis apresentados corno documentos já 
encontrarem selados por força de incidência do próprio imposto do selo. As custas, 
percentagens e emolumentos são devidas por inteiro, não se podendo cogitar de selar apenas 
as diferenças de que trata o parágrafo único do art. 32 do citado Livro VIII do C.I.T.. São, pois, 
devidos ao Estado o imposto do selo e mais as custas, percentagens e emolumento, sendo o 
total pago em estampilhas do imposto do selo. 

IX - DO ESTOQUE DAS ESTAMPILHAS DAS ESPÉCIES CUJO USO FICA SUPRIDO. 

a) Enquanto existirem em estoque, as estampilhas de "Custas Judiciárias", "Emolumentos de 
Cartório" e "Emolumentos Judiciais" serão utilizadas, a titulo precário e indistintamente, como 
se fossem estampilhas do imposto de selo, quer estejam ou não reimpressas com a sobrecarga 
correspondente. 

b) A V-23 e as Delegacias Regionais de Fazenda, ao atenderem as requisições de estampilhas 
do imposto do selo, fornecerão, de preferência, as das espécies citadas na alínea precedente, 
assim contribuindo para o mais rápido consumo dos saldos existentes. 

c) Pela mesma fôrma, as exatórias, ao procederem à venda das estampilhas, que passará a ser 
feita independentemente de guias, procurarão colocar, de preferência, aquelas das espécies 
fora de uso. 

d) A escrituração das estampilhas continuará a ser feita pelos processos em uso até agora, 
segundo as várias espécies. 

e)  As Delegacias Regionais de Fazenda, pela sua Seção de Contabilidade, transferirão para o 
código correspondente ao Imposto de Selo, os lançamentos feitos pelas exatorias a partir de 
1.º de janeiro p.p. e correspondentes à arrecadação pela venda de estampilhas das espécies 
referidas na alínea "a" deste item. 

f) Fica suspensa a venda das estampilhas especiais de "Reconhecimento de firma", devendo o 
estoque existente ser recolhido, na primeira oportunidade, por intermédio dos Tesoureiros 
das Delegacias Regionais. 

g) O estoque das estampilhas referidas na alínea anterior, em poder dos serventuários, será 
utilizado, até findar-se, exclusivamente nos reconhecimentos de firma e pelo seu valor 
nominal, como estabelecido rio regime anterior à Lei n. 936/50. 

h) Chama-se a atenção das dependências interessadas para a circunstâncias de que as 
alterações referidas nesta O.S. não atingem as estampilhas especiais de "Estatística", de 
"Custas da Ordem dos Advogados". "Taxa de Aposentadoria de Servidores da Justiça" e "Taxa 
de Providência dos Médicos". 



D - Art. 28 - Levantamentos fiscais: - Chamando a atenção dos órgãos fiscalizadores das rendas 
estaduais para o disposto no art. 28, recomenda-se que, na aplicação daquele dispositivo, 
atendam ao seguinte: 

I - Nos casos em que os contribuintes mantenham escrituração contábil na devida ordem, - nos 
termos da legislação em vigor -, e se prontifiquem a exibí-la integralmente, acompanhada da 
documentação necessária, à Fiscalização, os levantamentos fiscais referidos naquele artigo, 
serão feitos tendo em vista esses elementos. 

II - Continuam em vigor as demais instruções baixadas sobre o assunto, desde que não 
contrariem as novas disposições legais e apresente determinação. 

III - Os Srs. Delegados Regionais Encarregados de Inspetoria Fiscal e Chefes de Posto de 
Fiscalização, ou Encarregados de Distrito Fiscal, deverão dispensar especial atenção ao 
presente assunto, ministrando instruções detalhadas a todos os servidores que interfiram nos 
serviços da espécie e examinando os serviços executados, de forma que possibilite obter a 
maior uniformidade de sua execução em todo o Estado. 

Departamento da Receita, em 7 de março de 1951. 

Djalma Varella Martins - Diretor do Departamento da Receita. 


