
COLÉGIO NOTARIAL 

PORTARIA N.º 118 DE 23 DE JULHO DE 1954  

 

DAS RENDAS INTERNAS DO TESOURO NACIONAL, tendo em vista a autorização concedida, em 
caráter excepcional, pelo Exmo. Sr. Ministro do Fazenda, através despacho Proferido no 
processo fichado sob o n.º S. C. 137.866/54, resolve expedir a Recebedoria Federal em São 
Paulo as seguintes instruções: 

I 

A R.F.S.P. não mais efetuará a cobrança por verba, em seus guichês, do imposto do selo 
previsto do Art. 75 da Tabela anexa a Consolidação respectiva (Decreto n.º 32.392, de 9-3-
1953, sobre "livros de escrituração ou cópia exigidos ou previstos em lei ou regulamento". 

II 

O pagamento do tributo, no caso em apreço, passará a ser feito pelo próprio interessado, 
mediante a colagem das estampilhas correspondentes ao valor do imposto devido, na última 
página numerada do livro. 

III 

A aposição e a inutilização das estampilhas deverão ser feitas com integral observância do 
dispostos nos artigos 17 e 19 das Normas Gerais da Referida Consolidação, verbis: 

"Art. 17 - As estampilhas deverão ser coladas seguidamente e sem se sobreporem." 

"Art. 19 - A inutilização das estampilhas far-se-á com a indicação do lugar, a data e a 
assinatura." 

" § 1.º. A data que poderá deixar de ser do próprio punho, compreende o dia, mês (por 
extenso) e ano e deverá ser repetida sobre cada estampilha, em algarismos." 

" § 2.º. A assinatura será lançada, parte no papel e parte nas estampilhas, de forma que 
abranja todas, podendo para isso ser repetida." 

IV 

Dentro do prazo de oito (8) dias a contar da data da selagem e antes de iniciada a escrituração, 
os livros fiscais sujeitos a autenticação deverão ser apresentados para a necessária rubrica, 
cabendo aos funcionários incumbidos desse serviço, sem prejuízo da verificação externa, 
examinar a exatidão do pagamento do imposto feito em estampilhas e a sua regular 
inutilização, promovendo a revalidação das mesmas, quando for o caso. 

V 

Cabe aos funcionários que exercem atividades fiscalizadoras verificar nos estabelecimentos 
comerciais e industriais a sua fiscalização e exato pagamento do imposto do selo de que trata 



a presente portaria e se foram observadas as demais formalidades relativas àquele ato, agindo 
de conformidade com os dispositivos legais em vigor sempre que ocorrer a inobservância das 
normas ora previstas. 

VI 

A R.F.S.P. resolverá as dúvidas dos interessados em relação a matéria disciplinada por estas 
instruções, tendo bem em vista o disposto na Observação 3.ª da Tabela acima mencionada 
bem como as Notas ao Art. 75, já citado. 

VII 

A presente portaria entrará em vigor quinze (15) dias após a data de sua publicação. 

(a) Orlando B. Villela 


