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O Sr. Diretor Geral da Secretaria da Fazenda do Estado baixou instruções sobre como devam 
ser aplicados os selos de taxa de A. S. J, instruções essas que foram publicadas no "Diário 
Oficial" do Estado, do dia 8 de abril, próximo findo. 

Seja porque aquelas instruções não tenham esclarecido perfeitamente o assunto, ou seja 
porque diversos dos nossas colegas não tenham bem compreendido aquelas instruções, o 
certo é que temos recebido de vários colegas do interior do Estado, consultas sobre a 
aplicação daqueles selos, nos Lítos praticados pelos serventuários. 

Em resposta aquelas consultas, temos sempre nos manifestado do seguinte modo: 

os selos de taxa de A.S.J., devem, quase sempre. ser colados à margem dos atos praticados, no 
local onde são cotados os respectivos emolumentos. Assim, por exemplo, nos assentos de 
nascimentos, óbitos, averbações, anotações, registros em geral, escrituras, procurações, etc., 
os selos de taxa devem ser colados à margens daqueles atos, onde devem ser cotados os 
emolumentos. Usamos acima das expressões "quase sempre", porque, com relação ao 
processo de habilitação de casamento, a colocação do selo de taxa deve ser feita na ultima 
folha do processo, depois da celebração do casamento e de serem cotados os respectivos 
emolumentos; pois, só é possível! verificar-se a taxa a ser paga, depois da celebração do 
casamento e da cota geral dos emolumentos vencidos pelo oficial. Aliás, é dessa fôrma que se 
procede com relação a aplicação dos selos de taxa destinada ao Instituto da Ordem dos 
Advogados. 

Temos noticia de que existem oficiais de registros de titules e documentos, que, ao em vez de 
colar os selos de taxa de aposentadoria à margem das folhas dos livros onde são feitos os 
registros e cotados os respectivos emolumentos, o fazem nos originais dos documentos 
registrados e onde fazem as anotações referentes ao registro. Parece-nos erronia tal maneira 
de proceder. 

Na aplicação do selo de taxa de aposentadoria deve-se seguir a mesma norma adotada para a 
aplicação dos selos de emolumentos. 

Na hipótese de ser preciso fazer a constatação do bom cumprimento da lei instituindo o selo 
de taxa de A.S.J., corno poderá ser ela feita se o serventuário, ao em vez de aplicar o selo no 
lugar próprio, à margem do ato, o aplicou em certidões e documentos outros que não constam 
do respectivo cartório, pois que foram entregues ás partes?... 

A sua colaboração, prezado colega, é necessária. Contribua com a sua experiência, com o seu 
talento, para as paginas do nosso Boletim. 


