
Diretoria de Rendas Internas 

CIRCULAR N.º 96, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1952 

 

O Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, tendo em vista que entrará em vigor no 
dia 1.º de janeiro próximo a lei n.º 1.747, de 28 de novembro de 1952, publicada no Diário 
Oficial da mesma data, declara aos Srs. Chefes das repartições subordinadas, para seu 
conhecimento e devidos fins, o seguinte: 

a) que o imposto previsto na nota 2.ª do art. 26 da Tabela deverá ser calculado sobre o valor 
da cessão se este for superior ao total do preço ajustado na promessa cedida, como ficou dito 
no número 1 da Circular desta Diretoria, de n.º 162, de 29 de dezembro de 1951 (Diário Oficial 
de 31); 

b) que, face à nova redação do art. 38, os contratos de compra e venda, de permuta e de 
doação de bens imóveis, a partir de 1.ª de janeiro de 1953, não mais incidem no pagamento do 
imposto do selo, e consequentemente, ficam sem aplicação suas notas 1.ª e 2.ª Entretanto, 
suas notas 3.ª, 4.ª e 5.ª ficam mantidas integralmente. 

c) que o art. 49 da Tabele, que trata dos empréstimos em geral, garantidos ou a descoberto, 
deve ser entendido assim: 

I) - que estão compreendidos na incidência todos os atos inominados nos quais se consignam a 
existência de mútuos ou confissões de dívidas e que o tributo deverá ser pago sobre os 
respectivos instrumentos ou contratos, ou nos títulos representativos da dívida; na ausência 
desses papéis, o tributo deverá ser satisfeito em ficha de contabilidade ou no fólio do "Diário" 
em que a operação foi registrada na escrita do devedor ou, então, na do credor quando o 
devedor não tiver escrita comercial; 

II - que, quando a obrigação for garantida por fiança ou caução de qualquer espécie, prestada 
pelos próprios interessados ou por terceiros, cobrar-se-á, além do selo devido pela obrigação, 
o selo relativo ao valor da caução ou fiança; 

III - que nos empréstimos, compreendidas também as confissões de dívida, garantidos, por 
hipotecas, anticrese ou penhor, será devido, unicamente, o selo previsto no art. 94, da Tabela 
e respectivas notas; 

d) que quanto ao art. 94 da Tabela, o cálculo do imposto será feito sobre o valor total do 
papel, assim considerado a soma do principal, juros, comissões, vantagens e lucros, atendido o 
tempo de duração; 

e) que para os efeitos da nota 6.ª considera-se como propriedade rural para gozar do 
abatimento de 50% (cinqüenta por cento) nas transações de compra e venda ou de cessão de 
crédito ou de direito, aquela que pagar o imposto territorial como propriedade rural: 

f) que somente as procurações em causa própria ou com poderes irrevogáveis, e seus 
subestabelecimentos, para vender bens móveis ou imóveis, de prazo indeterminado ou 



superior a doze meses, equiparam-se, para pagamento do imposto do selo, à promessa de 
compra e venda, ficando as demais procurações subordinadas à taxarão prevista no art. 93 da 
Tabela. As procurações em causa própria ou com poderes irrevogáveis para a venda de bens 
móveis ou imóveis, com prazo até doze meses, ficarão sujeitas ao imposto complementar, 
apurado entre a diferença de taxação prevista nos artigos 93 e 94, se os poderes conferidos 
continuarem em vigor; 

g) que por promessa de compra e venda quitada e irrevogável deve ser considerada aquela 
que consignar o pagamento integral da operação e que contiver a cláusula de irrevogabilidade 
da transação firmada; a mesma promessa só poderá ser cedida ou transferida com a isenção 
prevista se tiver sido pago o imposto de transmissão "Inter-vivos" correspondente, repetido 
em cada cessão ou transferência. Não havendo o pagamento do imposto de transmissão, 
cobrar-se-á o imposto do selo correspondente; 

h) - que os contratos de compra e venda, ou de permuta ou de doação de bens imóveis ficam 
sujeitos ao imposto previsto no art. 117 da Tabela; 

i) que o imposto devido sobre os contratos de financiamento de atividades rurais será pago 
com o abatimento de 50% (cinqüenta por cento) quando realizados diretamente com os 
produtores ou com as suas cooperativas; 

j) que, a partir da vigência das novas disposições fica revogado o artigo 3.º e seus parágrafos 
da Lei n.º 1.473, de 24 de novembro de 1951. 


