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1.º Tabelião de Mirandópolis 

Ato comum e constante na vida funcional dos senhores Tabeliães, o reconhecimento de firma, 
exige destes, uma especial atenção, não só em relação a autenticidade da firma a ser 
reconhecida, como também em relação a selagem do documento, pois agora os tabeliães, - 
com uma parcela de responsabilidade, na prática desse ato - como verdadeiros agentes 
"indiretos" do fisco. Neste nosso trabalho, justificando o seu título, iremos estudar o 
reconhecimento de firma em face das leis fiscais. 

RECONHECIMENTO DE FIRMA 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

O art. 78 - (Normas Gerais) - do Dec. Fed. 32.39Z de 9 de março de 1953, é inegavelmente, 
uma advertência aos senhores serventuários. Está assim redigido àquele dispositivo: 

Art. 78 - Incorrem na multa de Cr$ 200,00: a) os serventuários do oficio que registrarem papeis 
nos quais se verifique infração a este Decreto-lei ou neles RECONHECEREM FIRMA; 

Vemos, assim, que a Tabelião, SÓ DEVE RECONHECER FIRMAS em papéis que estejam 
devidamente selados, sob pena de incorrer na multa referida no dispositivo transcrito. O 
citado decreto, em. seu art. 106 - (Tabela) - tributa o reconhecimento de firma, pela forma 
seguinte: 

Reconhecimento de firmas per notários públicos, de cada firma..............Cr$ 1,00. 

Notas. 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . 

........................................................................................................... 

2a. - Não incide no selo o reconhecimento de firmas em atestado, certidão, certificado e 
requerimento isentos do imposto. 

Esse dispositivo, comporta uma análise mais detalhada. Iniciemo-la com a transcrição do 
Acórdão n. 18.464 do 1.º Conselho de Contribuintes. É de se notar que o acórdão faz 
referência ao dec. 4.655, em vigor quando o mesmo foi publicado, valendo integralmente para 
o dispositivo atual, que nada mais é do que uma repetição do anterior. 

"Acórdão n. 18.464, Recurso n. 16.825. - Imposto do Selo. (Consulta). Recorrente: Delegacia 
Fiscal em São Paulo "ex-oficio". Recorrida: Associação Comercial e Industrial de Araraquara. 
Requerimentos endereçados a repartições estaduais e municipais. Selos a que estão sujeitos. A 
Associação Comercial e Industrial de Araraquara - São Paulo, consultou a Delegacia Fiscal do 



Tesouro Nacional naquele Estado se os requerimentos e petições dirigidos às repartições 
estaduais e municipais estão sujeitos ao pagamento do selo federal, como o exigem os 
cartórios locais, sempre que tais documentos lhes são levados para o RECONHECIMENTO DE 
FIRMAS. O Delegado Fiscal, tomando conhecimento da consulta, respondeu: 

a) que tais papéis não incidem no imposto do selo federal, incidindo, entretanto, no selo de 
educação e saúde se estiverem estampilhados com formulas estaduais ou municipais; 

b) que, em face da nota 2a. do art. 106 da Tabela anexa ao Decreto-lei n. 4.655, de 3-9-42, o 
RECONHECIMENTO DE FIRMAS em tais papéis está isento de selo federal. 

Desta decisão recorreu "ex-oficio" para este Conselho. Isto posto, e: 

Considerando que a Delegacia Fiscal bem decidiu a matéria constante da consulta, invocada as 
disposições legais a aplicar nos casos por ela aventada, salvo a parte referente a Taxa de 
educação e saúde nos papéis sujeitos ao selo estadual que não é devido em face da circular n. 
29 de outubro de 1943, do Ministério da Fazenda: 

Considerando, entretanto, que esta parte não é objeto do recurso "ex-oficio". 

ACORDAM os membros do 1.º Conselho de Contribuintes por unanimidade de votos, negar 
provimento ao recurso "ex-oficio". 1.º Conselho de Contribuintes, em 21 de novembro de 
1944. Arthur de Moura - Presidente. João Augusto, Relator - Visto. Tito Rezende. 
Representante da Fazenda Pública. 

Verificamos aqui, que o Delegado Fiscal de São Paulo erradamente entendia ser devida a Taxa 
de Educação e Saúde, nos papéis "estampilhados com fórmulas estaduais e municipais", taxa 
essa, que, como ficou perfeitamente esclarecido no Considerando 1.º do Acórdão transcrito, 
não é devida para tais papéis. Aliás, já em maio de 1943, em notícia divulgada pelo "Diário de 
São Paulo" do dia 9 daquele mês e ano, o Senhor Presidente da República, solucionando 
dúvidas suscitadas sobre a incidência da Taxa de Educação e Saúde, em papeis sujeitos 
exclusivamente ao selo estadual e municipal, e em resposta à consulta formulada pela 
Interventoria do Estado do Ceará, categoricamente esclarecia o assunto com o seguinte 
despacho: 

"Responda-se que não estão sujeitos ao pagamento da taxa." 

Diante da clareza com que está redigido o art. 106 (Tabela) da atual lei do selo, não temos 
dúvida alguma, de que a importância de Cr$ 1,00, incide sobre cada firma. 

O mesmo entretanto não ocorre com a taxa de educação, que incide somente sobre cada 
reconhecimento de firma. Assim foi decidido pela Corregedoria Geral da Justiça, no proc. n. 
5.005. 

" Cada reconhecimento de firma paga o respectivo selo de Educação. São Paulo, 16 de 
setembro de 1947 (a.) Amorim Lima."  ( O grifo é nosso.) 



Não é demais citarmos aqui, a decisão n. 124 da Diretoria das Rendas Internas, que 
esclarecendo a aplicação da Taxa de Educação nos reconhecimentos de firmas, assim, se 
expressa: 

"É devida sobre cada reconhecimento de firmas e NÃO SOBRE CADA FIRMA ABRANGIDA POR 
UM SÓ RECONHECIMENTO." (O grifo é nosso.) 

(Manual do Selo 5.º Edição - Tito Rezenda e Jaime Péricles. Pág. 700) 

Temos verificado na prática, que basta estar o papel isento do selo, para que o notário 
reconheça a firma nele contida, sem apor o selo federal, fundamentado na nota 2a. do art. 106 
(Tabela). Entretanto, a regra expressa naquele dispositivo, isenta do SELO FEDERAL, o 
reconhecimento de firma, quando retratar somente de "atestado, certidão, certificado e 
requerimento isentos do imposto". Quando se tratar de qualquer outro documento, que não 
seja, atestado, certidão, certificado ou requerimento - ainda que nele não seja devido o 
imposto, o reconhecimento de firma, nesse documento, incide no selo federal de Cr$ 1,00 por 
cada. firma reconhecida. As isenções - como regalia excepcional - não podem. ser extensivas a 
casos não previstos na lei. Assim. sendo, entendemos nós, para que o reconhecimento possa 
gozar da isenção prevista na nota 2a. do art. 106, necessário se torna que ocorram estes dois 
requisitos: 

1.º - que o reconhecimento se refira a requerimento, certificado, certidão ou atestado e,  

2.º - que esse atestados, certidões, certificados ou requerimentos, estejam, por lei, isentos do 
selo federal. 

O reconhecimento de firma, em qualquer outro documento, mesmo isento do imposto do 
selo, levará, necessariamente, Cr$ 1,00 - de selo federal, por cada firma reconhecida. Assim, 
interpretamos a nota 2a. do art. 106. 

RECONHECIMENTO DE FIRMA 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

O reconhecimento de firma, no nosso entender e de acordo com o Código Tributário do 
Estado, está sujeito a uma "dupla" incidência do imposto. Vamos aqui esclarecer a sua selagem 
em relação a legislação Estadual, destacando os dois dispositivos do referido código que 
tributam o reconhecimento de firma. 

O primeiro deles é decorrente das custas devidas ao tabelião. Está assim redigido o item VII - 
Seção I do Dc. lei 14.978 - (Regimento de custas), 

De reconhecimento de letra e firma, sinal ou firma somente, além dos selos........ Cr$ 
2,00. - Este emolumento é devido de cada firma reconhecida não poderá exceder de Cr$ 
150,00, qualquer que seja o número delas. 

De acordo com o Livro X - Tabela "D" do C. I. T. (Dec. 22.022), as custas dos Tabeliães, são 
acrescidas de 15 %, para o Estado. 



Assim sendo, cada firma reconhecida, fica sujeita a um acréscimo de Cr$ 0,30, e que 
corresponde a 15 %, sobre o que Tabelião percebe por cada firma reconhecida, com. 
observância do máximo de custas taxado no inciso supra citado. 

Além, dessa percentagem, o Código Tributário faz com que o Estado arrecade mais, por cada 
reconhecimento de firma,   

- A metade dos emolumentos, mencionados na Tabela "D", n. 4, item VII, anexa.  

O item VII, n. 4 da Tabela "D", referida, nada mais é do que o dispositivo do regimento de 
custas supra citado. 

Assim sendo, arrecadando o Estado, mais a metade dos emolumentos do Tabelião, cada firma 
reconhecida é tributada pelo Estado em Cr$ 1,30, sendo 0,30 corresponde a 15% sobre as 
custas do Tabelião e 1,00 corresponde a metade das mesmas custas. 

Para melhor compromisso do assunto, vamos aqui transcrever o art. 15 - Cap. V, Livro X, do C. 
I. T. - (DOS EMOLUMENTOS DEVIDOS PELOS RECONHECIMENTOS  DE  FIRMAS.) 

Art. 15 - A metade dos emolumentos, mencionados na Tabela "D" n. 4, item VII, anexa, será 
arrecadada em estampilhas, pelos serventuários que reconhecerem as firmas. 

Parágrafo único - A estampilha destinada à sua arrecadação será aplicada e inutilizada no final 
da respectiva. cota. 


