
TAXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA 

 

A lei n. 465, criando no Estado de São Paulo, a T. A. S. J. tributou o reconhecimento de firma 
com a taxa-mínima de Cr$ 0,50. Assim sendo, ao reconhecer uma firma, o Tabelião, além do 
selo devidos ao Estado e à União, sela, ainda, esse ato, com mais Cr$ 0,50 daquela Taxa. 
Entretanto, pela maneira com que está redigido o inciso "D" do art. 12 da citada lei, a 
importância de Cr$ 0,50, não refere-se a cada firma, e sim é essa importância, a MÍNIMA a ser 
recolhida, quando os 5 % sobre os emolumento do serventuário for inferior a cinquenta 
centavos. 

Assim está redigido o inciso "D" do art. 12 da lei  citada: 

Art. 12 - Os fundos necessários à concessão da aposentadoria serão formados: 

d) - com a arrecadação, com o mínimo de Cr$ 0,50 em estampilhas da "Taxa de Aposentadoria. 
de Servidores da Justiça" como adicional, a razão de cinco por cento (5 %), sobre os 
emolumentos dos serventuários e auxiliares de justiça, em todos os feitos, registros, certidões 
do Registro, Civil, reconhecimento de firmas e quaisquer outros atos praticados por servidores 
beneficiados pela aposentadoria constante desta lei. 

Desta forma, até 5 firmas, que totalizam a importância de Cr$ 10,00 de emolumentos do 
Tabelião, a T. A. S. J. será sempre de Cr$ 0,50, e a partir de cinco firmas a taxa devida, será de 5 
%sobre as custas do serventuário. 

Entramos nesse detalhe, porque temos observado. alguns colegas selar com 0,50 de T. A. S. J. 
por cada firma reconhecida, o que, salvo melhor juízo, julgamos estar errado. 

DAS ISENÇÕES E REDUÇÕES. 

O reconhecimento de firmas em papéis e documentos destinados à habilitação de casamento, 
está isento do selo federal (Art. 52, n. 16 do Dec. 32.392) e do selo estadual (Art. 60, n. 29, 
Titulo V, Livro VI do C. I. T.), ficando entretanto sujeito ao pagamento da Taxa de 
Aposentadoria dos Servidores da Justiça, pois, a lei que a criou, não isentou da mesma os 
papéis destinados a habilitação e celebração de casamento. 

Fica, entretanto, o reconhecimento de firma em papeis destinados a habilitação e celebração 
de casamento, sujeito ao pagamento de custas devidas ao serventuário, tendo em vista o item 
XIV do art. 1.º da lei n. 632, que assim está expresso: 

Pelo reconhecimento de firma, no processo de habilitação de casamento, por firma .... Cr$ 
2,00. 

II 

O reconhecimento de firmas em requerimentos e atestados solicitando isenção do imposto 
territorial rural, nos termos do § 1.º do art. 19 da Constituição Federal, no Estado de São 
Paulo, regulamentado pelo art. 9.º do Decreto Lei n. 16.970 de 24 de fevereiro de 1947 e pela 
O. S. n. 41/48 da Diretoria Geral do Departamento da Receita, está isento de selos. (Federal e 



Estadual). Atendendo, a alta finalidade daquele dispositivo de nossa Carta Magna, na pratica, 
não temos também cobrado custas pelo reconhecimento das firmas em tais documentos. 

III 

A isenção de custas e selos, nos reconhecimentos de firmas em papeis comumente designados 
"para fins militares", só se justifica quando forem de interesse do serviço de alistamento e não 
de interesse particular do alistando. 

Chegamos a essa conclusão, tendo em vista um. tópico do Despacho proferido pelo Exmo. Sr. 
Corregedor Geral da Justiça, Desembargador J. M. Gonzaga, no proc. n. 5.649, que assim 
esclarece: 

"A isenção de selos e emolumentos, no que tange ao recenseamento militar, só se justifica e 
só existe, em regra, quando está em. jogo o interesse do próprio serviço e não o interesse 
particular do alistando." 

Assim finaliza aquele despacho: 

"O que tudo vem confirmar aquela primeira conclusão, de que as isenções atendem antes aos 
interesses do serviço do que aos particulares dos alistantes que, por um motivo ou outro, 
como acontece no caso, pretendam se eximir do alistamento ou se livrar de responsabilidades 
que as leis militares impõem aos insubmissos." 

IV 

Nos precisos termos do art. 191, do Código Eleitoral (Dec. 1.164), 

... São isentos de selo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais, e é 
gratuito o reconhecimento de firma pelos. tabeliães para os mesmos fins. 

Essa isenção é extensiva aos papéis e requerimentos destinados às eleições dos membros da 
Junta Administrativa do Instituto Brasileiro do Café, conforme foi decidido em 8 de agosto de 
1953 pelo Exmo. Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Marcio Munhoz, no 
proc. 9.736, que após estudar a analisar urna representação da Federação das Associações 
Rurais do Estado de São Paulo, determinou: 

"Os tabeliães devem, portanto, agir de acordo com os preceitos legais, já focalizados. 
eximindo-se da cobrança de emolumentos e selo nos reconhecimentos de firmas para as 
mencionadas eleições. Vale o presente despacho corno recomendação de caráter geral." 
 

V 

Baseado no art. 60, Titulo V, Livro VI do C. I. T. que assim está expresso: 

Art. 60 - São isentos do Imposto: 

11 - os atos emanados dos governos da União e dos Municípios e negócios de sua economia ou 
regulados por leis federais ou municipais; 



alguns tabeliães deixavam de apor os selos devidos nos reconhecimentos de firmas em papéis 
dirigidos às autoridades municipais. Entretanto, o despacho do atual Corregedor Geral da 
Justiça, Desembargador Marcio Munhoz, no Proc. 8.860, de forma precisa e categórica, 
esclarece que essa isenção, 

"Não abrange a selagem no reconhecimento de firma em papeis dirigidos As autoridades 
municipais." 

VI 

Os emolumentos do Tabelião, em reconhecimento de firmas nos documentos relativos a 
operações que forem efetuadas por intermédio da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, 
dos Bancos oficiais, serão cobrados pela metade, isso em conseqüência do art. 2.º do Decreto-
lei n. 221 de 27-1-1938, que assim está redigido: 

... As custas e emolumentos de tabeliães, escrivães, oficiais de registros, hipotecas e protestos 
em que incidam ou venham a incidir todos e quaisquer documentos relativos a operações que 
forem efetuadas por intermédio da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial serão cobrados 
pela metade dos respectivos regimentos. 

VII 

Os reconhecimentos firmas em papeis e documentos destinados A realização de plebiscitos 
nos termos da lei est. 2.081, serão inteiramente gratuitos, tendo em vista o § 2.º do art. 5.º 
daquela lei, que assim esclarece: 

"Tanto o reconhecimento das firmas como os atestados de residência ou domicilio se fardo 
sem ônus para os interessados, não podendo, quer o tabelião, que as autoridades referidas, 
negar-se a praticar esses atos, sob pena de responsabilidade." 

* * *  

Acreditamos ter carreado para este nosso modesto trabalho, se não tudo, pelo menos um 
parte do que existe em .nossa legislação (Federal e Estadual), em relação ao reconhecimento 
de firma. 

(10 de outubro de 1953) 

1.º 

P. S. Já havíamos terminado este nosso trabalho, quando lemos no Diário de São Paulo de 14-
10-53 a mensagem do Governador do Estado a Assembléia Legislativa propondo alterações na 
lei tributaria do Estado. Em seu art. 13, 

"Os emolumentos devidos pelos reconhecimentos de letra ou firma, ou de sinal ou firma 
somente, ficam acrescidos da importância fixa de Cr$ 1,00 que constituirá, integralmente, 
renda do Estado." 

Aceitamos que, em face da situação angustiosa com que se encontra o Tesouro Estadual, 
situação essa bem descrita nos motivos que justificam Aquela mensagem, venha a mesma, ser 



aprovada e convertida em lei. Se isso se der, a partir do dia 1.º de janeiro de 1954, cada 
"reconhecimento de firma" será acrescido de Cr$ 1,00 de selo Estadual. Observamos que será 
cada "reconhecimento" e não cada "firma". 

2.º 

A "Recebedoria do Distrito Federal", em despacho proferido no Proc. 172.495/53 publicado no 
Diário Oficial da União, de 12 de outubro, portanto, após havermos terminado este nosso 
trabalho, decidiu um caso de grande importância para os senhores Tabeliães e com referência 
ao assunto por nós aqui tratado. Acreditamos que a transcrição integral daquele despacho, 
será de grande utilidade para os senhores Serventuários. 

"A Companhia Internacional de Seguros Sociedade Anônima, com sede nesta Capital, a Rua 
Sete de Setembro número 94, alega que alguns tabeliães desta Capital, se tem recusado a 
levar a efeito o reconhecimento de firmas nos recibos passados em virtude de indenizações de 
seguro de vida, sob o fundamento de que esse reconhecimento, sem o Mo respectivo, implica 
na infração prevista no artigo 78, letra "a" das Normas Gerais da C. L. I. S. (Decreto n. 32.302, 
de 9 de março. de 1933). 

"2. Esclarece a consulente que os recibos em questão, do qual apresentou um modelo, se 
referem à liquidação de contratos de seguro em grupo, cujo selo está previsto na nota 3a. do 
item I do artigo 109 da C. L. I. S. (Decreto n. 32.392, de 9 de março de 1953). 

"3. Acentua ainda a consulente, que o assunto já foi objeto de regulamentação por parte do 
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, que sobre a matéria baixou a 
portaria. n. 4 de 4 de março de 1953. (Diário Oficial de 7 de março de 1953). 

"4. Assim exposta a questão, consulta, a requerente se o reconhecimento de firmas nesses 
recibos, levado a efeito no decurso dos sessenta dias previstos para o recolhimento do 
imposto, acarreta alguma responsabilidade para o tabelião. 

"5. A portaria do D. N. S. P. C. diz respeito a época do recolhimento do imposto e foi baseada 
em decisão desta Recebedoria, proferida em consulta do próprio D. N. S. P. C., e que mereceu 
aprovação da D. R. I. do Tesouro Nacional. (Processo n. 37.986 de 1953). 

"6. Pelas disposições especiais e expressas, contidas nas Notas Gerais" 1a., 2a. e 3a. do art. 109 
da Tabela da C. L. I. S. (Decreto n. 32.392 de 9 de março de 1053), todo e qualquer selo devido 
em virtude de seguros, capitalização e congêneres, - (seja nos contratos e suas reformas, seja 
nas apólices ou nas quitações, seja, por fim, em qualquer hipótese) -, será arrecadado em 
espécie, pela Seguradora, e por ela recolhido aos cofres do Tesouro Nacional per melo de guia, 
no prazo que a lei estabelece. 

"7. Vê-se, pois, que mesmo nos cases de quitações de seguros, o selo não é pago nem por 
estampilhas apostas no instrumento de quitação, nem por verba lançada nos próprios recibos, 
mas, isto Sim per meio de guia que abrangerá o selo devido nas diversas operações realizadas 
durante o mês a que se referir o recolhimento. 



"8. Do exposto, o reconhecimento de firmas nos recibos de quitação ou liquidação de seguros, 
a que se refere a Nota 3a. do item I do artigo 109 da Tabela da C. L. I. S., não está subordinado 
a prova do pagamento do selo, ainda mesmo que o reconhecimento se processe depois de 
expirado o prazo para o recolhimento, aos cofres públicos da quantia correspondente ao 
imposto arrecadado. 

"9. Responda-se que, no caso da consulta, o selo não é pago no próprio instrumento de 
quitação e, assim, o reconhecimento de firmas, nessas quitações, não esta subordinado, em 
qualquer época, à prova do pagamento do imposto. 

"10. Submeto esta decisão à deliberação da D. R. I." 

R. D. F. em 21 de agosto de 1953. (a) Janserico de Assis. Diretor. 


