
COMUNICADO 

 

Temos recebido de serventuários do Interior do Estado inúmeras consultas e pedidos de 
informações sobre a momentosa questão de saber si ha incidência ou não do selo federal 
proporcional nas escrituras definitivas de venda e compra de imóveis, bem como naquelas em 
que haja pagamento de sisa, como as permutas, doações, dações em pagamento, etc.. 

Realmente, o Boletim desta Associação referente ao mês de Julho pp., na sua pagina 16, 
publicou uma decisão do M. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos desta Capital, de 14 
de Julho de 1952, declarando ser indevido esse imposto, baseado no já conhecido Acórdão n.o 
33.226 de 25 de Setembro de 1951, proferido pelo 1.º Conselho dos Contribuintes, o órgão 
máximo, na esfera administrativa, na interpretação das leis fiscais e que foi publicado no Diário 
Oficial da União de 29-11-1951. Depois, tivemos conhecimento de uma cópia da Circular n.º 
50, expedida pelo Delegado Fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo, datada de 9-10-51, que, 
pugnando por uma interpretação diferente, dizia que aquela decisão do Primeiro Conselho dos 
Contribuintes, bem como o despacho do M. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos de 
São Paulo, "estão alterados pela decisão da Diretoria das Rendas Internas, publicada no Diário 
Oficial da União de 5-4-52, que elucidou definitivamente o assunto". 

Pelo que sabemos, o 1.º Conselho dos Contribuintes é o órgão supremo para decisão 
administrativa de assuntos fiscais. Logo... 

Como vemos a controversa é evidente e embora já tivéssemos solicitado, por mais de uma vez, 
ao Exmo. Sr. Dr. Diretor da Recebedoria Federal em São Paulo uma solução definitiva, para 
tranquilidade e segurança das partes e dos tabeliães, respondeu-nos s. s. que já tinha 
reclamado junto ás altas autoridades do Ministério da Fazenda na Capital Federal uma 
providencia urgente e que estava aguardando a solução. 

Assim sendo, por enquanto, é prudente e aconselhável fazer, segundo nos parece, como os 
tabeliães desta Capital: esclarecer a parte sobre a controversa e lavrada a escritura mencionar 
nesta porque não ha a incidência do selo, citando a já referida decisão do M. Juiz de Direito da 
Vara de Registros Públicos desta Capital, ao qual estamos subordinados, e que se apoia no 
acórdão n. 33.226 de 25-9-1951, do 1.º Conselho de Contribuintes; dentro de oito dias da data 
do ato fazer a competente consulta à repartição fiscal, nos termos do § único do artigo 66 da 
Lei do Selo, Decreto n. 4.655 de 3-9-1942, mediante requerimento, juntando uma cópia da 
escritura, ficando assim resguardados de multa o tabelião e as partes. 

Se a decisão à consulta for desfavorável, como é possível, nesta instancia, pôde a parte 
recorrer da mesma para o 1.º Conselho dos Contribuintes na Capital Federal, depositando o 
valor correspondente ao selo reclamado, se assim quiser a parte interessada. 
 

Feita a consulta, seja qual for a decisão, está resguardada * responsabilidade do tabelião, pois, 
se for julgado devido * selo, a Fazenda Federal cobrara diretamente da parte responsável. 



Para melhor esclarecimento do assunto publicamos em seguida o já famoso Acórdão n.º 
33.226. 

DA NÃO INCIDÊNCIA DO SELO FEDERAL PROPORCIONAL NAS ESCRITURAS DE VENDA E 
COMPRA 

ACÓRDÃO N.º 33.226 

Recurso n.º 31.708 - Imposto do Selo. 

Recorrente: Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do Rio Grande do Sul (ex oficio). 
Recorrido: José Pedro de Moura. 

A partir da vigência da Constituição de 1946, não mais pode a União cobrar a Imposto do selo 
nas escrituras de contrato de compra e venda de bens imóveis, que são instrumentos de atos 
jurídicos cuja tributação é da competência exclusiva dos Estados. 

José Pedro de Moura, serventuário de Justiça, mas não figurando no processo nessa qualidade, 
tendo comprado um imóvel e pago o imposto estadual de Transmissão intervivos, consultou a 
Delegacia Fiscal se, face ao que estabelece o art. 15 da Constituição que autoriza a União 
tributar: "Os atos jurídicos ou os seus instrumentos, quando incluídos na competência 
tributária estabelecida nos artes. 19 e 20" para a lavratura da escritura de compra e venda, era 
devido a imposto proporcional de que trata o art. 38 da Lei do Selo. 

 "Contratos de compra e venda de bens imóveis" e o previsto no inciso III do art. 107 da 
mesma Lei. 

É de autoria do agente fiscal Altino Vieira o parecer abaixo que serviu de base ao despacho do 
Delegado Fiscal reconhecendo a isenção quanto ao artigo 38, negando-a quanto ao art. 107, 
111 e recorrendo ex ofício. 

"Não obstante o acatamento e respeito que me merecem as decisões proferidas na consulta 
do 2.º Notário desta Capital a que venho de aludir, - o maior respeito que deve aos preceitos 
da Constituição da República e a obediência moral que devo aos imperativos da minha 
consciência que não pode estar alheia quando a inteligência se esforça na luta pela melhor 
compreensão, - levam-me, no alinhavo desta informação, a colocar-me ao lado do consulente 
por entender, como ele entende e declara, que não podem prevalecer totalmente, as 
exigências impositivas dos textos em questão da vigente Lei do Selo por gritante antagonismo 
frente as disposições constitucionais já mencionadas no início. 

Isto posto, entendo que, quanto aos Arts. 38 e 117 da Tabela da vigente Lei do Selo, é de se 
reconhecer a sua revogação ou melhor, revogação por força do disposto no art. 15, parágrafo 
5.º, combinados com os arts. 19 e 9 da Constituição de 1946. 

Jaime Péricles, - mestre na matéria, escreveu brilhante trabalho a respeito ("Revista Fiscal e de 
Legislação de Fazenda" n.o 16 de 1949. Seção "Imposto do Selo" - páginas 65 a 68). Desse 
trabalho, (pedimos licença), transcreveremos os seguintes tópicos: 



"Pelo art. 15, n.o VI (da Constituição), acima transcrito, tem a União competência para 
decretar o imposto do selo sobre atos e instrumentos regulados por lei federal. 

Essa regra, entretanto, sofre certas restrições, previstas no parágrafo 5.º do mesmo art. 15. E, 
assim, o imposto do selo federal não poderá incidir em atos jurídicos e seus instrumentos, 
quando incluídos na competência tributária estabelecida nos arts. 19 e 29, é, na competência 
tributária dos Estados e Municípios. 

Por outras palavras, se o ato jurídico, ou seus instrumentos, coincide com ato também 
onerado por imposto estadual ou municipal, esse ato não estará sujeito ao imposto federal, e 
sim ao tributo da competência do Estado ou Município. 

Consequentemente, o contrato de compra e venda de imóveis, ato que estaria sujeito ao 
imposto do selo, da União, por ser ato regulado por lei federal (art. 15, n.o VI) coincidindo com 
o ato de transmissão da propriedade imóvel inter-vivos, sujeito ao imposto estadual (artigo 19 
n.o III) ficará livre do selo federal". 

A opinião é valiosa, pela autoridade de que se reveste, de todos conhecida e por todos 
proclamada. Nela sentindo me perfeitamente amparado, é que opino para que seja 
solucionada a consulta constante deste processo respondendo-se ao consulente que na 
verdade o ato de que trata, e o seu instrumento, escapam ao imposto do selo federal, face aos 
preceitos constitucionais já referidos. 

A vigente Lei do Selo é anterior a atual constituição. Aquela de 1942; esta, - a Carta Magna, - 
de 1946. E é o mesmo Jaime Péricles que no mesmo trabalho exemplifica: 

No caso, trata-se, apenas de saber se a Constituição de 1946 (lei posterior) tem disposição em 
contrario a uma lei anterior. Se a Constituição, como lei posterior, estabeleceu norma 
diferente,. esta prevalecerá desde logo, e qualquer autoridade pública, mesmo administrativa, 
aplicará imediatamente o texto constitucional". 

E finalmente, de referência ao art. 107, inciso III da Tabela da Lei do Selo, estou na companhia 
de Tito Rezende e Jaime Péricles, no sentido de que, face ao art. 19, n.o VI, da Constituição de 
1946, somente o registro e averbação nos cartórios de serventuários de ofícios, nos Estados, 
ficam sujeitos ao selo da União, por isso que não podem ser classificados como "atos" da 
Justiça, local e não assim quanto aos cartórios dos Escrivães da Justiça, nos Estados". 

É o relatório. 

Isto posto e considerando que, só tendo recurso ex oficio, somente sobre este cabe a esta 
Instância decidir: 

Considerando que sendo da competência da União decretar impostos sobre "negócios de sua 
economia, atos e instrumentos regulados por lei federal" excluiu da regra geral os "atos 
jurídicos ou seus instrumentos quando incluídos na competência tributária estabelecida nos 
artigos 19 e 29"; 



Considerando que é da competência privativa dos Estados a cobrança do imposto sobre 
transmissão de propriedade imobiliária intervivos e sua incorporação ao capital das 
sociedades". 

Considerando que a escritura pública de compra e venda de imóveis constitue instrumento de 
ato jurídico sujeito a tributação de competência estadual, imune, portanto, do imposto, - 
federal, eis que o preceito constitucional "visa também evitar a tributação por meio de dupla 
incidência de um mesmo imposto, por entidades públicas diversas" (Temistocles Cavalcanti - 
Constituição Federal Comentada) : 

Considerando que, estabelecida a competência dos Estados, restaria examinar se lei posterior 
a Constituição determina, não obstante, a tributação, o que importaria em conhecer de 
questão sobre inconstitucionalidade das leis para o que falece autoridade a este Conselho, 
órgão administrativo que é; mas considerando que isto não se verifica porque a Lei do Selo é 
anterior a Constituição e os seus dispositivos que com os desta se chocavam ficaram 
automaticamente revogados, por isso que o novo preceito constitucional extingue as 
disposições que o contrariam: 

Acordam os membros do 1.º Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, negar 
provimento ao recurso ex ofício. 

1.º) Conselho de Contribuintes, em 25 de Setembro de 1951. - Ibsem de Rossi, Presidente e 
Relator. 

Visto: Tito Rezende, Representante da Fazenda Pública. 


