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DOS "SELOS ESTADUAIS" DEVIDOS EM NOTAS PÚBLICAS 

 

ANTONIO ALBÊRGARIA PEREIRA 

1.º- Tabelião da Comarca de Mirandópolis 

Arrecadando o Estado, determinadas porcentagens sobre as custas e emolumentos devidos 
pelas partes ao Serventuário de Justiça por atos que este pratica em decorrência de suas 
funções, reserva-lhe o Código Tributário - (Dec. 22.022 de 31-1-1953) - a faculdade de, por 
intermédio de seus fiscais, proceder, sempre que julgar oportuno, a necessária fiscalização, 
afim de verificar se tais arrecadações estão sendo procedidas em observância às normas 
estatuídas pela lei tributária, ficando o Serventuário de Justiça responsável pela sua 
arrecadação. (Art. 37 - Cap. IX - Liv. X do Dec. citado). 

Essa fiscalização, é exercida pelos Agentes Fiscais Estaduais e pelo M. Juíz Corregedor, quando 
Aquela percentagem for recolhida em autos. (Art. 36 § 1.' do Liv. X do dec. cit.). O Código 
Tributário, comina penas àqueles que infligirem dispositivos nele expressos, penalidades essas 
que variam de Cr$.100,00 a Cr$.500,00, no caso do Serventuário, deixar de recolher as 
percentagens devidas, resultantes de custas processuais, multa essa que será imposta pelo M. 
Juíz e dobrada no caso de reincidência, sem prejuízo do que for devido ao Estado. (Art. 36 §§ 
2.º e 3.º do Cap. IX - Liv. X do dec. cit.). 

É de se frisar, que essa penalidade será imposta pelo M. Juíz, quando verificar a irregularidade 
na arrecadação dos selos devidos ao Estado, em autos que lhe forem conclusos, sendo que, 
para os atos que fogem à fiscalização direta e constante do Juíz, como sejam àqueles tomados 
nos livros de notas e somente examinados em correição, o legislador elevou aquela multa de 
uma parte fixa, que será no mínimo de Cr$.200,00 e no máximo de Cr$.100.000,00, e outra 
variável, que será no mínimo de duas vezes e no máximo de dez vezes o valor do imposto 
devido, sendo que, tais multas serão graduadas de acordo com a gravidade da infração e com 
a importância desta para os interesses da arrecadação devendo ser agravadas nas 
reincidências. (Arts. 4.º e 5.º Liv. XVI do C.I.T. Dec. cit.). 

Os Serventuários de Justiça, são obrigados a facultar aos agentes fiscais o exame de seus livros 
para que os mesmos constatem, se as percentagens devidas ao Estado, estão sendo ou não 
arrecadadas. (Art. 38 - Liv. - X do C.I.T.). 

Diante da fiscalização a que nós, Serventuários da Justiça, estamos sujeitos, bem como da 
responsabilidade que nos toca na arrecadação dessas percentagens, iremos trazer, para este 
nosso trabalho, da forma mais clara e harmoniosa possível, os dispositivos do C.I.T. (Dec. 
22.022) que regulam a arrecadação dessas percentagens devidas ao Estado, sobre os 
emolumentos do TABELIÃO e do DISTRIBUIDOR, quando a deste último é arrecadada por 
àquele em seus livros de notas. 



As custas e emolumentos devidas ao Tabelião ou ao Oficial do Registro Civil, em atos que este 
praticar como Tabelião, serão acrescidas de 15% (QUINZE POR CENTO), constituindo esse 
acréscimo renda do Estado. (Artigo 5.º - Liv. X do C.I.T.). 

Essa percentagem, deverá ser calculada "sobre o total dos proventos destinados aos 
Serventuários e não sobre a parte fixa apenas" (Prov. n.º 44/53 da Corregedoria Geral da 
Justiça. Cap. III inciso "o"). 

Recomenda ainda, naquele Provimento, o Senhor Corregedor Geral da Justiça, Desembargador 
Marcio Munhóz, que os Serventuários deverão, "evitar selagens escassas ou também 
excessivas, especialmente no tocante aos selos de emolumentos, representativos das rendas 
dos cartórios". 

Esse acréscimo de 15%, será arrecadado por meio de estampilhas do imposto do selo. (Art. 2.1 
- Liv. X do C.I.T.). 

Em relação às escrituras, procurações e outros atos lavrados em livros, as estampilhas serão 
aplicadas pelo Tabelião, nos próprios livros, logo em seguida ao ato e na ocasião do 
encerramento, - (Art. 6.º § 1.º - Liv. X do C.I.T.) podendo o Tabelião, inutilizar essas 
estampilhas, por meio de carimbos que contenham a designação ou nome e a data, ainda que 
abreviada, ou indicada por algarismos, sendo que, Dessa hipótese, o carimbo será aplicado de 
forma que recaia em parte nas estampilhas e em parte no papel. Se a data não recair 
integralmente em cada estampilha, nela deverá ser reproduzida. (Art. 37 - parágrafo único - 
Liv. VI, combinado com o art. 3.º do Liv. X ambos do C.I.T.). 

Nos primeiros traslados das procurações, escrituras ou de outros atos notariais, neles deverá 
vir declarada a importância das estampilhas aderidas no livro. (Art. 6.º § 2.º - Liv. X do C.I.T.). 

Os emolumentos do DISTRIBUIDOR devidos pela distribuição de escrituras - (Cr$20,00) - serão 
acrescidos de 10% (DEZ POR CENTO) - (Art. 7.º - Liv. X do C.I.T.) acréscimo esse que será 
recolhido em selos pelo próprio tabelião que lavrar a escritura, aplicando este serventuário a 
estampilha no final do instrumento, em seu próprio livro. (Art. 10 - parágrafo único - Liv. X do 
C.I.T.). Por força do disposto no art. 1.º da lei n.º 2.412, de 15 de dezembro de 1.953, todos 
esses acréscimos que constituem renda do Estado, arrecadados como "imposto do selo" serão 
aumentados, também, de um adicional de 10%, cuja cobrança cessará desde que esteja 
resgatado o total da divida não consolidada do Estado, existente por ocasião da promulgação 
daquela lei. (Art. 1.º § 10 da Lei n.º 2.412). 

Sobre o recolhimento desse adicional, foi pela Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda, 
expedida a O.S. n.º 44/53, esclarecendo que, 

"Nos casos em que os impostos são pagos em "estampilhas, os contribuintes recolherão o 
adicional mediante a selagem direta dos 10% nos livros "e papéis normalmente usados como 
veículos do "recolhimento dos tributos." 

Em atenção aos dispositivos aludidos e "ad refeiendum" achamos útil encerrar este nosso 
trabalho, exemplificando a "SELAGEM ESTADUAL", de uma escritura, de unia procuração e de 



um registro de procuração, por nós procedida, tanto porque, na prática, já anotamos 
divergência ao nosso ponto de vista em relação ao assunto. 

1.º Exemplo. (PERCENTAGEM DEVIDA AO ESTADO - 15% - EM UMA ESCRITURA NO VALOR DE 
Cr$.50.000,00 E NA QUAL FORAM TRANSCRITAS DUAS CERTIDÕES NEGATIVAS). 

Da escritura    Cr$100,00 

Transe de 2 documentos   20,00 

Rasa da transe. dos documentos  3,00 

TOTAL DOS EMOL. DO TABELIÃO  Cr$.123,00 

EMOL. DO DISTRIBUIDOR  20,00 

= PARA O ESTADO = 

15% sobre os Emol. do Tabelião- (123,00) = Cr$.18,40 

10% sobre os Emol. do Distribuidor- (20,00) = 2,00 

S O M A     Cr$.20,40 

10%  sobre a "SOMA" dos selos a serem pagos 2,00 

Total - (A ser recolhido em selos no livro). Cr$.22,40 

É de se notar que para o cálculo supra, observa-se o disposto no art. 7.º do Livro XVII do C.I.T. 
que assim dispõe: 

"Nos resultados de cálculos relativos ao pagamento de tributos e à escritura fiscal, assim como 
"em tudo que se refira às relações dos contribuintes com o Fisco, serão desprezadas as frações 
iguais "ou inferiores a Cr$.0,05 - (cinco centavos) e levadas à dezena imediata as frações de 
Cr$.0,06 (seis "centavos) a Cr$.0,09 (nove centavos). 

2.º Exemplo. (PERCENTAGEM DEVIDA AO ESTADO EM UMA PROCURAÇÃO COM CINCO 
OUTORGANTES). 

Da procuração   Cr$.10,00 

Acréscimo de 4 outorgantes     12,00 

TOTAL DOS EMOL. DO TABELIÃO  Cr$.22,00 

= PARA O ESTADO = 

15% sobre os Emol. do Tabelião- (Cr$.22,00) ~ Cr$. 3,30 

10% sobre Cr$.3,30     0,30 

TOTAL - (A ser recolhido em selos no Livro). Cr$. 3,60 



3.º Exemplo (PERCENTAGEM DEVIDA AO ESTADO, EM UM REGISTRO DE PROCURAÇÃO). 

Reg. de Proc. (EMOL. DO TABELIÃO)  Cr$.20,00 

= PARA O ESTADO = 

15% sobre os Emol. do Tabelião (Cr$.20,00) - Cr$. 3,00 

10% sobre Cr$.3,00     0,30 

TOTAL - (A ser recolhido em selos no Livro).  Cr$.3,30 

Finalizando, queremos frisar, que neste nosso trabalho, não nos referimos à Taxa de 
Aposentadoria dos Servidores da Justiça e nem aos selos federais devidos em notas públicas, a 
cujo recolhimento o Serventuário de Justiça é obrigado a proceder e fiscalizar. 


