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Tendo surgido drividas relativamente d incid€ncia em imposto do selo

das procurag6es forenses, foi, por meu despacho, de 15 de Abril de

2009, determinado o seguinte:

1 - A nova redacgSo da verba 15 da Tabela Geral (TG), dada pelo

artigo 82.o, n.o 2, da Lei n.o 64-N2008, de 31 de Dezembro, pretendeu

apenas clarificar a sujeigio a imposto do selo dos documentos

particulares lavrados pelos conservadores, secretSrios judiciais,

secret6rios t6cnicos de justiga e entidades e profissionais com

compet6ncias de autenticagSo de documentos particulares, quando

essa forma seja admitida em alternativa d escritura p0blica, al6m de

igualmente esclarecer a sujeigSo a imposto do selo dos mandatos e

substabelecimentos, inclusive, quando conferidos tamb6m no interesse

do procurador ou de terceiro.

2 Nio pretendeu incluir na incid6ncia do imposto do selo o

reconhecimento da assinatura ou autenticagSo das procurag6es que

n6o forem outorgadas mediante instrumento notarial.

3 O seu universo de aplicagio dirige-se exclusivamente ds

procuragdes elaboradas por not6rios, com as caracteristicas de

instrumento notarial.

4 - O teor da doutrina constante da Circular n.o 1412Q03, de 22 de

Outubro, nio 6 afectado, nos seus elementos essenciais, pelo artigo

82.o, n.o 2 da Lei n.o 64-N2008, de 31 de Dezembro, que se limitaria a
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prever a sujeigao a imposto do selo dos documentos particulares da

autoria das entidades referidas na epigrafe da verba 15 que t6m forga

juridica equivalente i da escritura pfblica.

5 - Conclui-se que, ap6s a entrada em vigor das alterag6es ao C6digo

do lmposto do Selo introduzidas pela citada disposigSo legal, as

procurag6es forenses e os substabelecimentos an6logos passadas por

mero documento particular, ainda que posteriormente autenticado,

continuam a nio estar sujeitas a imposto do selo.
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