
Confira a dica sobre cancelamento de arrolamento fiscal de bens e 

direitos: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1565, DE 11/05/2015 
(Publicado(a) no DOU de 12/05/2015, seção 1, pág. 26)   
Estabelece procedimentos para o arrolamento de bens e direitos e representação para 
propositura de medida cautelar fiscal. 
 
...Art. 9º O órgão de registro público onde os bens e direitos estiverem arrolados poderá 
cancelar a averbação do arrolamento, mediante solicitação do contribuinte, 
acompanhada da cópia do protocolo da comunicação prevista no caput do art. 8º, no 
prazo de 30 (trinta) dias contado da data do protocolo do pedido no órgão de registro. 
(Art. 8º O sujeito passivo cientificado do arrolamento fica obrigado a comunicar à unidade da 
RFB de seu domicílio tributário a alienação, a oneração ou a transferência a qualquer título, 
inclusive aquela decorrente de cisão parcial ou perda total de qualquer dos bens ou direitos 
arrolados, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ocorrência do fato, sob pena de aplicação do 
disposto no caput do art. 15.) 
... 
Art. 11. O órgão de registro comunicará à unidade da RFB do domicílio tributário do 
sujeito passivo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a alteração promovida no 
registro em decorrência de alienação, oneração ou transferência a qualquer título, 
inclusive aquelas decorrentes de cisão parcial, arrematação ou adjudicação em leilão ou 
pregão, desapropriação ou perda total, de qualquer dos bens ou direitos arrolados. 
§ 1º A comunicação de que trata o caput aplica-se ao cancelamento da averbação do 
arrolamento em decorrência do disposto no art. 9º. 
§ 2º O descumprimento do disposto no caput implicará a imposição da penalidade 
prevista no art. 9º do Decreto-Lei nº 2.303, de 21 de novembro de 1986, observada a 
conversão a que se refere o inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, e o art. 30 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
independentemente de outras cominações legais. 
§ 3º Os procedimentos de que tratam o caput e os §§ 1º e 2º não se aplicam ao cartório 
de títulos e documentos e registros especiais especificado no inciso III do caput do art. 
10... 

 
 

 


