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ISSQN – Base de cálculo (perspectiva).

Data da última atualização 
26/04/2018 
 

A Constituição Federal (artigo 156, inciso III), outorga aos municípios competência para instituir impostos
“sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso II, definidos em lei
complementar”.

Logo, são os municípios dotados de autonomia privativa para criar o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), o que, por via oblíqua, implica a exclusividade e a consequente proibição de seu
exercício por aquele ente federativo que não tenha sido contemplado com essa competência tributária.

Infere-se, assim, sem dificuldades, que compete ao município a instituição do imposto com apoio na lei
complementar que genericamente abordou o tema. Vê-se, portanto, que as inovações perpetradas pela Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 – entre elas a consideração dos “serviços de registros públicos,
cartorários e notariais” –, não são autoaplicáveis, pois dependem da determinação municipal nesse sentido.

Kiyoshi Harada [1] confirma

“É preciso ter em mente que a lei complementar e, portanto, a lista a ela anexa, não é auto-aplicável.
Nem a Constituição, nem a lei complementar cria o imposto, que é tarefa exclusiva do legislador
ordinário da entidade política que recebeu a outorga de competência impositiva”.

E, é bom que se diga, mesmo que não tivesse exercido o Município competente, integralmente, a
competência tributária que lhe foi outorgada pela Lei Maior, nada o impediria de agora fazê-lo. Para esse
sentido apontam as lições de José Eduardo Soares de Melo [2]. São as suas palavras:

“A incaducabilidade e a facultatividade constituem pressupostos da competência, em razão do que a
falta de seu exercício não afasta o direito assegurado pela Constituição Federal, que não estabeleceu
qualquer espécie de perda em razão da mera inércia legislativa. É irrelevante o fato de determinado
Município não editar lei instituindo o ISS, por negligência ou mesmo desinteresse, permanecendo no
seu absoluto e exclusivo interesse exercer tal direito quando politicamente repute de sua particular
conveniência.”

Na prática, para que a exação em questão possa ser cobrada, devem os serviços notariais e de registro estar
incluídos como tributáveis na lista de serviços da lei local que trata do ISSQN. E a respectiva inclusão
operará efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos. Noutro dizer: não poderá a municipalidade praticar a
cobrança do imposto sobre serviços apenas com base na lei federal (complementar) de regência. A exigência
do imposto, portanto, deve necessariamente suceder à edição da respectiva lei local que a autorize.

No mais, tem-se que após ser julgado improcedente o pedido aviado, pela ANOREG-BR, por meio da ADI
nº 3.089, restou declarada a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e de
registro.

Assim, alternativa não sobrou a notários e registradores, senão a discussão a respeito da base de cálculo da
indigitada exação.

E o debate relacionado à base de cálculo do ISSQN aplicável aos serviços desenvolvidos por notários e
registradores segue sendo levada ao Poder Judiciário, já que a maior parte dos municípios brasileiros
pretende a respectiva cobrança com base no preço do serviço (bruto), enquanto que os profissionais do
Direito a que se refere o artigo 236 da CF exigem o reconhecimento de que a sua função pública é
desempenhada em caráter pessoal, sendo a eles dispensável, portanto, o regime diferenciado de tributação, a
chamada “tributação fixa”.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm
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Os tribunais estaduais oscilavam em suas decisões, ora abrigando a tese advogada por notários e
registradores, ora conferindo razão ao posicionamento adotado pelos municípios. Por todos os precedentes,
vale reproduzir as seguintes ementas:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO – STF – AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGOU IMPROCEDENTE – MATÉRIA QUE SE
TORNA INQUESTIONÁVEL – COBRANÇA DEVIDA – ISSQN – ATIVIDADE NOTARIAL E
DE REGISTRO – FORMA DE COBRANÇA – SERVIÇOS QUE SE EXECUTAM DE FORMA
PESSOAL – TRIBUTAÇÃO NA FORMA DO § 1º, DO ARTIGO 9° DO DECRETO-LEI NO 406/
68. IMPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DO RECURSO VOLUNTÁRIO. - Havendo o
Supremo Tribunal Federal enfrentado a questão da incidência do ISSQN sobre a atividade notarial e
registral no Brasil, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente, a matéria
torna-se inquestionável e passa a ser exigido o imposto. - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos (art.
150, II da CF). Forma de tributação - Considerando a natureza sui generis da atividade dos notários e
dos registradores civis, que se assemelha em tudo aos demais profissionais liberais que exercem
atividades pessoais, não resta dúvida que os atos praticados no desempenho de função considerada
pública, mas em caráter privado, mantém a característica de pessoalidade, embora possam contar com
auxiliares ou prepostos. Os prepostos, contudo, são contratados e pagos pelos delegatários que
respondem por todos os atos praticados, civil e criminalmente, independentemente de quem os tenha
feito, motivo pelo qual o recolhimento do ISS deve respeitar o regime especial do Decreto-Lei nº
406/68. – Os notários e registradores se submetem a concurso público de provas e títulos, são
nomeados pelo Estado, obedecida apenas a medição do seu grau de conhecimentos intelectuais
através da classificação final de cada certame. São submetidos a horário de trabalho estabelecido pelo
Poder Público, através do órgão fiscalizador, o Tribunal de Justiça, e recebem emolumentos na forma
prevista em lei. São, inquestionavelmente profissionais, pessoas físicas que prestam trabalho pessoal
e, como tal, devem ser tributados pelo regime específico.” (TJPB – Recurso Oficial e Apelação Cível
nº 200.2009.021.531-6/002 – João Pessoa – 1ª Câmara Cível – Rel. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque – DJ 05.08.2011).

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE
REGISTRO. TRIBUTAÇÃO. PESSOALIDADE DO SERVIÇO RECONHECIDA. REGIME
ESPECIAL DIFERENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1- Atualmente, não mais se discute acerca
da obrigatoriedade do pagamento do ISSQN, incidente sobre os serviços de registros públicos,
cartorários e notariais, posto que decidida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da
ADI 3.089/2008-DF, que produz eficácia contra todos e possui efeito vinculante (CR, art. 102, § 2º).
2- O regime instituído pelo art. 9º, caput e § 1º do Decreto-Lei 406/98 não foi revogado tacitamente
pela Lei Complementar n° 116/03 que, em seu art. 10, tratou de especificar aqueles que efetivamente
foram abolidos, sem, no entanto, fazer qualquer menção ao referido dispositivo. 3- Ainda que alguns
atos inerentes ao desempenho da função possam ser praticados por prepostos, estes estão sob a conta
e risco do Titular da Serventia que é pessoa natural, habilitada em concurso público e não se amolda
ao conceito de empresário estabelecido no art. 966 do Código Civil, respondendo pessoalmente por
qualquer dano causado a terceiros. 4- Neste aspecto, o recolhimento do ISS deve respeitar o regime
especial diferenciado para os Delegatários de Serventias Extrajudiciais, mormente para se evitar a
sobrecarga tributária desta categoria profissional. 5- Nessas circunstâncias, a base de cálculo do
ISSQN sobre serviços notariais e de registros públicos deve ser aquela estabelecida na forma do art.
9º, § 1", do Decreto-lei n.º 406/68. 6- Ordem concedida.” (TJRJ – Apelação Cível nº 0000394-
29.2010.8.19.0009 – Bom Jardim – 5ª Câmara Cível – Rel. Des. Milton Fernandes de Souza – DJ
22.08.2011).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA – ATIVIDADE PRESTADA POR CARTORÁRIOS, NOTARIAIS E
REGISTRAIS – INEXISTÊNCIA DE PESSOALIDADE – RECOLHIMENTO EM VALOR FIXO –
IMPOSSIBILIDADE – FUNÇÃO DELEGADA – AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DOS
AGENTES DELEGATÁRIOS AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS – DISTINÇÃO ENTRE
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IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA –
RECURSO IMPROVIDO. I – O serviço prestado pelo titular do cartório é passível de delegação,
tanto aos substitutos quanto aos escreventes, portanto, não se afigura que a atividade de notário seja
de caráter pessoal. II – Não existe a equiparação dos agentes delegatários com os profissionais
liberais, uma vez que não se encontra configurada a pessoalidade do desempenho das atividades
registrais. III – O imposto de renda não guarda qualquer relação com o ISS, sendo assim, o
pagamento do mesmo não isenta o notário da incidência do ISS sobre os serviços prestados.” (TJPR –
Apelação Cível nº 811.425-0 – Curitiba – 1ª Câmara Cível – Rel. Des. Rubens Oliveira Fontoura – DJ
25.01.2012).

“APELAÇÃO Mandado de segurança – ISS sobre serviços de registros públicos, cartoriais e notariais
– Base de cálculo – Aplicação do Decreto-lei nº 406/68 para cobrança em valor fixo – Possibilidade,
tendo em vista responsabilidade pessoal do delegatário – Responsabilidade tributária por sucessão –
Descabimento – Precedente desta Corte, em consonância com entendimento da Egrégia Corregedoria
Geral da Justiça (Expediente CG nº 12.227/99) – Recurso não provido.” (TJSP – Apelação/Reexame
Necessário nº 0270004-69.2009.8.26.0000 – São Pedro – 14ª Câmara de Direito Público – Rel. Des.
João Alberto Pezarini – julgado em 27.02.2014).

Ocorre que, nada obstante a dissidência jurisprudencial estadual apontada, é certo que o Superior Tribunal
de Justiça – STJ já pacificou o tema, de modo a afastar de notários e registradores o regime de
tributação diferenciado.

Ilustra-se a afirmação com apoio nos seguintes julgados:

“Processual civil – Tributário – ISSQN – Serviços notariais – Cartório – Alíquota fixa –
Impossibilidade – Prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal não configurado – Matéria
apreciada pelo STF – ADIN nº 3.089/DF – Precedentes do STJ – Agravo conhecido – Recurso
especial a que se nega seguimento.” (STJ – AREsp nº 268.238 – SP – 2ª Turma – Rel. Min. Humberto
Martins – DJ 05.03.2013)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS.
SERVIÇOS NOTARIAIS. INCIDÊNCIA. ALÍQUOTAS FIXAS. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA PESSOAL DAS ATIVIDADES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO
STJ. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
As Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram compreensão no
sentido de que os serviços notariais não ostentam natureza pessoal, aspecto este que interdita a
cobrança do ISS sob a forma de alíquotas fixas. 2. Não há falar em divergência jurisprudencial
quando o entendimento manifestado pelo acórdão recorrido coincide com o posicionamento do deste
Tribunal de Justiça sobre o tema (Súmula 83/STJ). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg
no AREsp nº 116.169 – RS – 1ª Turma – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – DJ 11.09.2012)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO
PÚBLICO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. ARTIGO 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. ���⁄��. 1.
Não se aplica à atividade notarial a sistemática de recolhimento de ISS prevista no artigo 9º, § 1º, do
Decreto-Lei nº ���⁄��. Precedentes: REsp 1.249.���⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe ��⁄��⁄����; AgRg no Ag 1.348.���⁄MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe ��⁄��⁄����; AgRg no REsp 1.235.���⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,, DJe ��⁄��⁄����; AgRg
no REsp 1.221.���⁄SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe ��⁄��⁄����; AgRg no REsp
1.204.���⁄RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe ��⁄��⁄����; REsp 1.185.���⁄SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, DJe ��⁄��⁄���� e REsp 1.187.���⁄RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe ��⁄��⁄����. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp nº 25.499 – SP – 2ª Turma –
Rel. Min. Castro Meira – DJ 10.11.2011).

“TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL NÃO CONFIGURADO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO FIXA. ARTIGO 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. ���⁄��. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA APRECIADA PELO STF. ADIN 3.���⁄DF. PRECEDENTES DO STJ. 1.A jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e
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notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. ���⁄��, uma
vez que a interpretação da referida legislação federal deve ser feita nos limites da decisão com efeitos
erga omnes proferida na ADIN 3.���⁄DF pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgRg no Ag
�������⁄MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em ��⁄��⁄����,
DJe ��⁄��⁄����; AgRg no REsp �������⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em ��⁄��⁄����, DJe ��⁄��⁄����; AgRg no REsp �������⁄SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em ��⁄��⁄����, DJe ��⁄��⁄����; AgRg no REsp �������⁄RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em ��⁄��⁄����, DJe ��⁄��⁄����; REsp �������⁄SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em ��⁄��⁄����, DJe ��⁄��⁄����; REsp
�������⁄RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em ��⁄��⁄����, DJe
��⁄��⁄����. 2. Recurso especial provido.” (STJ – REsp nº 1.249.129 – RS – 2ª Turma – Rel. Min. Mauro
Campbell Marques – DJ 15.08.2011).

Posta de lado a tributação com base no “trabalho pessoal”, ou seja, definindo-se pelo sistema ad valorem,
outra questão ainda se apresenta relevante: é base de cálculo do ISSQN a integralidade do valor pago pelo
usuário do serviço notarial e ou de registro, ou apenas a importância destinada ao delegatário? O Tribunal de
Justiça de São Paulo respondeu à indagação, por pelo menos duas vezes, consignando que são preço do
serviço, para os fins que ora interessam, apenas os valores destinados ao responsável pela “unidade” de notas
e de registro. Confira-se:

“Apelação – Ação anulatória de ato jurídico c.c. inibitória de lançamento tributário – ISS – Serviços
prestados por notários, cartorários e oficiais de registros públicos – Natureza de serviço público
exercido em caráter privado por delegação do Poder Público – Inteligência do artigo 236, da
Constituição Federal – Constitucionalidade da exação declarada pelo STF no julgamento da ADIn
3089 – Base de cálculo que deve ser o preço do serviço, excluídas as importâncias não
destinadas ao delegatário – Natureza "sui generis" da atividade – Recolhimento do tributo sobre
valor fixo – Inadmissibilidade – Pessoalidade na prestação do serviço não reconhecida –
Inaplicabilidade do artigo 9º,§1º, do Decreto-Lei n. 406/68 – Recurso parcialmente provido.” (TJSP –
Apelação Cível nº 0007998-07.2010.8.26.0604 – Sumaré – 18ª Câmara de Direito Público – Rel. Des.
Roberto Martins de Souza – DJ 18.05.2011). (Original sem destaques).

“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Incidência do ISS sobre os serviços de registros públicos,
cartorários e notariais, a teor da Lei Complementar 116/03 e Lei Municipal 93/03 – Atividade privada
– Receita bruta que não pode servir como a grandeza do elemento tributário quantitativo – Base de
cálculo do ISS que deve ser, tão–somente, o valor auferido pelo oficial delegatário, daí estando
excluídos, por óbvio, os demais encargos a ele não pertencentes – Artigo 236, caput, da
Constituição Federal – Arguição acolhida, para conferir á Lei Complementar Municipal 93/03, do
Município de Santa Fé do Sul, interpretação conforme a Constituição Federal – INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.” (TJSP – Arguição de Inconstitucionalidade nº
994.09.222778–0 – Santa Fé do Sul – Órgão Especial – Rel. Des. Xavier de Aquilo – Julgado em
26.05.2010). (Original sem destaques).

E, ainda, em momento posterior:

"MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS NOTARIAIS - Pretensão do impetrante em
anular os autos de infração, lavrados, em virtude do recolhimento a menor do ISSQN – Cabimento –
A base de cálculo do tributo deve corresponder apenas às verbas que integram diretamente a receita
do contribuinte – Sentença mantida - Recursos desprovidos." (TJSP – Apelação Cível nº 1041840-
86.2015.8.26.0053 – São Paulo – 18ª Câmara de Direito Público – Rel. Des. Wanderley José
Federighi – DJ 05.09.2016)

"APELAÇÃO – Mandado de Segurança Preventivo – ISSQN - Serviços de Registros Públicos -
Tabelião de Notas - Pretensão do impetrante que o lançamento tributário seja realizado deduzindo-se
da base de cálculo do imposto as parcelas dos emolumentos repassados ao Estado e órgãos públicos.
Precedente desse E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido." (TJSP – Apelação
Cível nº 1036376-81.2015.8.26.0053 – São Paulo – 14ª Câmara de Direito Público – Rel. Des.
Cláudio Marques – DJ 10.10.2016)
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"Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ISSQN sobre Serviços Notariais e Registrais – Receita
bruta como base de cálculo – Exclusão dos valores referentes a emolumentos e outras receitas art. 19,
da Lei Estadual nº 11.331/2002 – Inaplicabilidade do art. 9º, parágrafos 1º, do DL 406/68 – Decisão
mantida – Recurso Improvido." (TJSP – Agravo de Instrumento nº 2176268-16.2016.8.26.0000 –
Itapecirica da Serra – 18ª Câmara de Direito Público – Rel. Des. Luiz Burza Neto – DJ 06.12.2016)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte:

“Direito constitucional, tributário e processual civil – Apelações cíveis – Ação declaratória –
Preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo município recorrente – Serviços de registros públicos,
cartorários e notariais – Inexistência de personalidade jurídica – Legitimidade dos Titulares das
Serventias para demandar em juízo – Questão preliminar rejeitada – Mérito – (...) – Imposto sobre
serviços de qualquer natureza (ISSQN) – Incidência sobre os serviços desempenhados pelos Cartórios
– Constitucionalidade da Lei Complementar nº 116/2003, itens 21 e 21.1, declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal – Necessidade de adequação da exação tributária ao valor do serviço realizado –
Cobrança de ISSQN sobre os valores recebidos a título de contraprestação – Dedução da base
de cálculo do ISSQN dos valores relativos ao fundo de desenvolvimento da justiça (FDJ) –
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de desta Egrégia Corte de Justiça – Manutenção da
decisão que se impõe – Recursos conhecidos e desprovidos.

(...)

Volvendo-se ao caso dos autos, ressalte-se que, dentre os valores percebidos pelos titulares dos
cartório, estes podem se distinguir como de natureza privada, quando recebido como contraprestação
pelo serviço notarial prestado, e como de natureza pública, referente ao montante repassado ao Poder
Judiciário, destacadamente o Fundo de Desenvolvimento da Justiça.

Assim, verifica-se caber a incidência do ISSQN sobre os valores recebidos como contraprestação
pelo desempenho de atividades notariais, uma vez que tal atividade possui intuito lucrativo.

Destarte, tendo em vista que os valores repassados ao Poder Judiciário, a título de retenção de
Fundo de Desenvolvimento da Justiça – FDJ, por não representar serviço efetivamente prestado
pelas unidades cartoriais, não estaria sujeito à tributação pelo ISSQN.

Neste diapasão, não deve incidir o mencionado tributo sobre a importância referente ao Fundo de
Desenvolvimento da Justiça repassado ao Poder Judiciário, mas apenas quanto ao percebido a título
de contraprestação.

Delineia-se, pois, irrazoável as pretensões recursais, devendo-se manter incólume a decisão de
primeiro grau, nos moldes em que fora proferida. (...)” (TJRN – Apelação Cível nº 2010.004284-1 –
Natal – 1ª Câmara Cível – Rel. Des. Expedito Ferreira – DJ 14.04.2011). (Original sem destaques).

Some-se a estes a manifestação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS
(CARTORÁRIO E NOTARIAL). LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. REGULARIDADE.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA ESFERA JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DE EQUÍVOCO
QUANTO À BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO DE PREÇO DO SERVIÇO. DEDUÇÃO DOS
VALORES RETIDOS E REPASSADOS A TERCEIROS: FUNREJUS, FUNARPEN E OUTROS.
POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO ALTERADAS EM
SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Recurso voluntário e Agravo Retidos não providos. Sentença
parcialmente alterada em sede de reexame necessário. (TJPR – Apelação Cível e Reexame
Necessário nº 1.304.896-9 – Londrina – 1ª Câmara Cível – Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho – DJ
11.02.2015)”

Sob esse prisma, como fica o enquadramento das verbas recebidas oriundas do Fundo de Compensação dos
Atos Gratuitos e do Fundo de Complementação de Renda Mínima?
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Quanto à inclusão dos valores repassados pelo SINOREG-SP na base de cálculo do indigitado imposto
municipal, o valor recebido a título de compensação pelos atos gratuitos praticados pela serventia, segundo o
autor Antonio Herance Filho [3], não possui natureza de emolumentos, senão de renda.

Como se viu alhures (v. artigo 7º da LC nº 116/2003), a base de cálculo do tributo é o preço do serviço, de tal
sorte que, não tendo preço os atos chamados gratuitos, a forma de compensação encontrada (“Fundão”) não
poderá ser alcançada pelas regras do imposto de competência municipal em comento (ISSQN), ainda que
levada à tributação para os fins do IRPF.

Note-se que se o ato é gratuito é porque não tem preço e, sendo assim, não pode sofrer a incidência do
ISSQN.

Com efeito, entende-se que a base de cálculo do ISSQN deve ser composta pelos valores recebidos pelo
registrador/tabelião a título de emolumentos pagos pelos usuários, excluídos os valores dos repasses legais.

Noutro falar: o ISSQN deve ter como base de cálculo apenas os valores dos emolumentos pagos pelos
usuários pelos serviços prestados pelo oficial registrador/tabelião (excluídos os valores dos repasses
emolumentares), o que não inclui os valores recebidos do Fundo de Compensação pelos Atos Gratuitos
praticados, nem o valor da complementação da renda mínima.

Perceba-se que o valor recebido do SINOREG-SP tem por finalidade a “compensação” das despesas
suportadas pelo oficial registrador civil na prática dos atos gratuitos e não a remuneração direta deles e,
assim sendo, não integra a base de cálculo do ISSQN.

E o valor recebido a título de complementação da renda mínima, na verdade, não caracteriza contraprestação
pelo serviço prestado, tendo em vista inexistirem tais serviços. A complementação existe independentemente
da prática de qualquer ato.

Conclui-se, portanto, que a base de cálculo do ISSQN deve ser composta apenas dos emolumentos
recebidos pelos atos praticados pelo registrador/tabelião pagos diretamente pelos usuários dos seus
serviços, excluídas as parcelas dos repasses emolumentares (Estado, IPESP etc.).

No enfoque do fisco, entretanto, a gratuidade dos atos praticados é relativa, direcionada apenas aos usuários,
tendo em vista que o registrador é posteriormente compensado por estes atos nos termos do art. 8º da Lei
Federal nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000 [4]. E sob este enfoque, o ente tributante considera legítima a
cobrança do ISSQN com base na presunção jurídica de riqueza.

Há de se levar em conta, ainda, que o Órgão Especial do TJSP já se manifestou sobre o tema ao julgar a
Arguição de Inconstitucionalidade nº. 994.09.222778–0, suscitada pela 15ª Câmara de Direito Público,
acenando com a impossibilidade de se tomar o valor relativo à compensação dos atos gratuitos como
integrante da base de cálculo do ISSQN [5].

Além deste, em reforço, deve o(a) Consulente atentar para a decisão oriunda da 15ª Câmara de Direito
Público do TJSP, ao julgar o Recurso de Apelação nº. 0004018-35.2011.8.26.0372, que foi objeto de estudo
realizado por Rubens Harumy Kamoi e publicado pelo INR, cuja leitura é amplamente recomendável.

Também vale a reprodução desta emblemática ementa:

"Ação declaratória de inexistência de débito tributário e anulatória de débitos fiscais – Serviço notarial
e de registro – ISSQN – As verbas relativas à indenização pelo Fundo de Compensação aos Oficiais do
Registro Civil devem ser excluídas da base de cálculo do tributo, tendo em vista que são destinadas a
compensar a serventia pelos atos gratuitos por esta realizados – Caráter indenizatório do valor de
repasse, que não se configura como “preço do serviço” para fins de base de cálculo do imposto (art. 9º
da LC 116/2003), por não se tratar de receita dos delegatários – Sentença mantida – Nega-se
provimento ao recurso." (TJSP – Apelação Cível nº 0002124-56.2015.8.26.0025 – Angatuba – 18ª
Câmara de Direito Público – Rel. Des. Beatriz Braga – DJ 23.02.2017)

Percebe-se, pelo exposto, que a questão aqui apresentada não possui entendimento pacificado e segue sendo
tratada individualmente nos Tribunais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10169.htm
https://inrpublicacoes.com.br/site/boletim/opiniao/2053/tribunal-de-justia-do-estado-de-so-paulo-afasta-incidncia-do-issqn-sobre-valores-recebidos-do-sinoreg-a-ttulo-de-compensao-dos-atos-gratuitos
https://inrpublicacoes.com.br/site/boletim/jurisprudencia/9311/accedilatildeo-declaratoacuteria-de-inexistecircncia-de-deacutebito-tributaacuterio-e-anulatoacuteria-de-deacutebitos-fiscais-ndash
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De todo modo, sem embargo, cabe alertar que, no tocante à base de cálculo, a Lei Complementar federal nº
157, de 30 de dezembro de 2016 - que alterou a redação da Lei Complementar federal nº 116, de 31 de julho
de 2003, incluindo, especialmente, o artigo 8º-A na citada norma -, vedou a concessão de isenções,
incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga
tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida, que é de 2% (dois por
cento).

No mais, informa-se que sempre defendeu a Consultoria INR que a responsabilidade pelo recolhimento do
indigitado tributo deve recair sobre aquele que está no comando da “unidade” no momento do fato gerador.
Noutro falar: a responsabilidade do notário/registrador está, s.m.j., limitada ao período em que esteve à frente
da “serventia”. Os pretórios já analisaram a hipótese. Confira-se ementas nesse sentido que descendem dos
Tribunais de Justiça bandeirante e do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cabimento se o direito for líquido e certo, desde que não
necessite de prova além da documental. Não se configura “lei em tese” os efeitos concretos da norma
para fins de mandado de segurança. Extinção do processo afastada. Julgamento pelo Tribunal com
base no art. 515, § 3º, do CPC. ISS. Serviços de Cartório. Admissibilidade da cobrança forte na
ensinança do Colendo Supremo Tribunal Federal (ADI 3089/DF, Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa).
Estabilidade subjetiva do processo. É vedada a sucessão voluntária das partes e de eventuais
intervenientes no curso do processo, salvo nos casos expressos em lei. Responsabilidade tributária.
Cometida na pessoa de quem exercia a função na ocasião do fato gerador. O cartório
extrajudicial não detém personalidade jurídica e, portanto, deverá ser representado em juízo
pelo respectivo titular. Recurso de apelação desprovido.” (TJSP – Apelação Cível nº 9204262-
17.2004.8.26.0000 – Sumaré – 14ª Câmara de Direito Público – Rel. Des. Flávio Cunha da Silva – DJ
31.07.2012). (Original sem destaques).

"APELAÇÃO CIVEL – Exceção de pré-executividade – Município de Santo Anastácio – ISSQN
referente ao período de 10.2.2009 a 20.9.2012 – CDA em nome do Tabelionato de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos – Ilegitimidade passiva – Responsabilidade pessoal dos titulares dos
serviços notariais e de registro – Pretensão de inclusão dos delegados dos serviços - Impossibilidade
de alteração do polo passivo da demanda - Inteligência da Súmula nº 392 do STJ – A modificação do
sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é
permitida na fase administrativa – Precedentes do STJ e deste Tribunal - Sentença mantida – Recurso
não provido." (TJSP – Apelação Cível nº 3002430-10.2013.8.26.0553 – Santo Anastácio – 15ª
Câmara de Direito Público – Rel. Des. Raul De Felice – DJ 03.08.2016)

“Apelação cível – Ação declaratória cumulada com pedido de tutela antecipada – Serviços notariais e
de registro. 1. Termo inicial da relação jurídicotributária entre as recorrentes e o município –
Efetivo exercício das atividades pelas autoras – Impossibilidade de cobrança do ISS relativo a
período anterior à titularidade das serventias – Inaplicabilidade do art. 133 do Código
Tributário Nacional – Inexistência de sucessão comercial. 2. Regime de tributação fixa –
Impossibilidade – Atividades que não são prestadas de forma personalíssima – Reconhecimento, pelo
STF, de que a atividade é explorada com intuito lucrativo, de forma a não incidir o § 1º do artigo 9º
do decreto n.º 406/98 – Necessidade de observância ao princípio da capacidade contributiva –
Inexistência de afronta à isonomia tributária – Responsabilidade civil pessoal dos notários e oficiais
de registro que não significa que o serviço é prestado pessoalmente pelo titular do cartório – Base de
cálculo do imposto – Preço do serviço – Artigo 7º da lei complementar 116/2003 – Precedentes do
superior tribunal de justiça. 3. Recurso parcialmente provido.” (TJPR – Apelação Cível nº 842.280-4
– Região Metropolitana de Curitiba – 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Antonio Renato Strapasson – DJ
28.03.2012). (Original sem destaques).

Não se pode, contudo, omitir do Consulente que já houve decisão que contrariou a lógica aqui esposada.
Observe-se o aresto abaixo:

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISSQN. Serviços Notariais.
Responsabilidade tributária do sucessor. Possibilidade de sucessão entre tabeliões – o ente
municipal não pode ficar à mercê de eventuais alterações delegatárias. Serviço notarial e de

https://inrpublicacoes.com.br/site/boletim/legislacao/30/lei-complementar-presidncia-da-repblica-n-157-de-29.12.2016--d.o.u.-30.12.2016.
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registro incidência do imposto em apreço, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal
(ADI nº 3.089-2). Base de cálculo inaplicabilidade do tratamento diferenciado previsto no artigo 9º,
§1º, do Decreto-lei n. 406/68 precedente do E. STJ. Dá-se parcial procedência ao recurso do
Município e nega-se provimento ao recurso do autor, nos termos do acórdão. (TJSP –
Apelação/Reexame Necessário nº 0004481-72.2013.8.26.0156 – Cruzeiro – 5ª Câmara de Direito
Público – Rel. Des. Beatriz Braga – DJ 16.11.2016)” (Original sem destaques).

Esse, pois, o panorama que se pode oferecer ao(à) Consulente a respeito da base de cálculo do ISSQN.

___________________________

NOTAS:

[1] in ISS: doutrina e prática – São Paulo: Atlas, 2008 – pg. 23.

[2] in ISS – Aspectos teóricos e práticos – 5ª edição – São Paulo: Dialética, 2008 – pg. 10.

[3] “Nessa seara, temos que o valor percebido é forma de compensação pela prática de atos gratuitos, para os
quais a lei veda a cobrança de emolumentos, portanto, não se prestam a remunerar os serviços prestados aos
usuários das Unidades de RCPN do Estado. Pese embora o volume arrecadado pelas outras naturezas
jurídicas do "extrajudicial" seja rateado entre os Oficiais de RCPN em razão do número de atos gratuitos
praticados no mês, o valor recebido não tem a natureza de emolumentos.

Como compensação pela prática de atos gratuitos, o valor recebido pelo Oficial do RCPN, que lhe é
creditado pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo - SINOREG SP, insere-se no
conceito de renda, qual seja, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica do produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos.

Assim, referido valor não possui natureza de emolumentos, mas é, caracterizadamente, renda.” (HERANCE
FILHO, Antonio. Valores Repassados pelo SINOREG SP aos Oficiais de RCPN em Razão da Gratuidade
dos Atos do Registro Civil das Pessoas Naturais - Escrituração dos Valores Recebidos e Tratamento
Tributário a Eles Destinado).

[4] Acompanhe-se o teor do dispostivo: “Art. 8º Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua
competência, respeitado o prazo estabelecido no art. 9º desta Lei, estabelecerão forma de compensação aos
registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em
lei federal. Parágrafo único. O disposto no caput não poderá gerar ônus para o Poder Público.”

[5] “Mesmo em face da circunstância de que uma determinada atividade envolva prestação de serviços,
sempre será necessário o exame do fundamento jurídico auferimento da receita gerada pela citada atividades,
denotando-se a impossibilidade de se abarcar todas e quaisquer receitas que venham a ser auferida por
pessoas, físicas ou jurídicas, mesmo as que, por hipótese, só se dediquem à prestação de serviços. Uma
prestação de serviço à qual não corresponda nenhuma contraprestação a cargo do tomador, ou usuário,
não equivale ao conceito de serviço tributável pelo ISS, porque, para a composição deste, a presença do
aspecto quantitativo, correspondente àquele eleito pelo legislador (preço do serviço), é essencial. Somente
quando surge o direito à contraprestação do tomador por seus serviços (ou, visto de outro ângulo, quando
surgir, para este, o dever de pagar o preço) ter-se-ão realizados os aspectos material, temporal e
quantitativo do fato tributário) aos quais devem ser agregados os aspectos pessoal e espacial). (op. cit., p.
301)" (Original sem destaques).

https://inrpublicacoes.com.br/site/boletim/opiniao/2054/valores-repassados-pelo-sinoreg-sp-aos-oficiais-de-rcpn-em-razo-da-gratuidade-dos-atos-do-registro-civil-das-pessoas-naturais-escriturao-dos-valores-recebidos-e-tratamento-tributrio-a-eles-destinado

