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“ISS de Cartório”: decisão com importantes reflexos 
 

A decisão do STJ no AgRg referente ao REsp 1221491/SC, cujo relator foi o 
Ministro Hamilton Carvalhido, e publicado no DJ de 18/02/2011, pode parecer, 
em princípio, apenas mais uma de tantas a favor dos Municípios, a 
desconsiderar a atividade do titular do Cartório um serviço pessoal prestado 
pelo contribuinte, mas, sim, uma atividade empresarial que tem por base de 
cálculo do ISS a receita bruta auferida. 
 
Mas, não é bem assim, porque o relator fez considerações importantes sobre 
outros assuntos relativos à matéria, muitas vezes repetindo o teor da decisão 
da Justiça Estadual, origem da contestação. Depois de fulminar de forma 
contundente a pretensão do autor de considerar-se “profissional autônomo” da 
forma indicada na lei do Município, o relator passa a tecer outras 
considerações. 
 
Uma delas é a pretensa ideia de que o ISS teria base de cálculo idêntica a do 
Imposto de Renda. Diz o Ministro: 
“Demais disso, não merece acolhida a tese suscitada pelos insurgentes de que 
se não ocorrer a tributação na forma diferenciada "haverá a inconstitucional 
'multiplicação de incidências tributárias sobre uma mesma base econômica'" (fl. 
280), uma vez que os notários e registradores estariam obrigados a recolher o 
Imposto sobre a Renda com base nos valores recebidos a título de 
remuneração do trabalho (emolumentos). Ora, não há como admitir-se que os 
notários irão recolher o imposto de renda com base no valor bruto de sua 
receita, como querem fazer crer os recorrentes; muito pelo contrário, por 
evidente, não serão incluídos no quantum a ser recolhido aos cofres da União 
os valores concernentes, por exemplo, ao pagamento de seus funcionários. 
Distinguem-se, pois, as bases imponíveis de ambos os impostos”. 
 
Logo depois, o Ministro se insurge contra a persistente recusa dos Cartórios de 
atender o fisco municipal e fornecer elementos para apuração da receita. 
Escreveu o Ministro: 
“Impende salientar, ainda, que o fato de a lisura das atividades dos impetrantes 
estar efetivamente submetida à fiscalização do Poder Judiciário, por meio da 
Corregedoria-Geral da Justiça, não significa, em hipótese alguma, obstáculo 
para o acesso, pelas autoridades fazendárias, aos livros e documentos 
necessários à aferição do quantum devido a título de ISS, na forma 
estabelecida pela legislação local. Inexiste, pois, uma relação de 
prejudicialidade entre as referidas atividades fiscalizatórias. Noutros termos, a 
fiscalização a cargo da Corregedoria-Geral da Justiça referente aos livros e 
documentos cartoriais se dá no cumprimento de seu dever de zelar pela 
correção dos registros públicos; de outro vértice, o exame procedido pelo Fisco 
Municipal não pode ter outra finalidade que não a de aferir a receita decorrente 
dos serviços prestados pelos Cartórios”.  
 



 

www.consultormunicipal.adv.br 
Rua Comendador Manuel Azevedo Falcão, 112, Niterói, RJ 

CEP 24.358-390 
Telefax: 21 2709-8329 

Atenção Fiscalização Municipal!! O comentário do Ministro Hamilton 
Carvalhido, acima reproduzido, serve, tanto na esfera administrativa quanto 
judicial, para contestar as alegações vazias dos titulares de Cartório na recusa 
de fornecer informações sobre as suas receitas. Não se acanhe de transcrever 
o comentário do Ministro nas defesas do Município, administrativas ou judiciais. 
 
Ainda não satisfeito, o Ministro, baseando-se na decisão de origem, retorna ao 
assunto da base de cálculo: 
“Sem prejuízo das assertivas acima expendidas, a título de esclarecimento 
sobre a quaestio sub judice, é importante destacar a existência de outros 
aspectos que envolvem a atividade prestada pelos impetrantes, que a 
qualificam ou pelo menos a assemelham a elemento de empresa, de maneira a 
justificar, outrossim, a impossibilidade de cobrança de ISS na forma fixa e a 
autorizar a aplicação do regime geral, por obediência aos princípios 
constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva. 
Como é cediço, o serviço é considerado prestado em caráter pessoal quando o 
seu exercício não se identificar com a atividade empresarial. Sobre o tema, o 
art. 966 do Código Civil faz a seguinte distinção: 
'Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços. 
'Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 
auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa'. 
Com supedâneo na legislação de regência, nota-se que os usuários não 
recorrem aos serviços prestados pelo Cartório em decorrência do trabalho 
pessoal do Notário ou Registrador, mas sim das atividades materialmente 
realizadas por seus prepostos (escreventes, auxiliares e, inclusive, os 
substitutos das suas atribuições exclusivas atribuídas por lei), cabendo a ele, 
portanto, a tarefa de organizar, gerenciar os fatores de produção antes 
discriminados”. 
 
Está aí uma excelente contribuição do Superior Tribunal de Justiça aos nossos 
deveres de casa, levando em conta as frequentes discussões que ocorrem em 
muitos Municípios com os Cartórios locais. 
 
Roberto Tauil - março de 2011. 
 
PS. Quem desejar cópia da íntegra do relatório acima citado, basta solicitar ao 
Consultor Municipal, ou, então, acessar o portal do Superior Tribunal de 
Justiça. 
 


