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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018. 

Altera a Lei Complementar nº 58, de 28 de setembro 

de 2017, que dispõe sobre as normas relativas ao 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN, e dá outras providências. 

LEI 

Art. 1°  Fica alterado o artigo 19 da Lei Complementar nº 58/2017, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

... 

Art. 19.  No caso dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, prestados por delegação do 

poder público, o ISSQN será calculado, lançado e recolhido de forma fixa e anual, de acordo com a tabela 

a seguir: 

 

SUJEITO PASSIVO                                                                                                 VALOR DO IMPOSTO 

Tabelionatos de Notas e Protestos                                                                                               25.000 UPM 

Cartórios de Registro de Títulos e Documentos                                                                          16.000 UPM 

Ofícios de Registro de Imóveis                                                                                                  20.000 UPM 

Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais                                                                         16.000 UPM 

§1º  Os valores constantes da tabela prevista no caput deste artigo deverão ser recolhidos anualmente, até 

o dia 20 (vinte) do mês de março. 

§2°  A pedido formulado pelo contribuinte e protocolizado até a data do vencimento do imposto, o 

pagamento poderá ser feito em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas. 

... 

Art. 19.  Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, prestados por delegação de poder 

público, terá o ISSQN calculado por meio de alíquotas variáveis, em função da natureza do serviço, 

conforme o item 21.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 58/2017. (NR) 

... 

Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

                                                                                                               Itapoá (SC), 17 de outubro de 2018. 

                                                          MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

                                            

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2018, QUE 

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 58, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE AS 

NORMAS RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, Senhora Vereadora e 

Senhores Vereadores. 

O presente projeto de lei tem a finalidade de passar os valores do ISSQN referentes a serviços de 

registros públicos, cartorários e notariais, prestados por delegação de poder público, de anuais fixos para 

base de cálculo variável. 

 Levando em consideração que o artigo 9º do Decreto-Lei nº 406/68, que estabelece normas gerais 

de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências, continua em vigor, conforme decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, e o seu §1º preceitua que “quando se tratar de prestação de serviços sob a 

forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas 

ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida 

a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho”. 

Ponderando também sobre a seguinte decisão de duas turmas do Superior Tribunal de 

Justiça, que afastaram a hipótese do ISS fixo nos casos de serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais: 

 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, 

CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 9º, § 1º, DO DL 406/1968. 

TRIBUTAÇÃO FIXA. MATÉRIA APRECIADA PELO STF. ADIN 3.089/DF.  

1. Hipótese em que se discute a base de cálculo do ISS incidente sobre serviços de registros públicos, 

cartorários e notariais. A contribuinte defende tributação fixa, nos termos do art. 9º, § 1º, do DL 

406/1968, e não alíquota sobre o preço do serviço (art. 7º, caput, da LC 116/2003), ou seja, sobre os 

emolumentos cobrados dos usuários. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do ISS, in 

casu, ao julgar a Adin 3.089/DF, proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil – 

Anoreg. Na oportunidade, ratificou a competência municipal e afastou a alegada imunidade pretendida 

pelos tabeliães e cartorários (i) ao analisar a natureza do serviço prestado e, o que é relevante para a 

presente demanda, (ii) ao reconhecer a possibilidade de o ISS incidir sobre os emolumentos cobrados 

(base de cálculo), mesmo em se tratando de taxas. 3. O acórdão do Supremo Tribunal Federal, focado na 

possibilidade de os emolumentos (que são taxas) servirem de base de cálculo para o ISS, afastou, por 

imperativo lógico, a possibilidade da tributação fixa, em que não há cálculo e, portanto, base de cálculo. 

4. Nesse sentido, houve manifestação expressa contrária à tributação fixa no julgamento da Adin, pois 

"descabe a analogia – profissionais liberais, Decreto nº 406/68 –, caso ainda em vigor o preceito 

respectivo, quando existente lei dispondo especificamente sobre a matéria. O art. 7º da Lei Complementar 

nº 116/03 estabelece a incidência do tributo sobre o preço do serviço". 5. Ademais, o STF reconheceu 

incidir o ISS à luz da capacidade contributiva dos tabeliães e notários. 6. A tributação fixa do art. 9º, § 1º, 

do DL 406/1968 é o exemplo clássico de exação ao arrepio da capacidade contributiva, porquanto trata 

igualmente os desiguais. A capacidade contributiva somente é observada, no caso do ISS, na cobrança por 

alíquota sobre os preços, conforme o art. 9º, caput, do DL 406/1968, atual art. 7º, caput, da LC 116/2003. 

7. Finalmente, o STF constatou que a atividade é prestada com intuito lucrativo, incompatível com a 
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noção de simples "remuneração do próprio trabalho", prevista no art. 9º, § 1º, da LC 116/2003. 8. A 

Associação dos Notários e Registradores do Brasil – Anoreg, quando propôs a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, pretendia afastar o ISS calculado sobre a renda dos cartórios (preço dos serviços, 

emolumentos cobrados do usuário). 9. A tentativa de reabrir o debate no Superior Tribunal de Justiça, em 

Recurso Especial, reflete a inconfessável pretensão de reverter, na seara infraconstitucional, o julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que é, evidentemente, impossível. 10. De fato, a interpretação 

da legislação federal pelo Superior Tribunal de Justiça – no caso a aplicação do art. 9º, § 1º, do DL 

406/1968 – deve se dar nos limites da decisão com efeitos erga omnes proferida pelo STF na Adin 

3.089/DF. 11. Nesse sentido, inviável o benefício da tributação fixa em relação ao ISS sobre os serviços 

de registros públicos, cartorários e notariais. 12. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp nº 

1.187.464– RS – 2ª Turma – Rel. Min. Herman Benjamin – DJ 01.07.2010).” 

 Ademais temos como premissa os protocolos n
os

 2489 e 2496/2018, feitos pelos responsáveis 

pelos serviços notariais do município, requerendo a alteração do artigo 19 da LCM nº 58/2017, sopesando 

que na época da edição desta lei complementar havia dificuldades para a fiscalização da base de cálculo 

dos serviços notariais, mas que atualmente estão disponibilizadas essas informações em sites oficiais, 

facilitando os serviços de auditoria.  

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são estes os motivos que nos 

levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa digna Casa 

Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado em REGIME DE URGÊNCIA. 

Atenciosamente, 

Itapoá (SC), 17 de outubro de 2018. 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

 

 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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