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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2037643-65.2017.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SUELI 
MARIA TUMOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE 
SANTOS.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e GERALDO XAVIER.

São Paulo, 28 de setembro de 2017.

MÔNICA SERRANO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2037643-65.2017.8.26.0000 - Santos

AGRAVANTE: SUELI MARIA TUMOLI 

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTOS

VOTO Nº 8534

EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Atividade notarial – 
Cobrança em face de preposta designada para executar 
interinamente o expediente do cartório na vacância de 
tabelião regularmente nomeado – Descabimento – Hipótese 
em que somente o notário delegado mediante concurso 
público de provas e títulos, bem como a própria 
administração, são os responsáveis tributários pela 
execução dos serviços – Na ausência de tabelião, toda a 
renda do cartório é revertida para o Estado, sendo o 
preposto remunerado compativelmente com o 
funcionalismo público – Entendimento do CNJ – 
Ilegitimidade passiva reconhecida – Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão que, em execução fiscal de ISS sobre serviços notariais, rejeitou exceção de 

pré-executividade com fundamento na ausência de prescrição e de documentos que 

atestassem a ilegitimidade passiva da executada.

Em síntese, sustenta a agravante que, por ser preposta, 

e não delegatária dos serviços públicos notariais e de registro, não possui qualquer 

responsabilidade sobre os tributos ora cobrados, uma vez que o Estado deve 

responder por tais dívidas na medida em que titular de tais serviços na vacância do 

cargo de tabelião. Ainda, suscita cerceamento de defesa ante suposta falta de 

notificação acerca do respectivo processo administrativo. Nesses termos, pugna pelo 

reconhecimento da nulidade do título executivo e extinção da execução fiscal.

Recurso tempestivo e bem processado.

Contraminuta às fls. 53/56, arguindo-se preliminar de 

não conhecimento das teses aventadas pela agravante em razão de suposta inovação 
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recursal. No mais, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

A insurgência merece guarida.

De proêmio, às preliminares. O cerceamento de defesa 

há que ser conhecido, uma vez que deixou de provar o Município a devida 

notificação da executada para defesa no processo administrativo, fato que fere o 

contraditório e a ampla defesa garantidos nos processos administrativos pela CF/88, 

em seu art. 5º, inc. LV. Tendo em vista se tratar de ISS, tributo lançado por 

homologação, sua notificação não pode ser presumida pelo envio de carnê de 

pagamento, como ocorre com aqueles lançados de ofício, a exemplo do IPTU e 

taxas municipais.

No mais, o documento juntado pela agravada às fls. 

57/59 não guarda relação com o número de processo administrativo informado na 

CDA de fls. 16/17, bem como o campo relativo ao assunto está parcialmente 

omitido.

De prescrição, também, não há que se falar. Em se 

tratando de ISS devido no ano de 2008 e não pago, o prazo decadencial para a 

constituição do crédito tributário iniciou-se do primeiro dia do exercício seguinte, a 

teor do art. 173, inc. I, do CTN. Assim, constituído o crédito pelo lançamento no 

exercício de 2011, a prescrição só se operaria cinco anos após essa data, ocorrência 

da qual não se pode cogitar em razão do momento em que protocolada a exceção de 

pré-executividade, no ano de 2014.

Por fim, fica afastada a alegação de inovação em sede 

recursal, uma vez que a agravante sustentou ilegitimidade passiva em sua exceção e 

as alegações deduzidas referem-se, todas, a matérias de ordem pública cognoscíveis 

de ofício, o que demanda pronta atuação do Judiciário, independente de 

questionamentos das partes.

Todavia, em atenção ao princípio da primazia do 
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julgamento de mérito, preconizado pelo CPC/2015, passe-se ao exame do cerne da 

demanda. Em suma, cuida-se de execução fiscal para cobrança de ISS sobre serviços 

notariais. A hipótese de incidência tributária, em si, não é o objeto da presente 

discussão, mas sim, a possibilidade de cobrança do imposto em face de preposta 

nomeada interinamente para exercer as funções do cartório, tendo em vista que o 

cargo de notário encontra-se vago.

A solução para o caso é simples, pois “os serviços 

notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 

Público” (CF/88, art. 236, caput). Isso é dizer que os serviços tributados, por serem 

públicos, são realizados somente por uma de duas pessoas: i) o Estado, por 

competência originária; ii) notário ou tabelião, delegados do Estado investidos nessa 

condição mediante aprovação em concurso público de provas e títulos (art. 14 da Lei 

nº 8.935/1994).

O julgamento da ADI nº 3089 pelo STF, reconhecendo 

a validade da incidência de ISS sobre serviços notariais, jogou luz sobre o 

fundamento de tal entendimento ao reconhecer a existência de capacidade 

contributiva e o intuito de lucro, nos termos da ementa que segue.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA 

ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 

ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, 

CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 

e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que 

permitem a tributação dos serviços de registros públicos, 

cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 

236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional 

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a 
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incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços 

de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos 

serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º 

da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são 

imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas 

que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, 

porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos 

serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 

150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela 

prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. 

A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata 

de entidades políticas federativas, e não de particulares que 

executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos 

mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. 

Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços 

públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada 

improcedente. (ADI 3089, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal 

Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 

PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ 

VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 

25-58).

Contudo, a hipótese vertente trata de cargo vago 

preenchido por preposto, conforme se depreende do documento juntado às fls. 

27/43, o qual dá conta de contestação oferecida pela Fazenda do Estado de São 

Paulo em ação de indenização proposta pela ora agravante ante a cobrança de 

dívidas trabalhistas oriundas de funcionários do cartório. A sentença, naquela 

oportunidade, reconheceu que a preposta não pode ser responsabilizada por atos 

afetos ao titular do cartório. E com razão.

O CNJ, em expediente que fixou o teto de interinos de 
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cartórios vagos espalhados pelo país1, determinou uma série de medidas por decisão 

do então Ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, a qual pode ser 

acessada a partir da pág. 09 do DJE de 12/07/2010 do mencionado órgão2. Nesse 

sentido, destacam-se os itens 6 e 6.1 da decisão:

6. O serviço extrajudicial que não está classificado dentre 

aqueles regularmente providos é declarado revertido do serviço 

público ao poder delegante. Em conseqüência, os direitos e 

privilégios inerentes à delegação, inclusive a renda obtida com o 

serviço, pertencem ao Poder Público (à sociedade brasileira).

6.1 O interino responsável pelos trabalhos da serventia que não 

está classificada dentre as regularmente providas (interino que 

não se confunde com o notário ou com o registrador que recebe 

delegação estatal e que não é servidor público, cf. ADI 2602-

MG) é um preposto do Estado delegante, e como tal não pode 

apropriar-se da renda de um serviço público cuja delegação 

reverteu para o Estado e com o Estado permanecerá até que 

nova delegação seja efetivada.

Com efeito, como se buscava demonstrar, a atividade 

do preposto que ocupa interinamente a posição de chefia do expediente do cartório 

não se reveste da delegação a que está sujeita o titular notário, pelo que se conclui 

que o preposto age tão somente no interesse direto do Estado, como funcionário 

público prévio ou não, bem como que a remuneração percebida na execução dos 

serviços notariais é totalmente revertida à administração.

Desse modo, ausente a prestação privada de tais 

1http://www.cnj.jus.br/noticias/69809-corregedoria-do-cnj-determina-que-5561cartorios-sejam-

submetidos-a-concurso-publico
2http://www.cnj.jus.br/dje/djeletronico?visaoId=tjdf.djeletronico.comum.internet.apresentacao.Visao

DiarioEletronicoInternetPorData
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serviços pelo preposto ou a própria noção de lucro, não pode o interino ser 

responsabilizado pela dívida tributária decorrente das atividades exercidas pelo 

próprio Estado na vacância do tabelião devidamente nomeado como delegado dessa 

função. Assim, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante 

para responder pela presente execução fiscal.

Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que, 

reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, seja extinta a execução fiscal.

MÔNICA SERRANO

Relatora
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