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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.748.074-9 - DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
Impetrante: INSTITUTO DE ESTUDOS DOS OFÍCIOS DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO E INTERDIÇÕES DE TUTELAS DO PARANÁ
Impetrado:

CORREGEDOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Relator:

DES. NILSON MIZUTA

Instituto de Estudos dos Ofícios de Registro de
Distribuição e Interdições de Tutelas do Paraná impetra mandado de
segurança contra ato praticado pelo Corregedor de Justiça do Estado
do Paraná.
Por brevidade adoto o relatório já proferido pelo
eminente Desembargador D’Artgnan Serpa Sá verbis:
“Vistos, etc.
I – Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
INSTITUTO DE ESTUDOS DOS OFÍCIOS E REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO E INTERDIÇÕES E TUTELAS DO PARANÁ,
contra determinação do CORREGEDOR DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ.
Insurge-se o impetrante em face de decisão proferida pelo
Corregedor de Justiça do Estado do Paraná, materializada no OfícioCircular n° 200, de 22 de outubro de 2018, que obsta o repasse dos
tributos municipais aos usuários dos serviços.
Sustenta, em síntese, que o impetrado encaminhou aos associados
do impetrante, em 10.01.2018, o Ofício-Circular n° 12/2018, o qual
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noticiou o advento da Lei Estadual n° 19.350/2017 e “destacou
expressamente ‘a possibilidade de repasse dos tributos municipais aos
usuários dos serviços (art. 6°)” - f. 05. Diante do contido seus
associados, e demais agentes delegados, passaram a repassar aos
usuários dos serviços os tributos municipais.
Afirma que recentemente foram surpreendidos com a edição do
ao coator, “no qual a Autoridade Impetrada contradiz, data máxima
vênia, o contido no Ofício - Circular n° 12/2018, para impedir a
possibilidade de repasse do ISSQN, sob a alegação de que a Lei
Estadual n° 19350/2017 não englobaria os Ofícios Distribuidores” (f.
05).
Alega que a determinação veiculada no ato impugnado - que
pretende excluir os associados do previsto pela Lei Estadual n°
19.350/2017 -, sob a alegação de que existiria mera menção à Tabela
XVI do Regimento de Custas, colide com manifestação anterior da
própria autoridade impetrada e implica em violação àquela lei estadual.
Argumenta que durante os 09 (nove) meses de vigência do
Ofício-Circular n° 12/2018 não houve qualquer mudança legislativa
que justificasse sua alteração.
Aponta que o ato coator padece, ainda, de vício na parte final,
onde consta que “a substituição tributária só é possível mediante
expressa previsão legislativa”, o que é equivocado porque a Lei
Estadual n° 19.350/2017 não segrega os distribuidores dos demais
agentes do foro extrajudicial, sob pena de tratamentos díspares.
Requereu o reconhecimento da prevenção e distribuição por
dependência aos autos de mandado de segurança n° 1.747.048-5, eis
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que o ato coator tem por fundamento a alegação de que os associados
do impetrante não estariam englobados pelo previsto na Lei Estadual n°
19350/2017, questão que já vem sendo tratada naquele “mandamus”.
Pugnou pela concessão de medida liminar para fins de suspender
os efeitos do Ofício n° 200/2018, de modo a permitir o repasse aos
usuários do montante do ISSQN incidente sobre os serviços prestados
por seus associados até o julgamento final deste mandamus, “inclusive
quando o pagamento dos serviços dos Distribuidores e Anexos é
realizado, pelos usuários, em outra serventia (ex. Tabelião de Notas,
Tabelião de Protestos, etc.) que, posteriormente, tem o dever de
transferir

direta

e

indiretamente,

o

valor

recebido

(custas/emolumentos, ISSQN, FADEP, FUNARPEN etc) para os
Distribuidores” (f. 16). No mérito, pleiteou a confirmação do
provimento liminar.
Juntou documentos (fls. 17/50).
Os autos foram distribuídos a este relator por prevenção (f. 53).”
(fls. 56/57-TJ)
Foi determinada a manifestação das partes.
O Estado do Paraná manifestou pela ausência de
prevenção com os autos de Mandado de Segurança nº 1747048-5 e
o indeferimento do pedido de liminar formulado no mandamus (fls.
66/70-TJ).
Refutou o impetrante os argumentos lançados pelo
Estado do Paraná, manifestando pela concessão da liminar pleiteada
no writ (fls. 72/80-TJ).
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Em informações o douto Corregedor da Justiça
Desembargador Mario Helton Jorge registrou que a autorização de
repasse de valores relativos a tributos municipais é limitada aos
notários e registradores do Estado, integrantes do foro extrajudicial,
que recebem a remuneração pelos serviços prestados por meio de
emolumentos.
Os oficiais Distribuidores, nos termos do art. 119,
XVI, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do
Paraná, são considerados como serventuários da justiça do foro
judicial, sendo seus atos remunerados por meio de custas, observado
o regramento específico estabelecido no Código de Normas do Foro
Judicial.
Desta forma, é inaplicável aos ofícios distribuidores
a autorização de repasse trazida pelo art. 49-A, da lei Estadual nº
6.149/1970 (fls. 82/84-TJ).
Relata, em relação ao Ofício-Circular nº 200/2018,
que sua origem se deu em razão da constatação de irregularidades
cometidas por alguns ofícios Distribuidores do Estado, porque não
respeitavam a proibição do repasse de valores relativos a tributos
municipais, não observavam a obrigatoriedade de utilização de guias
para recolhimento de custas. A realização de pagamento de maneira
informal, com o repasse de valores em dinheiro, dificulta a
fiscalização sobre a regularidade tributária de suas atividades.
Decido.
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I. De início, autoriza-se a distribuição por pendência
do presente writ aos autos de Mandado de Segurança nº 1747048-5
e Ação Declaratória de Constitucionalidade sob nº 1.747.894-7, por
versarem estes últimos sobre os dispositivos previstos na Lei
Estadual nº 19.350/2017 discutidos também nestes autos, a fim de
afastar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso separadamente decididos.
II. A medida liminar é provimento de urgência
admitido pela Lei do Mandado de Segurança "quando houver

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida" (art. 7°, III, da Lei
12.016/2009).
Para a concessão da liminar devem concorrer dois
requisitos legais, a relevância dos motivos em que se assenta o
pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável
ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de
mérito.
Na hipótese dos autos, os requisitos para a
concessão da medida almejada estão presentes.
Nesta seara de cognição sumária, a relevância dos
motivos para a concessão da liminar assenta-se no fato que o ISS Imposto Sobre Serviços que veio substituir o antigo ISSQN - Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um tributo de competência
dos municípios e Distrito Federal, incidindo sobre a prestação de
serviços, regido, a partir de 1º de agosto de 2003, pela Lei
Complementar 116/2003.
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A Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº
116, de 31 de julho de 2003, elenca os serviços de registros públicos,
cartorários e notariais, como contribuinte do ISS “21 – Serviços de

registros públicos, cartorários e notariais. 21.01 - Serviços de
registros públicos, cartorários e notariais.”.
Contribuinte é o prestador de serviços, no caso,
todos os cartórios.
Todavia, esta responsabilidade pelo recolhimento
do crédito tributário foi repassada aos usuários dos serviços
prestados pelos cartórios.
Registre-se,

o

sujeito

passivo

da

obrigação

tributária principal, em regra, é aquela pessoa que realiza o seu ‘fato
gerador’, estando na situação de contribuinte.
Pode ocorrer, entretanto, de a lei atribuir a um
terceiro, que não é contribuinte, a condição de sujeito passivo da
obrigação tributária. A responsabilidade pelo pagamento do tributo é
transferida a um terceiro que, por isso mesmo, é chamado de
responsável tributário. Tal procedimento encontra amparo no artigo
128 do Código Tributário Nacional verbis:
“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo,

a

lei

pode

atribuir

de

modo

expresso

a

responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação,

excluindo

a

responsabilidade

do

contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
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supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.”
De modo amplo, designa “submissão de determinada
pessoa, contribuinte ou não, ao direito do fisco de exigir a prestação da obrigação
tributária” (Hugo de Brito Machado). Tanto o contribuinte como o

terceiro

escolhido

como

sujeito

passivo,

nesse

sentido,

são

responsáveis pelo pagamento da obrigação tributária, eis que
ocupam a posição de sujeito passivo da mesma obrigação.
Em outras ocasiões, porém, o CTN emprega a
expressa responsabilidade de modo mais estrito, para designar
precisamente a situação do terceiro que é definido em lei como
sujeito passivo da obrigação tributária, mesmo sem ser contribuinte.
Nesse caso, responsabilidade é a “submissão, em virtude de disposição legal
expressa, de determinada pessoa que não é contribuinte, mas que está vinculada
ao fato gerador da obrigação tributária, ao direito do fisco de exigir a prestação
respectiva” (Hugo de Brito Machado, 2004, pp. 507/508).

PAULO DE BARROS CARVALHO sobre o tema sujeito
passivo e responsabilidade tributária, leciona: “O caminho da eleição da
responsabilidade pelo crédito tributário, depositada numa terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador, nos conduz à pergunta imediata: mas quem será essa
terceira pessoa? A resposta é pronta: qualquer uma, desde que não tenha relação
pessoa e direta com o fato jurídico tributário, pois essa é chamada pelo nome de
contribuinte, mesmo que, muitas vezes, para nada contribua. (...) Para cada um dos
eventos, compostos na forma de situação jurídica, a autoridade legislativa apanha
um sujeito, segundo o critério de sua participação direta e pessoas com a ocorrência
objetiva, e passa a chama-lo de contribuinte, fazendo-o constar da relação
obrigacional, na qualidade de sujeito passivo. Em algumas oportunidades, porém,
outras pessoas participam do acontecimento descrito, mantendo uma proximidade
apenas indireta com aquele ponto de referência em redor do qual foi formada a
situação jurídica. Está entre tais sujeitos a opção do legislador, em ordem à escolha
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do responsável pelo crédito tributário, em caráter supletivo do adimplemento total
ou parcial da prestação. Eis o autêntico responsável, surpreendido n próprio campo
da concretização do ato, embora ligado a ele por laços indiretos e trazido ao
contexto da relação jurídica para responder subsidiariamente pelo debitum. Agora,
quando houver a exclusão do participante direto (contribuinte) e assumir aquele a
postura de sujeito passivo da obrigação, não se pode falar em responsável e impõese o abandono do nome de contribuinte para o ser excluído (...).
Acreditamos ser essa a fisionomia jurídica do problema da
responsabilidade, sempre que o sujeito escolhido saia da compostura interna do
fato tributário. Em ambas as hipóteses teremos uma relação obrigacional, de
natureza tributária, visto que os sujeitos passivos foram retirados do interior da
realidade objetiva descrita no suposto da norma.
Não sucede o mesmo quando o legislador deixa os limites
factuais, indo à procura de uma pessoa estranha àquele acontecimento do mundo,
pra fazer dele o responsável pela prestação tributária, quer de forma supletiva, quer
na condição de sujeito passivo exclusivo. Não é demais repetir que a obrigação
tributária só se instaura com sujeito passivo que integre a ocorrencia típica, seja
direta ou indireta unido ao núcleo objetivo da situação tributada. A ênfase
afirmativa está fundamentada num argumento singelo, mas poderoso: o legislador
tributário não pode refugir dos limites constitucionais da sua competência, que é
oferecida de maneira discreta, mediante a indicação de meros eventos ou de bens.
Aproveitando-se dessas referências, a autoridade legislativa exerce suas funções,
autolimitando-se ao compor a descrição normativa. Feito isso, não pode transpor as
fronteiras do fato que ele mesmo (legislador ordinário) demarcou, a não ser que
venha a refazer a regra-matriz, mexendo no arcabouço do tributo, o que também
só é possível se mantiver o núcleo de referência que a Constituição lhe atribuiu.”

(in Curso de Direito Tributário, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, pp.
228/)
No caso, a Lei Estadual nº 19.350, de 2 de dezembro
de 2017, que altera o Valor de Referência de Custas para os atos judiciais e
extrajudiciais e os valores das Tabelas do Regimento de Custas previstos na Lei nº
6.149, de 9 de setembro de 1970 e dá outras providências,

autorizou a parcela

dos valores tributários incidentes, instituídos pela lei do município da
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sede da serventia, por força da Lei Complementar Federal ou
Estadual, a compor o custo total dos serviços notariais e de registro1.
Assim, os cartórios, em sentido amplo, passaram a
repassar os tributos municipais aos usuários do serviço (art. 6º, Lei
Estadual nº 19.350/2017). Foi expedido o Ofício-Circular nº 12/2018
informando aos cartórios sobre a existência desta lei estadual, que
instituiu a nova tabela de custas.
Decorrido

certo

tempo,

menos

de

ano,

a

Corregedoria da Justiça expediu o Ofício-Circular nº 200/2018
limitando o repasse dos tributos municipais aos usuários somente aos
notários

e

registradores

do

Estado,

excluindo

os

Ofícios

Distribuidores.
É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o ISS
é, por natureza, imposto indireto, isto é, trata-se de tributo cujo valor
do serviço é repassado ao tomador, contribuinte de fato.
É princípio tributário que os impostos indiretos são
repassados pelo contribuinte de direito ao contribuinte de fato.
Incide, assim, a presunção contida no art. 166 do CTN e na Súmula
n. 546 do STF:

“Art. 166. A restituição de tributos que comportem,
por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro somente será feita a quem prove
“Art. 6º Insere o art. 49A à Lei nº 6.149, de 1970, com a seguinte redação:
Art. 49A. São considerados emolumentos e compõem o custo total dos serviços
notariais e de registro, além dos constantes no Anexo II, Tabelas XI à XVI desta Lei,
a parcela dos valores tributários incidentes, instituídos pela lei do município da sede
da serventia, por força da Lei Complementar Federal ou Estadual.”
1
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haver assumido o referido encargo, ou, no caso de
tê-lo

transferido

a

terceiro,

estar

por

este

expressamente autorizado a recebê-la.”
“Súmula n. 546. Cabe a restituição do tributo pago
indevidamente, quando reconhecido por decisão,
que o contribuinte "de jure" não recuperou do
contribuinte "de facto" o "quantum" respectivo.”
Com efeito, não poderia o ato administrativo obstar
que o cartório distribuidor, contribuinte de direito, repassasse o valor
do imposto municipal ao usuário do serviço, contribuinte de fato.
Isso porque, consoante acima referido, somente a
lei em sentido formal pode atribuir responsabilidade tributária a
quem quer seja, em atenção ao princípio da estrita legalidade em
matéria tributária.
Assim, nesta fase inicial, a segregação imposta aos
Ofícios Distribuidores merece ser suspensa porque, em princípio, o
Ofício-Circular nº 200/2018 contraria a referida legislação estadual.
Por fim, se faz presente o perigo da demora, ante a
dificuldade de exigir do usuário a posteriori o pagamento referente
ao repasse não contemplado quando da prestação do serviço. Ainda,
a ausência de repasse dos tributos municipais aos usuários do serviço
poderá acarretar impacto na equação econômico-financeira da
delegação, importando redução de receita, justamente em período
que ocorre aumento das despesas da serventia (13º salário, férias,
etc.)
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Do exposto, concedo a liminar almejada para
suspender os efeitos do Ofício-Circular nº 200/2018, a fim de permitir
o repasse ao usuário do montante relativo ao ISSQN incidente sobre
os serviços prestados pelos Associados da impetrante, inclusive,
quando o pagamento dos serviços dos Distribuidores e Anexos é
realizado, pelo usuário, em outra serventia que, posteriormente, tem
o dever de transferir direta e integralmente, o valor recebido para os
Distribuidores, até o final julgamento do writ.
Comunique-se com urgência. Autorizo o Chefe de
Secretaria a expedir os ofícios necessários para o cumprimento da
presente decisão.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora,
Desembargador Mario Helton Jorge, Corregedor da Justiça do TJPR,
com as cópias necessárias, para prestar informações no prazo de dez
dias, de acordo com o art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da
pessoa jurídica interessada, Estado do Paraná, enviando cópia da
inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito, nos
termos do art. 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009.
Prestadas as informações, intime-se a impetrante
para replicar, em cinco dias, conforme art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal e artigo 218, 1ª parte, do Código de Processo
Civil.
Após, abra-se vista a douta Procuradoria-Geral da
Justiça, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009.
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Intimem-se.
Curitiba, 18 de dezembro de 2018.

NILSON MIZUTA
Relator
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