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DESPACHO
SEI! N. 0019144-54.2018.8.16.6000
I – Trata-se de expediente iniciado a partir de consulta
apresentada pelo Juiz de Direito Corregedor do Foro Extrajudicial do Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Mauro Henrique
Veltrini Ticianelli, relativo ao repasse do ISSQN aos usuários do serviço
extrajudicial (ID 2759391).
II – A Lei Estadual n. 19.350, de 21 de dezembro de 2017, em que
pese não o tenha feito com a melhor técnica, tratou da questão relativa à
consulta apresentada.
Como se vê do teor do artigo 6º, da acima referida lei, que
incluiu o artigo 49-A à Lei Estadual n. 6.149, de 18 de setembro de 1970, “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”.
Dessa forma, a partir do disposto na legislação, possível
concluir que é admitido o repasse do imposto sobre serviços aos usuários do
serviço extrajudicial, observadas as peculiaridades estabelecidas pela
legislação tributária municipal.
Destaca-se, ainda, que os valores devidos à título de tributos
deverão ser calculados estritamente sobre o valor dos serviços prestados pela
serventia, tendo como base as tabelas de emolumentos disponibilizadas por este
Tribunal de Justiça, não incidindo, por exemplo, sobre o valor do selo
utilizado no ato praticado.
Por fim, relembra-se que os valores relativos ao imposto sobre
serviços deve estar claramente discriminado no recibo fornecido pela
serventia, conforme o Modelo 13, do Código de Normas do Foro Extrajudicial.
III – Com cópia desta, dê-se ciência ao Magistrado consulente.
IV – Tendo em vista o interesse geral envolvido, expeça-se
ofício-circular a todos os agentes delegados do Estado, bem como aos Juízes de
Direito Corregedores do Foro Extrajudicial.
V – Cumprido o determinado, sem o recebimento de novas
manifestações, encerre-se o presente com as cautelas de estilo.
Documento assinado eletronicamente por Mario Helton Jorge, Corregedor, em 23/03/2018, às
17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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