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Cartórios brasileiros 
fiscalizam R$ 380 bilhões 
em tributos para o País
Sem custo algum ao Poder 
Público, valor fiscalizado por 
notários e registradores nos 
últimos nove anos auxilia na 
arrecadação de receitas para 
o desenvolvimento social e 
econômico do País. Média 
anual de repasses aos cofres 
dos entes públicos federais, 
estaduais e municipais é de 
45 bilhões ao ano.

Por Frederico Guimarães

capa
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“O montante fiscalizado 
pelos cartórios, que na 

série histórica iniciada em 
2010 era de 25,8 bilhões, 

passou em 2017 para 
R$ 57,4 bilhões, um 

aumento da ordem de 
121% em oito anos”

Considerado o País com uma das cargas tri-
butárias mais pesadas do mundo, e com um 
cipoal de regras e procedimentos a serem 
cumpridos por cidadãos e empresas, o Brasil 
ainda engatinha em uma proposta de reforma 
tributária que possa aliviar o bolso de seus 
contribuintes. Enquanto nada é feito, coube 
aos cartórios brasileiros, em razão da legisla-
ção em vigor, realizar a fiscalização direta e 
indireta do recolhimento de cerca de R$ 380 
bilhões nos últimos nove anos, média de R$ 
45 bilhões ao ano, receita essencial para a 
administração pública e para investimentos 
em políticas sociais em âmbito nacional, esta-
dual e municipal. E o mais interessante: sem 
custo algum para o Estado brasileiro.

Tomando-se por base o último ano já fe-
chado – 2017 -, os brasileiros recolheram 
aos cofres públicos R$ 2,172 trilhões, se-
gundo dados levantados pelo Impostôme-
tro da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP), número este que cresce anualmente. 
O valor arrecadado representa uma eleva-
ção de 8,4% em relação ao ano de 2016, 
que arrecadou R$ 2,004 trilhões. Os núme-
ros divulgados pelo Impostômetro são sem 
o desconto da inflação.

Desde janeiro de 2010, os cartórios brasi-
leiros já ajudaram na fiscalização e recolhi-
mento de cerca de R$ 380 bilhões em im-
postos para os cofres públicos brasileiros. Os 
dados referentes a arrecadação dos impostos 
no Brasil são do impostômetro, órgão manti-
do pela Associação Comercial de São Paulo 
e que se utiliza de estudos feitos pelo Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento e Tributação 

(IBPT) para calcular os valores arrecadados 
pelas três esferas de governo – União, Esta-
dos e municípios - a título de tributos. 

Na “folha de pagamento” de tributos que 
são fiscalizados, ou então pagos diretamente 
por notários e registradores, estão o Impos-
to de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 
Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” 
e Doação (ITCMD), Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU), Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural (ITR) – no quesito 
fiscalização – e o Imposto de Renda (IR) e o 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature-
za (ISSQN) – no quesito de contribuição.

Assim como o recolhimento dos brasileiros 
ao Fisco cresceu ao longo dos anos, a parti-
cipação de notários e registradores na fisca-
lização e recolhimento de impostos também 
aumentou ao longo dos anos. O montante 
fiscalizado pelos cartórios, que na série his-
tórica iniciada em 2010 era de 25,8 bilhões, 
passou em 2017 para R$ 57,4 bilhões, um 
aumento da ordem de 121% em oito anos. Os 
números do atual exercício, 2018, fechado 
no mês de setembro, já alcançou o patamar 
de R$ 47,3 bilhões, faltando ainda três meses 
para o encerramento do ano fiscal.

Além disso, notários e registradores ainda 
devem fiscalizar a apresentação da prova de 
inexistência de débitos (CND) expedida pela 
Receita Federal / Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) quando bens imóveis 
e direitos a eles relativos são alienados, a 
qualquer título, por empresa, e a remessa da 
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a 
ser encaminhada ao Fisco federal.

Segundo o economista Marcos Cintra, a participação 
dos cartórios na fiscalização de tributos é essencial: “a 
fiscalização por parte dos cartórios é importante”

“A fiscalização por parte dos 
cartórios é importante na 

medida em que devem observar 
a quitação de tributos sobre 
propriedade quando do seu 

registro. A ausência dos cartórios 
implicaria um esforço adicional por 
parte do Poder Público no âmbito 

da observância das obrigações 
tributárias pelos contribuintes”

Marcos Cintra, doutor em economia pela 
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos
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Segundo o presidente do IBPT, João Eloi, o trabalho dos 
cartórios é fundamental para auxiliar os entes públicos: 
“agentes que exigem o recolhimento de impostos”

“A atuação dos cartórios na 
formalização das escrituras 

permite que esses atos sejam 
realizados com segurança jurídica 
e rapidez, evitando a necessidade 

de submetê-los diretamente à 
fiscalização tributária”

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

capa

Para o advogado tributarista, Antonio Herance, o CTN 
é fundamental para atribuir importância a notários e 
registradores: “imposição e responsabilidade”

“O ITCMD arrecadado, tal como 
os demais tributos estaduais, 
é essencial para arcar com 

as despesas e investimentos 
realizados nas áreas da saúde, 
educação, segurança e demais 

serviços públicos”

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

“A atividade extrajudicial ainda contribui 
como IRRF e realiza a Contribuição Previ-
denciária que decorrem do pagamento de 
remuneração variável pelo ato praticado pelo 
escrevente autorizado, além das incidências 
das contribuições previdenciárias do profis-
sional como segurado obrigatório da Previ-
dência Social (parte pessoal) e como empre-
gador (quota patronal)”, explica o advogado 
especializado em Direito Tributário Antonio 
Herance Filho. 

RESPONSaBIlIDaDE
TRIBuTáRIa
A atuação de notários e registradores como 
fiscalizadores de recolhimentos para os entes 
públicos está especificada na legislação bra-
sileira. A Lei 6.015/73, que dispõe sobre os 
registros públicos, traz em seu artigo 305 a 
especificação de que “cumpre aos oficiais de 
registro fazer rigorosa fiscalização do paga-
mento dos impostos devidos por força dos 
atos que lhes forem apresentados em razão 
do ofício”. 

Para o doutor em economia pela Universi-
dade de Harvard, nos Estados Unidos, Marcos 
Cintra, a atuação da atividade dos cartórios 
na fiscalização de tributos é essencial para o 
País. “A fiscalização por parte dos cartórios é 
importante na medida em que devem obser-
var a quitação de tributos sobre propriedade 
quando do seu registro. É um trabalho com-
plementar por parte de agentes que podem 
responder civil e criminalmente ao não ob-
servarem tal determinação. A ausência dos 
cartórios implicaria um esforço adicional por 
parte do Poder Público no âmbito da obser-
vância das obrigações tributárias pelos con-
tribuintes”, diz o economista.

A responsabilidade de notários e registra-
dores perante o Direito Tributário vai além. 
De acordo com o Código Tributário Nacional 
(CTN) - Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 -, em seu artigo 134, inciso VI, “os ta-
beliães, escrivães e demais serventuários de 
ofício respondem solidariamente pelos tribu-
tos devidos sobre os atos praticados por eles, 
ou perante eles, em razão do seu ofício”.

Há 29 anos atuando no segmento nota-
rial e registral, o advogado especialista em 
Direito Tributário, Antonio Herance Filho, 
revela que a responsabilidade subsidiária do 
notário e registrador, imposta pelo Código 
Tributário, faz com que a atividade auxilie na 
fiscalização de tributos, mas também assuma 
um compromisso que pode implicar na sua 

própria responsabilização, mediante patri-
mônio próprio, perante o crédito tributário. 

“Esse dispositivo é fundamental para a 
imposição e responsabilidade do notário e 
registrador. Se você pegar a ótica da contri-
buição que notários e registradores dão para 
que a arrecadação tributária seja melhor, 
mais eficiente, deve-se enaltecer a função 
destes delegatários. De outro lado, sob outra 
ótica, o notário e o registrador pode acordar 
com uma dívida que não lhe pertence, de um 
valor que tenha sido definido em uma relação 
jurídica travada entre contribuinte e Fazen-
da, seja ela municipal ou estadual.

Dessa forma, os notários e registradores 
são responsáveis por fiscalizarem o paga-
mento dos impostos que incidem diretamen-
te sobre transmissões imobiliárias, como no 
caso do ITBI, necessário para se efetuar uma 
compra e venda de bens imóveis, além do 
imposto de doação e heranças, cujo tributo 
responsável por essa operação é o ITCMD. 

Além do ITBI e do ITCMD, outros tributos, 
como o IPTU e o ITR também são fiscalizados 
por notários e registradores, já que também 
incidem sobre a propriedade imobiliária, sen-
do que as informações sobre estes recolhi-
mentos acabam chegando por meio de obri-
gações acessórias dos cartórios, que tem o 
dever de informar para a Receita, e também 
para entes Estaduais e municipais, valores 
de transações e elementos que são utilizados 
para questões estatísticas ou até mesmo para 
alertas de que há um evento tributável im-

portante ocorrendo em relação a determina-
do contribuinte.

Também por meio de um documento emi-
tido pelos Cartórios, chamado Declaração de 
Operação Imobiliária (DOI), a Receita Federal 
é informada sobre transações envolvendo pa-
trimônios de compradores e vendedores, po-
dendo assim cruzar informações para auferir 
os exatos valores devidos pelos contribuintes 
em suas Declarações de Imposto de Renda.

“A Declaração sobre Operações Imobiliá-
rias (DOI), criada pela Receita Federal, foi 
um passo nesse sentido, de utilizar mais a 
estrutura do cartório nesse auxilio da fis-
calização tributária e acho que ele tem sido 
muito eficiente nesse sentido. Na medida em 
que as operações são realizadas, o tributo é 
recolhido, e para além disso eles ainda auxi-
liam a fiscalização de tributos federais”, diz 
a professora de Direito Tributário e finanças 
públicas da Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Tathiane dos 
Santos Piscitelli.

Os notários e registradores também têm 
contribuição importante no papel de contri-
buintes, ao recolherem ISS e também o Im-
posto de Renda como pessoas físicas, já que 
os titulares de cartório são uma das catego-
rias que mais contribuem de forma per capita 
com a Receita Federal. 

Segundo dados da Receita Federal, em re-
lação ao Imposto de Renda (IR), das declara-
ções entregues em 2017 que se referem a 
2016, cerca de 10 mil titulares de cartório 
pagaram o equivalente a R$ 1,6 bilhões de 
imposto de renda, cujo número per capita do 
valor pago em relação ao número de traba-
lhadores é um dos maiores do País, totalizan-
do em média R$ 104.22 mil por titular de 
cartório. 

Segundo o presidente executivo do Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
(IBPT), João Eloi Olenike, o trabalho dos car-
tórios é fundamental para auxiliar os entes 
responsáveis pela fiscalização dos impostos 
no País. “Os cartórios são em muitos casos 
os agentes que exigem o recolhimento de 
impostos e proporcionam uma fiscalização 
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Arrecadação anual de impostos por notários e registradores

*até 30 de setembro Fonte: Impostômetro

 Ano  Arrecadação
 2010 R$ 25.850.865.355,69
 2011 R$ 29.670.476.868,08
 2012 R$ 33.437.577.641,45
 2013 R$ 38.409.253.050,44
 2014 R$ 42.771.119.145,10
 2015 R$ 52.485.273.151,45
 2016 R$ 52.812.439.103,04
 2017 R$ 57.240.912.816,54
 2018* R$ 47.310.972.197,30
 Total R$ 379.988.889.329,09

Arrecadação de impostos por notários e registradores 
de janeiro de 2010 a setembro de 2018

Fonte: Impostômetro

R$ 8.424.858.818,00
R$ 43.734.845.621,00

R$ 78.542.887.588,00

R$ 8.180.000.000,00

 Fiscalizadores 
 ITR 
 ITCMD 
 ITBI 
 IPTU R$ 238.535.342.736,00
 Contribuintes 
 Imposto de Renda 
 ISS 
 Total R$ 380.548.889.417,18

auxiliando os governos na arrecadação des-
ses valores. Os cartórios devem estar atentos 
à inteligência de negócios e acompanhar e 
implementar sempre as novidades tecnológi-
cas”, argumenta o presidente do IBPT.

IMPOSTO SOBRE 
HERaNçaS E DOaçõES
O ITCMD é um imposto estadual (artigo 155, 
I, a da Constituição Federal) cujo fato gera-
dor ocorre quando da transmissão “causa 
mortis” ou doação a qualquer título ou pelo 
domínio útil de bens imóveis e de direitos a 
ele relativos, como os bens móveis, títulos e 
créditos, inclusive direitos a eles relativos.

Os contribuintes do imposto são, em caso 
de herança, os herdeiros ou legatários. No 
caso de doação, podem ser tanto o doador 
como o donatário, cabendo aos cartórios fis-
calizar o tributo nas transmissões imobiliá-
rias, como no caso de doações, inventários e 
partilhas, muito comuns de serem realizados 

no tabelionato de notas e consequentemente 
no registro de imóveis. 

“O tabelião de notas pode lavrar a escritura 
de inventário, desde que a prova de quitação 
do imposto incidente sobre a herança tiver 
sido apresentada. Há muito são competentes 
para lavrar escrituras de doação, onde incide 
o ITCMD. Incidindo esse tributo de compe-
tência estadual, não é possível praticar o ato 
notarial sem que a prova do pagamento do 
imposto de doação tenha sido quitada. Toda 
vez que um inventário que tenha corrido pela 
via jurisdicional ou por meio de escritura pú-
blica bate às portas do registro imobiliário, 
cabe ao registrador averiguar a questão tri-
butária sim. É importante que os dois profis-
sionais do Direito, tabelião de notas e oficial 
do registro de imóveis, sejam reconhecidos 
por este trabalho”, explica o advogado tribu-
tarista Antonio Herance Filho. 

Para o especialista em Direito Tributário 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

R$ 3.130.954.564,18

de Janeiro (PUC-RJ) e em Direito Privado 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF
-RJ), Rogério David Carneiro, os tabeliães e 
escreventes tem papel fundamental no auxi-
lio à fiscalização do ITCMD, já que o tributo 
incide sobre heranças, doações, mas também 
sobre transações imobiliárias. 

“O Código Tributário Nacional elege o car-
tório como responsável pelos tributos devi-
dos sobre os atos praticados. A legislação 
estabelece ainda requisitos para que os atos 
sujeitos a registro cumpram formalidades, 
entre elas a apresentação de guia de reco-
lhimento dos tributos. Daí é que os cartórios 
têm essa vocação importante para a socieda-
de”, relata o tributarista. 

A arrecadação do ITCMD vem crescendo 
no Brasil. Segundo dados do impostômetro, 
entre 2010 e setembro de 2018, foram ar-
recadados pelos Estados brasileiros cerca de 
R$ 43 bilhões. Enquanto no ano de 2010 foi 
arrecadado cerca de 2 bilhões, em 2017 esse 



18

valor saltou para 7 bilhões, um aumento de 
177,5% em sete anos.

Em 2017, o Estado com maior arrecada-
ção de ITCMD foi o Estado de São Paulo, 
com mais de R$ 2,7 bilhões arrecadados em 
apenas um ano. Em 2010, esse número ti-
nha sido pouco mais de R$ 984 milhões, o 
que representa um aumento de 174,3% em 
sete anos.

Segundo a Secretaria da Fazenda do Es-
tado de São Paulo, o ITCMD corresponde a 
cerca de 1,8% da receita tributária do Es-
tado de São Paulo. “O ITCMD arrecadado, 
tal como os demais tributos estaduais, é 
essencial para arcar com as despesas e in-
vestimentos realizados nas áreas da saúde, 
educação, segurança e demais serviços pú-
blicos”, diz a Secretaria. 

Ainda de acordo com a Secretaria, “as 
serventias e tabeliães prestam essencial 
auxilio no processo de arrecadação do IT-
CMD, permitindo que os valores do ITCMD 
sejam apurados corretamente e cobrados 
dos contribuintes. A atuação dos cartórios 
na formalização das escrituras permite que 
esses atos sejam realizados com segurança 
jurídica e rapidez, evitando a necessidade 
de submetê-los diretamente à fiscalização 
tributária”, avalia a pasta. 

O segundo Estado que mais arrecadou IT-
CMD em 2017 foi o Rio de Janeiro, com um 
valor superior a R$ 1,2 bilhões. Em 2010, 
esse número tinha sido de pouco mais de 
R$ 462 milhões, o que representa um au-
mento de 159,7%. Já o terceiro em maté-
ria de arrecadação do ITCMD em 2017 foi 
Minas Gerais, com mais de R$ 908 milhões 
arrecadados, um aumento de 237,4% desde 
2010, quando foi arrecadado cerca de R$ 
269 milhões.

Para a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Minas Gerais, os cartórios são importantíssi-
mos para a arrecadação do tributo. “O ITCMD 
é o terceiro imposto de maior arrecadação 
própria do Estado. Em geral, a cobrança é 
feita a partir da declaração da ocorrência do 
fato gerador do imposto pelo próprio con-
tribuinte. A alíquota é de 5%, sendo que há 
previsão de desconto sobre o valor devido, 
quando o pagamento se dá dentro de deter-
minados prazos estabelecidos na legislação e 
de forma espontânea. Nesse sentido, os car-

tórios são importantíssimos para a arrecada-
ção do tributo, uma vez que são obrigados a 
exigir a comprovação do pagamento do IT-
CMD para a prática de diversos atos que lhes 
competem”, informa a pasta. 

auMENTO DE 
aRRECaDaçãO ESTaDual
A importância dada pelos Estados a este tri-
buto é tamanha que em 2017, com o objetivo 
de aumentar a arrecadação perdida no perío-
do de recessão pelo qual o País tem passado, 
metade dos estados brasileiros decidiu au-
mentar o imposto sobre heranças e doações, 
principalmente sobre aquelas de maior valor. 
De acordo com levantamento da consultoria 
Ernst & Young, 13 das 27 unidades da fede-
ração elevaram alíquotas do ITCMD.

Um dos Estados que aumentou sua alí-
quota para fins de arrecadação entre 2014 
e 2017 foi o Rio Grande do Sul.  Para a Se-
cretaria da Fazenda do Estado a elevação da 
cobrança do imposto ajuda a prover recur-
sos para funções básicas aos cidadãos, como 
saúde, segurança e educação. 

“Cabe destacar que se trata de imposto 
não compartilhado com os municípios. Nes-
se sentido, todo esforço direcionado pelo 
Estado para arrecadar esse tributo reverterá 
invariavelmente em benefício do próprio Es-

tado. Essa situação é peculiar se comparada 
aos outros dois impostos estaduais, IPVA e 
ICMS, que respectivamente direcionam 50% 
e 25% do valor arrecadado aos municípios. 
O aumento da alíquota serve para cumprir 
funções básicas aos cidadãos, como saúde, 
segurança e educação”, diz a pasta.

Ainda de acordo com a Secretaria, a fiscali-
zação dos cartórios sobre o ITCMD tem cum-
prido papel exemplar ao que concerne à sua 
atividade. “A atenção e o cuidado com que 
os cartórios e órgãos de registro localizados 
no Estado tem dado ao correto cumprimento 
das obrigações tributárias é digno de nota. 
Tanto é que no Estado a Receita Estadual não 
tem verificado casos de fraudes em relação 
ao ITCMD”, salienta o órgão. 

Para o especialista em Direito Tributário, 
Rogério Carneiro, a medida adotada pelos Es-
tados de aumentar as alíquotas para arreca-
dar mais dinheiro é constitucional. “A adoção 
da progressividade das alíquotas no ITCMD é 
permitida pelo nosso ordenamento jurídico. 
A polêmica caiu por terra em 2013 quando 
o Supremo Tribunal Federal (STF) mudou 
seu entendimento, passando a reconhecer a 
constitucionalidade da progressividade nes-
se tributo”, analisa o tributarista.

Em 2013, o STF proveu o Recurso Extraor-
dinário (RE) 562045, julgado em conjunto 
com outros nove processos que tratavam da 
progressividade na cobrança do ITCMD. O 
Governo do Rio Grande do Sul, autor de todos 
os recursos, contestou decisão do Tribunal 
de Justiça do Estado (TJ-RS), que entendeu 
inconstitucional a progressividade da alíquo-
ta do ITCMD (de 1% a 8%) prevista no artigo 
18 da Lei Estadual 8.821/89, e determinou 
a aplicação da alíquota de 1%. O tema teve 
repercussão geral reconhecida.

Em 2015, o Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz) chegou a propor ao 
Senado a elevação da alíquota máxima do 
ITCMD, de 8% para 20%, mas o projeto não 
saiu do papel. Atualmente, as alíquotas do 
ITCMD são fixadas livremente pelos Estados, 
respeitando-se o máximo fixado pelo Senado 
Federal em 8%. 

A alíquota utilizada varia de acordo com 

Segundo o especialista em Direito Tributário, Kiyoshi 
Harada, os cartórios desempenham atividade notável para 
os entes públicos: “braço estendido do Erário”

Especialista em Direito Tributário, Rogério David Carneiro 
fala sobre a fiscalização: “o CTN elege o cartório como 
responsável pelos tributos devidos”

 “Os cartórios podem ser 
considerados como um braço 

estendido do Erário, assim como 
ocorre com a rede bancária, mas 

com a particularidade de que 
incumbe ao cartório a função de 

conferir a regularidade do imposto 
recolhido por ocasião da lavratura 

da escritura no caso do ITBI”

Kiyoshi Harada, especialista em Direito Tributário, 
Ciência das Finanças e Teoria Geral do Processo 

“A legislação estabelece ainda 
requisitos para que os atos 
sujeitos a registro cumpram 
formalidades, entre elas a 
apresentação de guia de 

recolhimento dos tributos. Daí é 
que os cartórios têm essa vocação 

importante para a sociedade”

Rogério David Carneiro, especialista 
em Direito Tributário pela PUC-RJ

capa
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Fonte: Ernst & Young
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Mordida maior
alíquota no país não pode passar de 8%

Herança Doação

OS ESTaDOS 
QuE ElEVaRaM 

a alÍQuOTa

Alíquotas máximas; regras variam de 
acordo com estados. No Rio, por exemplo, 
alíquota de 5% vale para transmissão de 
bens com valor superior a 400 mil Ufir-RJ 
(equivalente a 1,27 milhão)

QUANTO ERA EM 2014
QUANTO FICOU EM 2017

AC   784.000,00     1.426.000,00     1.350.000,00     1.697.000,00     4.053.000,00     4.513.000,00     3.273.000,00     11.023.000,00     5.131.750,00 
AL   4.053.000,00     4.857.000,00     5.979.000,00     6.801.000,00     6.230.000,00     21.935.000,00     11.918.000,00     11.366.894,74     15.439.678,57 
AM   2.548.000,00     45.654.000,00     5.375.000,00     5.648.000,00     9.050.000,00     9.046.000,00     7.496.000,00     14.791.000,00     10.029.892,86 
AP   244.000,00     734.000,00     477.000,00     661.000,00     566.000,00     531.826,09     777.000,00     797.000,00     911.700,31 
BA   27.041.000,00     31.738.000,00     41.285.000,00     79.301.000,00     79.096.000,00     112.102.000,00     122.445.000,00     127.937.000,00     134.891.500,00 
CE   27.074.000,00     43.982.000,00     43.863.000,00     66.027.000,00     62.766.000,00     85.056.000,00     142.035.730,00     102.748.000,00     95.790.358,21 
DF   33.187.000,00     38.597.000,00     53.000.000,00     150.176.000,00     86.591.000,00     133.412.000,00     127.829.000,00     138.869.000,00     147.761.535,71 
ES   20.702.000,00     24.618.000,00     31.551.000,00     36.620.000,00     52.214.000,00     76.853.000,00     58.822.000,00     68.742.000,00     76.936.250,00 
GO   69.340.000,00     101.591.000,00     138.634.000,00     159.326.000,00     181.368.000,00     301.085.000,00     249.214.000,00     291.812.000,00     322.692.892,86 
MA   4.409.000,00     6.372.000,00     6.430.000,00     6.549.000,00     8.396.000,00     15.557.000,00     12.169.000,00     14.521.000,00     14.666.214,29 
MG   269.050.000,00     423.385.000,00     496.788.000,00     553.260.000,00     640.887.000,00     738.979.000,00     802.359.000,00     908.487.000,00     959.679.821,43 
MS   48.160.000,00     70.226.000,00     87.633.000,00     94.430.000,00     95.474.000,00     116.905.000,00     166.468.000,00     124.275.000,00     168.464.428,57 
MT   21.007.000,00     26.839.000,00     45.306.000,00     51.774.000,00     49.994.000,00     80.168.000,00     97.001.000,00     88.811.488,72     84.965.500,00 
PA   6.616.000,00     18.662.000,00     14.649.000,00     11.768.000,00     18.285.000,00     28.477.000,00     28.156.000,00     26.754.000,00     43.704.214,29 
PB   7.269.000,00     13.264.000,00     11.735.000,00     15.567.484,08     21.120.000,00     23.712.000,00     30.142.000,00     28.544.000,00     33.263.607,14 
PE   39.437.000,00     40.047.000,00     51.970.000,00     58.906.000,00     76.500.000,00     98.052.000,00     130.198.000,00     74.741.000,00     111.282.571,43 
PI   4.178.000,00     4.896.000,00     10.794.000,00     12.212.000,00     17.997.000,00     17.035.000,00     15.226.163,93     13.648.000,00     16.101.385,83 
PR   148.951.000,00     148.702.000,00     193.065.000,00     267.752.000,00     331.571.000,00     489.421.000,00     396.602.000,00     410.106.000,00     518.136.821,43 
RJ   462.512.000,00     417.332.000,00     535.849.086,96     643.515.000,00     670.609.000,00     884.543.000,00     1.401.276.000,00     1.278.845.000,00     1.284.655.711,18 
RN   9.003.000,00     11.703.000,00     13.664.000,00     27.352.000,00     27.461.000,00     17.573.000,00     23.811.000,00     16.101.000,00     85.825.857,14 
RO   5.574.000,00     4.544.000,00     4.196.000,00     5.666.000,00     6.663.000,00     9.571.000,00     15.988.000,00     10.209.000,00     12.308.357,14 
RR   738.000,00     1.005.000,00     1.067.000,00     1.159.000,00     1.285.000,00     1.876.000,00     1.689.000,00     1.740.000,00     1.524.071,43 
RS   283.457.000,00     253.315.000,00     235.748.000,00     365.429.000,00     333.627.000,00     636.083.000,00     433.108.000,00     499.273.000,00     617.626.428,57 
SC   73.161.000,00     92.753.000,00     128.284.000,00     139.589.000,00     177.809.000,00     212.466.000,00     271.106.065,57     283.334.000,00     316.906.382,90 
SE   8.202.000,00     7.551.000,00     15.150.000,00     14.539.000,00     11.256.000,00     18.555.000,00     29.979.000,00     28.526.000,00     25.362.000,00 
SP   984.166.000,00     1.010.210.000,00     1.276.145.000,00     1.389.916.000,00     1.714.413.000,00     2.387.136.000,00     2.330.975.000,00     2.706.371.000,00     2.923.867.321,43 
TO   3.390.000,00     5.128.000,00     7.752.000,00     11.773.000,00     16.941.000,00     26.700.000,00     15.636.000,00     23.052.000,00     23.638.750,00

Recolhimento de ITCMD por Estado de 2010 a setembro de 2018 (em reais)
   2010     2011     2012     2013    2014     2015     2016     2017     2018

ITCMD
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uma tabela progressiva, que determina o per-
centual de acordo com a soma do valor venal 
dos bens doados ou transmitidos. A base de 
cálculo é o valor venal dos bens, dos títulos 
ou dos créditos transmitidos ou doados. 

Autor do artigo “Explosão de arrecadação 
do imposto sobre heranças e doações no RJ”, 
Rogério Carneiro revela que se um indivíduo 
de grandes posses receber uma herança cujo 
o montante esteja dentro da faixa de isenção, 
ainda que o indivíduo tenha capacidade con-
tributiva, terá o direito de não pagar o im-
posto sucessório. Mesmo assim, ele acredita 
que não se pode distinguir impostos reais e 
pessoais para falar sobre uma possível justi-
ça tributária. 

“Em matéria tributária, é sabido que impos-
to justo é sempre o imposto que os outros 
devam pagar. No entanto, não deixa de ser 
paradoxal. Muito embora o STF tenha citado 
bastante a questão da justiça durante o longo 
julgamento do RE 562045, na verdade, os im-
postos reais incididos sobre um bem móvel ou 
imóvel, não permite à administração tributária 
identificar com precisão a capacidade econô-
mica do indivíduo. Só que fazer incidir a carga 
tributária de forma gradual à capacidade eco-
nômica do contribuinte seria o principal pilar, 
no meu entender, de uma ideia sobre justiça 
tributária”, explica o tributarista.

As atuais alíquotas de ITCMD que incidem 
sobre todos os Estados brasileiros são as des-
critas em tabela na página ao lado, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT).

IMPOSTO SOBRE 
TRaNSaçõES IMOBIlIáRIaS
Previsto na Constituição Federal, o Imposto 
de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é um 
tributo municipal exigido para que seja efeti-
vada a transação imobiliária entre vendedo-
res e compradores. O ITBI é cobrado sempre 
que uma transmissão de imóvel for feita e 
precisar ser registrada em cartório.

A forma da fiscalização do ITBI pode va-
riar entre os municípios brasileiros. Em São 
Paulo, por exemplo, o Decreto 55.196/2014 
diz que os oficiais de Registros de Imóveis e 
notários devem exigir a apresentação do ITBI 
para lavratura, registro, inscrição, averbação 
e demais atos relacionados à transmissão 
de imóveis ou de direitos a eles relativos, de 
acordo com o artigo 29 do referido decreto. 

Além disso, o mesmo decreto, em seu arti-
go 30, inciso II, diz que os notários e oficiais 
de registro de imóveis devem “fornecer aos 
encarregados da fiscalização, quando solici-
tada, certidão dos atos lavrados ou registra-
dos, concernente a imóveis ou direitos a eles 
relativos”. 

O custo do ITBI baseia-se no valor venal 
do imóvel negociado (preço de mercado, que 
pode ser conferido no documento de cobran-
ça do IPTU) e a alíquota é definida pelo mu-
nicípio em que ele está situado. A legislação 

Para a cartógrafa Keilla Ribeiro, os cartórios desempenham 
função importante também na averiguação do IPTU: 
“fiscalização indireta”

“Uma forma de fiscalização 
indireta dos cartórios que tem 
sido apontada é exigindo-se a 
comprovação de quitação do 

IPTU durante o registro do imóvel”

Keilla Ribeiro, técnica em cartografia e 
especialista em geoprocessamento

1809
Introdução do imposto sucessório 
(“décima de heranças e legados”) e 
do imposto de transmissão intervivos 
(“sisa”)

1832
Atribuição do imposto causa mortis 
à receita provincial, e do intervivos à 
receita geral.

1891
Atribuição de competência exclusiva 
aos Estados, com a denominação 
genérica de “Imposto de Transmissão 
de Propriedade”.

1934
Manutenção da competência dos 
Estados, mas dividiu o imposto em (i) 
causa mortis e (ii) intervivos, o que foi 
mantido pelas Constituições de 1937 
e 1946.

1961
EC nº5/61 – Competência do 
imposto de transmissão de imóveis 
intervivos aos municípios, mantendo a 
transmissão causa mortis aos Estados.

1965
EC nº 1/69 – Agrupou novamente 
os dois impostos (“Impostos sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis e de 
Direitos sobre Imóveis”), transferindo 
a competência aos Estados, o que foi 
mantido até a Constituição Federal 
de 1988;

1988
Divide novamente o imposto 
conferindo aos Estados e ao Distrito 
Federal a competência para tributar a 
transmissão causa mortis e doações; e 
aos municípios a transmissão onerosa 
intervivos.

Conheça a evolução 
histórica do ITCMD

capa

Para o advogado tributarista Pedro Bini, os notários e 
registradores também fiscalizam de forma indireta o IPTU: 
“ver o valor de transferência do imóvel”

“Os cartórios têm uma influência 
na arrecadação dos tributos 

que estão relacionados com a 
propriedade imobiliária. Para 
você ter controle de quem é 
proprietário, se está pagando 

o IPTU, e ver o valor de 
transferência do imóvel”

Pedro Guilherme Ferreira Bini, 
advogado tributarista 
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Alíquotas de ITCMD em cada Unidade do País

Fonte: IBPT/ impostômetro
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No Brasil, com a proclamação da República, 
a Constituição Federal de 1891 definiu em 
seu artigo 9º a competência tributária esta-
dual exclusiva para decretar impostos sobre a 
transmissão de propriedade. 

A Constituição brasileira de 1934 manteve 
a competência estadual, mas passou a dividir 
o imposto sobre transmissão causa mortis do 
imposto sobre transmissão de propriedade 
imobiliária intervivos (artigo 8º), que antes 
integravam um só imposto sobre toda for-
ma de transmissão de propriedade. O mais 
curioso acerca desta Constituição Federal é o 
seu artigo 128, que diz que “ficam sujeitas a 
imposto progressivo as transmissões de bens 
por herança ou legado”. 

Conheça a história do ITCMD e sua implementação no Brasil
A previsão expressa de progressividade 

para o imposto de transmissão foi um evento 
inédito e representou um progresso para este 
imposto, uma das manifestações do caráter 
progressista da breve Constituição de 1934, 
junto a inovações mais notórias como o su-
frágio feminino, o voto secreto e o mandado 
de segurança.

Apenas com a Emenda Constitucional nº 
5, de 21 de novembro de 1961, veio uma 
grande mudança: a partir de então o imposto 
sobre transmissão de propriedade intervivos 
passaria a ter competência tributária munici-
pal. Com a Emenda Constitucional nº 18, de 
1º de dezembro de 1965, foi criado um im-
posto único sobre a transmissão a qualquer 

título de bens imóveis, excluindo bens mó-
veis da tributação.

As Constituições de 1967 e 1969 manti-
veram a competência estadual e também 
persistiram na exclusão dos bens móveis 
da hipótese de incidência do imposto sobre 
transmissão.

Por fim, a recente Constituição Federal de 
1988 realizou um desdobramento deste im-
posto sobre transmissão. Reduziu a compe-
tência dos Estados-membros para o Imposto 
sobre transmissão causa mortis e doação de 
quaisquer bens ou direitos enquanto atribuiu 
a competência do Imposto sobre a transmis-
são de bens imóveis e de direitos a eles rela-
tivos (intervivos), o ITBI, para os municípios.

“Entre 2010 – com 
arrecadação de 2 

bilhões – e 2017 – 
com arrecadação de 7 
bilhões - a receita com 
ITCMD teve aumento 

de 177,5% nos 
últimos oito anos”

*até 30 de setembro Fonte: Impostômetro

 Ano  Arrecadação
 2010 R$ 2.563.322.911,28
 2011 R$ 2.848.324.912,52
 2012 R$ 3.463.417.667,72
 2013 R$ 4.175.156.922,81
 2014 R$ 4.698.876.934,83
 2015 R$ 6.523.516.546,05
 2016 R$ 6.550.560.628,01
 2017 R$ 7.113.389.182,24
 2018* R$ 5.798.279.916,48
 Total R$ 43.734.845.621,98

ITCMD
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não determina objetivamente quem deve ar-
car com o tributo, porém, geralmente, este 
é pago pelo comprador. Contudo, é possível 
que as partes negociantes façam um acordo 
para que o vendedor se encarregue da despe-
sa ou para que ela seja dividida entre ambos.

“Os cartórios podem ser considerados 
como um braço estendido do Erário, assim 
como ocorre com a rede bancária, mas com a 
particularidade de que incumbe ao cartório a 
função de conferir a regularidade do imposto 
recolhido por ocasião da lavratura da escritu-
ra no caso do ITBI”, comenta Kiyoshi Harada, 
especialista em Direito Tributário, Ciência 
das Finanças e Teoria Geral do Processo. 

Em seu artigo “ITBI: Responsabilidade so-
lidária dos notários e registradores”, Hara-
da comenta que os profissionais de cartório 
podem ser responsabilizados tributariamen-
te em uma transmissão imobiliária, segun-
do o artigo 11, parágrafo único da Lei nº 
11.154/91. 

“A responsabilidade tributária do notário 
surge quando restar infrutífera a cobrança 
do imposto contra o devedor principal; essa 
responsabilidade há de decorrer da omissão 
do notário na verificação do recolhimento 
pelo adquirente do imóvel (pessoa que figura 
como comprador na escritura pública) que 
resultou no prejuízo do fisco. Em relação ao 
oficial de registro essa verificação se impõe 
no ato do registro do título de transferência 
da propriedade (escritura pública aquisitiva)”, 
explica o especialista em Direito Tributário. 

Pesquisadora do Ibre/FGV, Vilma Pinto fala sobre a 
importância histórica do ITR: “a Constituição de 1988 
ratificou a cobrança do imposto”

“A arrecadação dos tributos 
municipais é fundamental para 
a implementação das políticas 

públicas. Sem eles a consecução 
das obras públicas, construção de 
hospitais, escolas e pavimentação 

de vias públicas ficariam 
comprometidas”

Secretaria de Finanças de Cuiabá (MT)

1809
Introdução do imposto sucessório 
(“décima de heranças e legados”) e 
do imposto de transmissão intervivos 
(“sisa”)

1832
Atribuição do imposto causa mortis 
à receita provincial, e do intervivos à 
receita geral.

1891
Atribuição de competência exclusiva 
aos Estados, com a denominação 
genérica de “Imposto de Transmissão 
de Propriedade”.

1934
Manutenção da competência dos 
Estados, mas dividiu o imposto em (i) 
causa mortis e (ii) intervivos, o que foi 
mantido pelas Constituições de 1937 
e 1946.

1961
EC nº5/61 – Competência do 
imposto de transmissão de imóveis 
intervivos aos municípios, mantendo a 
transmissão causa mortis aos Estados.

1965
EC nº 1/69 – Agrupou novamente 
os dois impostos (“Impostos sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis e de 
Direitos sobre Imóveis”), transferindo 
a competência aos Estados, o que foi 
mantido até a Constituição Federal 
de 1988;

1988
Divide novamente o imposto 
conferindo aos Estados e ao Distrito 
Federal a competência para tributar a 
transmissão causa mortis e doações; e 
aos municípios a transmissão onerosa 
intervivos.

Conheça a evolução 
histórica do ITBI

O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI) surgiu no Direito brasileiro no início do 
século XIX, mais precisamente em 1809, à luz 
do Alvará nº 3, tendo aparecido pela primeira 
vez no texto constitucional de 1891.

A Reforma implantada pela Emenda Cons-
titucional nº 18/65 havia transferido esse im-
posto para os Estados, abarcando a transmis-
são intervivos e a transmissão causa mortis.

Nas constituições que se seguiram, o im-
posto assumiu a forma de gravame estadual, 
o que perdurou até a Constituição de 1988.

A Constituição Federal de 1988 cindiu a ló-
gica desse imposto atendendo às pressões es-
taduais e municipais: de um lado, atribuiu aos 
municípios o imposto incidente sobre a trans-
missão de bens imóveis e de direitos a eles rela-
tivos, a título oneroso e por atos intervivos; de 
outro lado, outorgou aos Estados a instituição 
do imposto sobre a transmissão causa mortis e 
doação, de quaisquer bens ou direitos retornan-
do, nesse particular, ao sistema da Constituição 
de 1946 em que a transmissão de quaisquer 
bens corpóreos ou incorpóreos era tributada.

Mais adiante, a Lei nº 10.705 de 28 de de-
zembro de 2000, em seu artigo 35, revogou 
expressamente a Lei nº 9.591/66.

Conheça a história do ITBI e 
sua implementação no Brasil

capa

“Entre 2010 – com 
arrecadação de 5,5 
bilhões – e 2017 

– com arrecadação 
de 10 bilhões - a 

receita com ITBI teve 
aumento de 82,98% 

nos últimos oito anos”

*até 30 de setembro Fonte: Impostômetro

 Ano  Arrecadação
 2010 R$ 5.586.091.263,01
 2011 R$ 6.903.662.836,21
 2012 R$ 7.980.688.982,22
 2013 R$ 9.427.027.309,88
 2014 R$ 10.031.506.882,24
 2015 R$ 10.268.812.857,25
 2016 R$ 9.453.467.849,84
 2017 R$ 10.221.514.527,71
 2018* R$ 8.670.115.169,67
 Total R$ 78.542.887.678, 06
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Alíquotas de ITBI em cada Capital do País

Aracajú (SE)
2,0%
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2,5%

Maceió (AL)
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Fonte: IBPT/ impostômetro

AC   1.849.011,65     3.292.604,39     3.647.027,40     5.145.678,00     4.391.778,06     5.158.457,40     4.830.209,19     5.167.260,49     6.043.975,96 
AL   18.725.656,81     23.819.045,60     27.670.507,11     28.002.068,99     25.300.075,62     23.789.470,53     24.674.957,32     27.855.015,17     27.863.883,43 
AM   27.788.621,21     39.601.059,28     43.629.059,35     58.345.693,08     57.213.497,35     59.416.521,48     45.814.188,33     47.544.362,88     58.968.376,85 
AP   1.013.371,03     1.385.266,49     2.643.175,66     3.932.879,39     6.290.776,42     3.979.674,00     4.531.536,29     3.338.609,15     5.445.236,48 
BA   126.121.359,28     171.982.626,86     158.680.659,71     218.764.156,27     267.198.830,44     192.082.678,64     180.966.826,69     149.783.422,68     202.440.222,25 
CE   67.138.700,92     88.285.646,87     110.132.529,38     138.949.967,09     140.394.216,02     136.650.901,40     108.727.433,45     119.631.792,80     143.238.538,19 
ES   27.454.954,30     37.390.547,28     39.296.552,99     44.709.657,47     41.625.918,23     37.853.337,90     43.926.069,71     38.979.322,57     44.579.623,92 
GO   101.446.707,03     119.857.401,73     118.499.690,16     110.496.639,32     108.179.590,29     107.259.534,29     106.971.452,70     107.659.500,49     106.993.937,31 
MA   14.070.963,82     15.081.092,78     18.485.358,16     22.401.170,89     27.450.240,06     29.612.723,43     25.214.130,21     22.376.349,28     29.724.041,99 
MG   209.659.870,98     262.821.124,56     309.005.189,22     351.261.071,43     386.965.062,28     393.670.544,70     357.726.040,67     334.303.102,44     413.358.318,18 
MS   26.480.431,75     31.743.248,17     37.699.802,10     39.866.403,80     45.200.652,64     48.397.244,82     52.286.435,07     55.126.300,39     60.349.900,13 
MT   17.380.222,34     22.857.879,60     25.599.094,35     34.985.721,38     31.174.116,73     35.011.362,37     33.562.320,65     38.177.882,02     41.818.451,13 
PA   20.291.667,00     21.768.585,00     30.869.260,00     33.996.378,48     31.716.997,00     32.860.201,60     29.153.167,07     30.805.965,86     35.051.515,91 
PB   42.381.900,56     57.127.891,17     66.381.066,95     70.112.821,28     74.959.679,03     89.599.762,16     81.572.806,34     91.725.620,86     100.775.562,90 
PE   47.157.152,89     60.425.869,19     74.938.065,00     85.932.955,39     113.261.592,88     102.123.057,14     101.364.981,58     88.392.473,30     116.461.648,00 
PI   11.331.681,40     12.687.450,11     16.815.837,07     17.719.177,72     29.108.032,27     29.325.429,63     28.761.166,02     27.001.292,06     34.395.909,34 
PR   166.582.692,26     204.007.620,10     227.929.021,14     272.623.298,42     293.553.891,97     299.322.442,74     259.284.861,90     275.677.932,47     318.185.063,81 
RJ   496.975.421,19     592.928.652,57     748.933.504,63     790.923.185,97     741.677.354,75     732.038.986,20     655.506.088,84     666.082.079,09     752.956.609,16 
RN   28.876.715,79     31.137.102,24     39.080.320,56     43.438.977,80     51.225.881,74     54.393.839,74     51.386.709,59     46.782.617,18     58.307.242,44 
RO   5.238.102,05     6.539.706,77     8.166.190,84     10.963.758,28     11.807.655,39     10.052.012,16     10.021.220,00     8.887.161,13     11.608.708,37 
RR   2.392.755,15     3.455.311,06     4.417.408,32     4.152.645,36     4.658.928,74     4.544.854,40     9.838,54     4.583.759,69     3.473.274,66 
RS   153.719.193,71     187.709.019,86     214.123.041,44     236.403.377,87     249.364.990,36     244.938.677,60     263.939.912,80     227.293.864,85     275.842.885,72 
SC   42.452.686,05     47.889.929,05     55.886.427,11     64.530.712,30     68.170.677,55     90.323.578,42     80.390.445,76     75.029.201,87     92.235.436,56 
SE   29.410.115,45     43.656.302,29     41.283.121,25     49.257.591,49     52.812.431,50     48.112.675,30     44.687.484,53     41.232.030,86     49.803.941,65 
SP   948.638.537,95     1.126.510.765,70     1.200.743.627,62     1.415.530.846,93     1.495.264.875,00     1.839.598.203,39     1.796.270.234,72     1.875.042.143,01     2.095.945.636,57 
TO   5.569.664,37     6.964.266,02     9.605.967,44     11.915.731,52     14.001.786,00     15.419.158,55     14.800.701,83     19.504.691,79     20.593.442,30

Recolhimento de ITBI pelas Capitais brasileiras de 2010 a setembro de 2018 (em reais)
   2010     2011     2012     2013    2014     2015     2016     2017     2018
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Dados do impostômetro revelam que des-
de 2010 foram arrecadados em todos os 
municípios brasileiros mais de R$ 78 bilhões 
de ITBI até setembro de 2018. Enquanto em 
2010 foram arrecadados cerca de R$ 5,5 bi-
lhões, em 2017 foram recolhidos mais de R$ 
10 bilhões, um aumento de quase 82,98% na 
arrecadação do ITBI.

Esse aumento da arrecadação geralmente 
significa também um aumento nas transa-
ções imobiliárias e consequente maior par-
ticipação de notários e registradores nessas 
operações. Segundo o Colégio Notarial do 
Brasil - Seção São Paulo (CNB/SP), entre 
maio de 2017 e maio de 2018, foram tran-
sacionados R$ 472,6 bilhões em imóveis no 
Brasil com 945,2 mil escrituras públicas rea-
lizadas no período. 

Somente em maio deste ano, foram tran-
sacionados no País aproximadamente 80 mil 
imóveis, que movimentaram cerca de R$ 38 
bilhões. Ainda de acordo com o levantamen-
to, São Paulo é o estado que mais transaciona 
propriedades via escritura pública. No perío-
do, foram computadas a lavratura de 23 mil 
escrituras, ou seja, quase 30% dos atos fir-
mados no País.

A cidade de São Paulo, inclusive, é a capital 
brasileira que mais arrecadou com o recolhi-
mento de ITBI historicamente. De janeiro a 
setembro de 2018, São Paulo arrecadou mais 
de R$ 2 bilhões em recolhimento do ITBI, um 
número que já supera o ano inteiro anterior. 
Em relação a 2010, quando o recolhimento 
foi de pouco mais de R$ 900 mil, houve um 
acréscimo de 122,2% aos cofres públicos.

Logo atrás da capital paulista, vem a cida-
de do Rio de Janeiro que somente em 2018 
já arrecadou mais de R$ 752 milhões, um au-
mento de 51,5% em relação a 2010, quando 
a arrecadação foi superior a R$ 496 milhões.

Vale lembrar que cabe ao município a 
instituição e regulamentação específica da 
cobrança do ITBI, conforme determina a 
Constituição Federal em seu artigo 156. Nes-
se caso, cada cidade pode priorizar o uso de 
recursos para determinada finalidade. 

É o caso da cidade de Belo Horizonte, ter-
ceira no ranking entre as capitais que mais 
arrecadaram ITBI no Brasil desde 2010. So-
mente em 2018 foram arrecadados mais de 
R$ 413 milhões, um aumento de 97,1% em 
relação ao ano de 2010, quando foi arreca-
dado cerca de R$ 209 milhões.

De acordo com a Secretaria da Receita de 
Belo Horizonte, a cobrança desse imposto 
serve como estímulo para o desenvolvimento 
de um sistema tributário próprio. “Os valo-
res arrecadados com a cobrança do ITBI não 
tem um destino especifico, sendo aplicados 
de acordo com o previsto no orçamento. 
Assim, essas receitas podem ser destina-
das para Educação, Saúde, Projetos Sociais, 
Saneamento Básico, Segurança, Habitação, 
Esporte, Lazer, Sistema Viário, Iluminação e 
Vias Públicas. Além disso, a cobrança desse 
imposto deve ser enxergada como um estí-
mulo para o desenvolvimento de um sistema 
tributário próprio. As receitas próprias são 
extremamente importantes na realização de 
projetos e manutenção da máquina pública, 
em nível local, na medida em que se reduz a 
dependência dos entes Federal e Estadual”, 
garante a secretaria. 

Já a Secretaria de Finanças do Recife infor-
ma que a cobrança do ITBI é regulada pelos 
artigos 43 a 61 da Lei n° 15.563 de 1991 
– Código Tributário Municipal. Nesse caso, o 
ITBI é calculado com base no valor de mer-
cado do imóvel, avaliado pela Secretaria de 
Finanças a pedido do contribuinte.

“A alíquota do ITBI é 3%, podendo variar 
para 1% nos casos de imóveis financiados 
pelo Sistema Financeiro de Habitação e 1,8% 

Para o especialista em Direito Tributário, Thiago Sarraf, 
o faturamento do ISS tem um alcance relevante: 
“abrangência mais ampla em relação a renda”

“Interessante que a receita com 
a arrecadação não pode ser 

vinculada a determinada despesa, 
de modo que os municípios 

podem – e devem – se utilizar 
destes recursos em função das 

necessidades primordiais da 
sociedade”

Thiago Sarraf, especialista em direito tributário

“É crescente a importância dos 
cartórios no sentido de dar 

visibilidade aos atos, aos negócios. 
Não tenho dúvidas de que cada 

vez mais a Receita vem buscando 
uma eficiência maior e grande 

parte dessa eficácia é devida aos 
cartórios”

Alfredo Meneghetti Neto, economista e doutor 
em história econômica pela PUC/RS

capa

Normas que 
regulamentam o
IPTU no Brasil
• Constituição Federal de 1988;
• Código Tributário Nacional (CTN): 

Lei Federal 5.172/1966;
• Estatuto da Cidade: Lei Federal 

10.257/2001;
• Responsabilidade Fiscal: Lei 

Complementar 101/2000;
• Código Civil: Lei 10.406/2002

1808
Coroa Portuguesa cobra a décima 
urbana dos prédios urbanos. 

1891
Previsto em Constituição, cabia aos 
Estados a competência de cobrar o 
tributo. 

1934
Passou a ser de competência dos 
municípios, sendo transferido ao 
ente municipal a competência na 
cobrança do tributo aos imóveis e 
terrenos urbanos. Instituídos dois 
tipos de impostos: o imposto predial 
para imóveis urbanos e o imposto 
territorial para terrenos.

1946
Unificação dos tributos sobre os 
imóveis urbanos, que passou a ser 
denominado no texto legal como 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU).

1988
Estruturado o sistema tributário 
brasileiro, com a previsão de 
impostos, taxas e contribuições, 
bem como a competência dos entes 
no que se refere a cobrança e a 
delineação do marco normativo sobre 
cada tributo.

Conheça a evolução 
histórica do IPTU
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“Entre 2010 – com 
arrecadação de 16 
bilhões – e 2018 

(até setembro) – com 
arrecadação de 37 

bilhões - a receita com 
IPTU teve aumento 

de 125% nos últimos 
nove anos”

*até 30 de setembro Fonte: Impostômetro

 Ano  Arrecadação
 2010 R$ 16.469.470.366,40
 2011 R$ 18.500.122.160,12
 2012 R$ 20.350.773.598,82
 2013 R$ 22.817.192.566,01
 2014 R$ 25.711.773.877,04
 2015 R$ 33.051.903.967,37
 2016 R$ 34.213.883.560,27
 2017 R$ 37.081.425.853,88
 2018* R$ 30.338.796.786,68
 Total R$ R$ 238.535.342.736,63

AC   6.786.945,04     8.115.905,21     8.861.327,96     11.198.333,58     15.760.120,65     18.651.754,70     22.160.074,66     23.886.831,17     26.419.792,91 
AL   47.995.184,63     54.095.812,76     63.353.396,04     70.792.764,69     89.887.988,68     109.895.454,36     111.234.284,84     125.013.643,76     136.723.368,36 
AM   50.005.605,64     52.294.653,20     75.091.529,44     99.544.500,61     126.965.058,42     223.440.368,40     224.146.382,27     288.539.687,17     303.296.203,01 
AP   4.350.466,49     4.116.414,93     5.956.907,51     5.271.377,25     5.968.188,57     7.155.321,84     9.098.870,10     8.956.023,27     9.650.797,72 
BA   198.929.617,35     244.661.422,03     265.841.750,63     285.735.408,82     474.711.421,42     540.494.618,47     598.186.020,50     620.491.177,69     710.675.458,05 
CE   159.734.233,98     172.071.713,87     191.284.814,42     211.496.816,47     308.833.435,65     417.149.931,81     423.411.566,52     488.419.799,10     528.644.763,47 
ES   40.072.068,83     44.003.996,12     49.453.138,62     53.171.468,82     56.875.654,15     72.280.407,06     77.014.042,03     81.535.920,23     87.558.864,48 
GO   228.040.141,46     244.815.095,09     266.302.271,48     286.307.895,79     320.150.917,50     389.917.281,43     439.153.153,57     525.762.366,99     522.936.529,13 
MA   39.655.111,75     31.125.066,48     38.762.074,66     43.887.467,46     45.739.646,81     78.649.927,68     85.982.305,02     116.348.334,65     109.982.375,28 
MG   527.947.854,05     631.701.833,23     696.223.225,41     754.025.911,93     816.190.233,87     963.705.764,01     1.083.799.445,49     1.251.224.113,86     1.279.246.966,54 
MS   164.288.972,15     195.294.618,31     228.642.673,61     233.732.198,66     287.392.976,99     251.756.732,27     333.777.621,88     409.848.456,25     398.859.693,45 
MT   22.647.960,21     44.283.358,06     65.517.100,20     85.442.702,65     109.036.541,94     134.406.627,35     148.228.827,10     175.923.554,80     195.842.205,18 
PA   47.629.279,00     52.074.446,00     58.148.999,00     64.442.428,89     71.464.836,00     135.960.182,24     127.782.130,90     163.078.762,10     166.526.602,46 
PB   29.244.839,50     32.957.525,29     35.702.820,50     40.630.068,48     55.698.801,21     65.915.092,59     68.862.903,50     84.558.105,99     87.719.053,85 
PE   185.198.734,54     204.751.804,91     233.604.845,00     265.515.013,50     287.183.092,88     372.561.646,18     377.724.494,34     423.611.806,12     452.998.934,92 
PI   21.574.331,79     32.072.447,04     30.880.569,00     37.570.848,94     46.471.512,47     58.326.450,42     72.542.138,13     81.652.055,23     85.893.302,73 
PR   305.433.101,97     320.542.415,42     392.476.289,94     393.586.169,14     418.396.647,10     546.504.325,52     630.909.218,41     720.344.344,78     730.833.383,64 
RJ   1.431.848.091,24     1.526.766.704,73     1.624.933.536,87     1.843.705.371,87     2.002.164.889,57     2.575.541.185,72     2.889.631.510,60     2.932.862.031,59     3.192.630.097,92 
RN   41.794.636,19     51.273.351,46     56.185.335,83     68.258.646,90     85.085.989,11     142.239.698,37     124.302.131,41     106.213.994,32     142.869.392,76 
RO   7.640.050,14     9.155.173,00     10.179.401,53     12.286.377,02     16.925.658,95     23.034.541,38     19.371.270,92     23.032.818,12     26.026.441,75 
RR   11.053.542,27     14.552.711,17     17.076.678,55     17.056.933,36     18.687.872,34     23.414.166,64     23.872.736,75     30.565.909,48     30.454.538,55 
RS   276.018.244,54     286.322.152,10     282.418.446,62     299.773.952,78     337.744.506,44     428.216.095,71     486.921.131,28     569.850.913,47     560.293.202,47 
SC   127.387.102,76     121.671.919,38     104.196.205,00     139.042.510,97     146.189.414,61     235.534.580,67     250.486.571,87     316.061.460,60     306.818.852,77 
SE   47.162.751,29     54.406.502,97     60.741.295,22     67.427.571,11     81.000.177,48     102.268.358,80     147.230.436,35     162.808.914,35     166.012.711,95 
SP   4.049.113.821,71     4.531.673.265,55     5.027.438.496,48     5.448.089.754,40     5.963.748.376,61     7.232.159.006,38     8.197.424.612,15     9.150.783.013,78     9.477.032.073,53 
TO   10.065.732,55     11.366.456,05     20.938.927,54     24.431.902,83     49.151.990,39     64.279.062,85     56.106.729,05     67.887.786,73     79.985.514,81

Recolhimento de IPTU pelas Capitais brasileiras de 2010 a setembro de 2018 (em reais)
   2010     2011     2012     2013    2014     2015     2016     2017     2018

A origem do IPTU pode ser contada a partir da 
chegada da Coroa Portuguesa ao território bra-
sileiro em 1808, com a finalidade de angariar 
mais recursos que pudessem custear as des-
pesas da sua corte, que eram imensas, e que, 
por isso, exigiam enormes recursos para man-
terem-se com “a dignidade que mereciam”. Já 
nessa época, a Coroa cobrava um imposto cha-
mado de “décima urbana dos prédios urbanos”, 
semelhante as funções do IPTU. 

Na Constituição de 1934, o IPTU criou dois 
impostos distintos: o imposto predial e o im-
posto territorial urbanos, passando estes a se-
rem de competência do município. A partir da 
Constituição de 1946, houve a unificação dos 
tributos sobre os imóveis urbanos, que passou 

Conheça a história do IPTU e sua implementação no Brasil 
a ser denominado no texto legal como Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU).

No que se refere à sua função o IPTU não mu-
dou em nada, pois sua finalidade sempre teve 
cunho fiscal, embora também exista a função 
extrafiscal, eis que em cada caso deve-se saber 
se o imóvel está cumprindo sua função social. 

Segundo a cartógrafa Keila Ribeiro, com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, 
foi estruturado o sistema tributário brasileiro, 
com a previsão de impostos, taxas e contribui-
ções, bem como a competência dos entes no 
que se refere a cobrança e a delineação do mar-
co normativo sobre cada tributo.

“O IPTU é um imposto real, ou seja, é ba-
seado em bens reais (físicos), e incide sobre o 

valor do bem possuído (do imóvel ou do terre-
no), não importando as características pessoais 
do contribuinte. Um bilionário que seja dono 
de um casebre pagará menos IPTU do que o 
assalariado que tem uma mansão (que pode 
ter sido recebida como parte de uma herança) 
simplesmente porque a mansão vale mais do 
que o casebre. É justamente para evitar esses 
extremos que a Constituição, no artigo 150, diz 
que os governos não podem utilizar tributos 
com efeito de confisco. Ou seja, o tributo não 
pode ser tão alto que se torne um mecanismo 
de tomar o bem da pessoa. Se isso ocorrer, o 
tributo, sua alíquota, base de cálculo ou forma 
de arrecadação se tornarão inconstitucionais”, 
explica Keila Ribeiro.

IPTU
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conforme casos previstos na referida Lei. 
Para ter direito à alíquota reduzida de 1,8%, 
o adquirente de imóvel pronto para uso deve 
requerer seu ITBI em um prazo de 30 dias 
contados a partir da assinatura do contrato 
particular, caso o imóvel seja pago à vista ou 
quitado em período não superior a 12 meses. 
Se a aquisição do imóvel pronto para uso ti-
ver o preço financiado em mais de 12 meses, 
o adquirente deverá requerer seu ITBI no 
prazo de 90 dias, contados da assinatura do 
contrato particular. A fim de gozar da alíquo-
ta reduzida de 1,8%, o adquirente do imóvel 
em construção deve requerer o seu ITBI no li-
mite máximo de 90 dias contados da data do 
habite-se. Caso o imóvel em construção hou-
ver sido adquirido com recursos oriundos do 
SFH, o adquirente deverá requerer o seu ITBI 
no limite máximo de 180 dias contados da 
data do habite-se”, explica a pasta. 

Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, uma 
inciativa entre os cartórios e a Secretaria de 
Finanças pode ajudar a aumentar a arreca-
dação do ITBI no município. “Os cartórios 
sem dúvida exercem um papel de relevância 
principalmente no tocante ao ITBI, pois são 
centralizadores de informações valiosas para 
o lançamento desse tributo. Além de serem, 
por comando legal, responsável a passar es-
sas informações indispensáveis ao fisco para 
lançamento. Caso não houvesse cartórios 
para fazer esse trabalho, seria o fisco que 
precisaria buscar as informações. Nesta es-
teira, o município está com um grande proje-
to em parceria com os cartórios denominado 
ITBI Online onde as informações sairão dos 
sistemas cartorários via integração para os 
sistemas fazendários, reduzindo tempo e bu-
rocracia para o cidadão”, revela a pasta.

Segundo a professora de direito tributário 
e finanças públicas da Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Tathiane Piscitelli, as alíquotas do ITBI não 
variam muito, ficando em torno de 2% a 3%. 
“O ITBI é um imposto que tem que ser recolhi-
do no local do imóvel. As pessoas geralmente 
escolhem ter imóveis considerando a alíquo-
ta do ITBI que vai ser aplicada no momento 
da compra e venda”, informa a professora. 

De fato, as atuais alíquotas do ITBI nos mu-
nicípios brasileiros, pelo menos em relação 
as capitais, variam de 2% a 3%. A única ex-
ceção é a capital de Roraima, Boa Vista, em 
que a alíquota do imposto fica em 1,5%. Em 
capitais com maior número de transações 
imobiliárias, como São Paulo, Porto Alegre 
e Belo Horizonte, as alíquotas estão fixadas 
em 3% atualmente, segundo levantamento do 

Instituto Brasileiro de Planejamento e Tribu-
tação (IBPT). 

IMPOSTO PREDIal E 
TerriTorial UrBaNo (iPTU)
O IPTU é um imposto que incide sobre todos 
os imóveis, e é calculado pelo seu valor venal, 
ou seja, - terreno, área da construção, dimen-
sões do imóvel - diferentemente do valor es-
tipulado pelo mercado, que leva em conside-
ração questões como localização, tipo de uso 
(comercial ou residencial) e infraestrutura.

Diferentemente do IBTI e do ITCMD, onde 
a fiscalização é obrigatória, o IPTU é fiscali-
zado indiretamente por notários e registra-
dores, uma vez que na maioria das vezes é 
o comprador o responsável por verificar a 
regularidade do tributo. Mesmo assim, tabe-
liães e escreventes contribuem com informa-
ções sobre o IPTU para os entes fiscalizado-
res se solicitados. 

“Os cartórios têm uma influência na arre-
cadação dos tributos que estão relacionados 
com a propriedade imobiliária. Para você ter 
controle de quem é proprietário, se está pa-
gando o IPTU, e ver o valor de transferência 
do imóvel”, relata o advogado tributarista Pe-
dro Guilherme Ferreira Bini. 

Técnica em cartografia, Keilla Ribeiro é es-
pecialista em geoprocessamento e tem mais 
de 20 anos de experiência na aplicação de in-
teligência geográfica em diversos segmentos 
de mercado. Para a cartógrafa, os cartórios 
podem sim fazer uma fiscalização indireta na 
comprovação de quitação do IPTU. 

“Uma forma de fiscalização indireta dos 
cartórios que tem sido apontada é exigindo-
se a comprovação de quitação do IPTU du-
rante o registro do imóvel. Esta fiscalização 
indireta também poderia ser realizada pelos 
bancos e financiadores de imóveis, e talvez 
até como uma forma de cooperação para 
garantir a segurança nas transações pode-
ria ser realizado pelas imobiliárias, mas isto 
pode constranger o contribuinte e ser con-
siderado um verdadeiro abuso, visto que ao 
Cartório de Registro de Imóveis não cabe 
fazer às vezes de órgão de cobrança de tri-
butos, assim como as instituições financeiras 

e imobiliárias e também porque a execução 
forçada de tributo só pode ser realizada atra-
vés de execução fiscal – e não por atos de 
restrição de direito”, aponta a especialista em 
geoprocessamento.

Além disso, a integração entre cadastro 
imobiliário e registro imobiliário, que já 
ocorre em alguns cartórios brasileiros, é im-
portante alternativa para a melhoria da arre-
cadação do IPTU. “O cadastro é responsável 
pela descrição física do imóvel, e o registro 
por sua situação legal. O cadastro, para cum-
prir com a função de proporcionar a garantia 
dos limites imobiliários, depende da informa-
ção sobre quais são os seus limites legais. O 
registro, para exercer plenamente a sua fun-
ção de proporcionar fé pública à matrícula, 
precisa identificar inequivocamente o imóvel. 
A ideia é somar esforços para reduzir ou eli-
minar a duplicação ou inconsistência de in-
formações”, ressalta a cartógrafa. 

Dos tributos sobre a propriedade imobiliá-
ria, o IPTU é aquele com maior capacidade 
arrecadatória. Segundo dados do impostô-
metro, desde 2010, foram arrecadados pelos 
municípios brasileiros cerca de R$ 238,5 
bilhões até setembro de 2018. Enquanto no 
ano de 2010 foi arrecadado cerca de R$ 16 
bilhões, em 2017 esse valor pulou para R$ 
37 bilhões, um aumento de mais de 125%.

Em 2017, a capital brasileira com maior 
arrecadação de IPTU foi a cidade de São Pau-
lo, com mais de R$ 9 bilhões arrecadados em 
apenas um ano. Em 2010, esse número tinha 
sido de pouco mais de R$ 4 bilhões, o que 
representa um aumento de mais de 125% em 
sete anos.

Já na cidade do Rio de Janeiro, segunda ca-
pital que mais arrecadou com o IPTU, houve 
um acréscimo de 107,1% em sete anos. En-
quanto em 2010 foram arrecadados cerca de 
R$ 1,4 bilhões, em 2017 esse número subiu 
para R$ 2,9 bilhões.

Na capital Belo Horizonte, esse número 
também teve arrecadação significativa. En-
quanto em 2010 foram arrecadados R$ 527 
milhões, em 2017 esse valor subiu para R$ 
1,2 bilhões, um aumento de 127,7%.

Na época ministro do STF, Carlos Ayres Britto votou pela 
não incidência do ISS entre os cartorários: “atividades 
notariais e de registro têm caráter tributário”

“Os auditores do município 
se utilizam das informações 
dos cartórios como uma das 

fontes de dados para o trabalho 
de fiscalização, cobrança e 

lançamento desse tributo (IPTU)”

Secretaria Municipal da Fazenda de Aracaju (SE)

capa

Para o economista Alfredo Meneghetti, o trabalho dos 
cartórios é essencial para ajudar na fiscalização do ITR: 
“informações compartilhadas com a Receita”
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Alíquotas de IPTU em cada Capital do País
CAPITAIS IPTU
Rio Branco (AC) 0,5% Residenciais / 2% Não Residenciais / 2% Territorial
Maceió (AL) predial 1% / territorial 2%
Macapá (AP) residencial vai de 0,65% a 0,80% / Não residencial de 0,75% a 0,85% / territorial de 0,90% a 1,50% /
 Não residencial de 0,75% a 0,85%  / territorial de 0,90% a 1,50%
Manaus (AM) 1% imóvel edificado / 2% imóvel não edificado
Salvador (BA) Residenciais 0,10% a 0,20%  / Não residencial de 1,0% a 1,10%  / territorial de 1,00 a 1,50%
Fortaleza (CE) De 0,6% até 2% de acordo com o valor do imóvel (tabela progressiva)
Brasília (DF) 0,3% Apartamentos e Imóveis Residenciais / 3% Terrenos Vazios
Vitória (ES) De 0,6% até 3% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial ou não (tabela progressiva)
Goiânia (GO) De 020% até 0,60% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial ou não (tabela progressiva) 
São Luiz (MA) De 0,50% até 2,60% de acordo com o valor do imóvel  e se é residencial ou não (tabela progressiva)
Cuiabá (MT) 0,4% do valor venal de prédios e residências, e 2% para terrenos
Campo Grande (MS) De 1,0% a 3,50% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial ou não (tabela progressiva)
Belo Horizonte (MG) De 0,6% até 3% de acordo com o valor do imóvel  e se é residencial ou não (tabela progressiva)
Belém (PA) De 0,30% até 3,5% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial ou não (tabela progressiva)
João Pessoa (PB) De 1,0% até 1,5% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial, sendo de 2% para imóvel especial
Curitiba (PR) De 0,20% até 3,0% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial ou não (tabela progressiva)
Recife (PE) De 0,6% até 3% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial ou não (tabela progressiva)
Teresina (PI) De 0,20% até 2,6% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial ou não (tabela progressiva)
Porto Velho (RO) De 0,50% até 2,5% de acordo com o valor do imóvel e se é residencial ou não (tabela progressiva)
Rio de Janeiro (RJ) De 1,0% até 1,5% de acordo com o valor do imóvel (tabela progressiva)
Natal (RN) De 0,6% até 1,5% de acordo com o valor do imóvel (tabela progressiva)
Porto Alegre (RS) De 0,85% até 1,2% para imóveis construídos (residenciais ou não residenciais), de 1,5% a 6% para terrenos
Boa Vista (RR) De 0,5% até 2,5% de acordo com o valor do imóvel
Florianópolis (SC) De 0,5% até 2,0% de acordo com o tamanho do imóvel  entre residenciais, não residenciais e terrenos
Aracajú (SE) De 0,8% até 4,0% de acordo com o tipo do imóvel, residencial, não residencial e não edificados
São Paulo (SP) De 0,7% até 1,9% de acordo com o  valor e o tipo do imóvel, residencial, não residencial e não edificados
Palmas (TO) De 0,8% até 2,5% de acordo com o tipo do imóvel, residencial, não residencial e não edificados

No entanto, percentualmente, há capitais 
que aumentaram sua arrecadação de forma 
extremamente relevante. É o caso da cidade de 
Cuiabá, que teve um aumento de 676,7% em 
sete anos. Enquanto em 2010 foram arreca-
dados cerca de R$ 22 milhões, em 2017 esse 
número subiu para mais de R$ 175 milhões. 

Segundo a Secretaria de Finanças de Cuia-
bá, “a arrecadação dos tributos municipais é 
fundamental para a implementação das po-
líticas públicas. Sem eles a consecução das 
obras públicas, construção de hospitais, es-
colas e pavimentação de vias públicas fica-
riam comprometidas”.

O mesmo aconteceu com a cidade de Ara-
caju que teve um aumento percentual de 
244,7% em sete anos. Nesse caso, a arreca-
dação, que era de cerca de R$ 47 milhões em 
2010, passou para R$ 162 milhões em 2017.

De acordo com a Secretaria Municipal da 
Fazenda de Aracaju, a arrecadação do IPTU 
é extremamente importante porque permite 
que se disponibilize um serviço público de 
qualidade para a sociedade. 

“Desse tributo, quase 50% são destinados a 
educação e a saúde. Além disso, são recursos 
que viabilizam a realização de obras e servi-
ços, como manutenção de vias, coleta de lixo, 
pagamento de salários dos servidores. Então, 
você fortalecer a arrecadação própria munici-
pal é extremamente salutar ao município, até 
porque é ele que efetivamente presta o serviço 
diretamente a sociedade”, relata a secretaria. 

Ainda de acordo com a pasta, a atuação 
dos cartórios é fundamental como uma fonte 
de dados para o trabalho de fiscalização rea-
lizada pelo município. “Os dados registrados 
no cartório têm uma importância porque eles 
servem de base para o trabalho da fiscaliza-
ção municipal, feita pela Secretaria da Fazen-
da. Os auditores do município se utilizam das 
informações dos cartórios como uma das fon-
tes de dados para o trabalho de fiscalização, 
cobrança e lançamento desse tributo. Dentro 
do contexto atual da legislação brasileira, o 
registro cartorial dos dados que permitem 
identificar os imóveis tem origem no âmbito 
dos cartórios, já o lançamento do tributo e a 
fiscalização do seu pagamento, compete aos 
municípios”, esclarece o órgão. 

No Brasil, o Código Tributário Nacional 
(CTN) especifica para cada tributo uma base 
de cálculo distinta. A base de cálculo do IPTU 
está prevista no artigo 33, sendo o valor ve-
nal do imóvel, considerando o valor do terre-
no mais o valor da construção, sendo, portan-
to, o valor do bem se posto a venda. 

Em termos doutrinários, o valor venal é o 
preço que determinado imóvel alcançaria em 
uma operação de compra e venda a vista, se-
gundo as condições usuais do mercado imo-
biliário, administrando-se a variação de 10% 
para mais ou para menos.

Dessa forma, não poderá a autoridade ad-
ministrativa realizar o lançamento de modo 
subjetivo, pois deverá observar os limites exi-

gidos pela lei e, havendo violação a esta re-
gra, o agente público será responsabilizado.

O município pode mediante decreto atua-
lizar o valor monetário da base de cálculo 
estando dentro dos parâmetros dos valores 
oficiais da correção monetária, mas se o de-
creto incorrer em valores que extrapolam os 
índices oficiais estará em confronto com o 
CTN, violando assim o princípio da Legalida-
de Tributária.  

De acordo com a cartógrafa Keilla Ribei-
ro, uma das maiores dificuldades enfrenta-
das pelas prefeituras está relacionada com 
a atualização da titularidade do imóvel. Se-

“O ITCMD é o terceiro imposto 
de maior arrecadação própria 
do Estado. Os cartórios são 

importantíssimos para a 
arrecadação do tributo, uma 

vez que são obrigados a exigir a 
comprovação do pagamento do 

ITCMD para a prática de diversos 
atos que lhes competem”

Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais

IPTU
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gundo ela, as municipalidades emitem, entre 
outros documentos, o carnê do IPTU com 
nome equivocado e podem, inclusive, emitir 
certidões com informações incompletas, de-
satualizadas e equivocadas, gerando trans-
tornos aos cidadãos, às demais serventias e 
órgãos da administração pública, em especial 
a eventual cobrança indevida e a morosidade 
em processos de execuções fiscais.

“Acredito que esta seria uma das principais 
contribuições das informações do registro 
imobiliário à prefeitura – a titularidade do 
imóvel. Algumas prefeituras hoje recorrem 
às prestadoras de serviços, como energia, 
água e gás, para o obterem alguns dados dos 
contribuintes e efetivarem a cobrança”, infor-
ma a cartógrafa. 

As alíquotas cobradas pelo IPTU são fi-
xadas por lei de cada município, sendo ob-
servado o princípio do não confisco. Assim 
é comum encontrar em um mesmo estado, 
municípios com alíquotas diferentes. 

As alíquotas podem ser simples ou pro-
gressivas. Enquanto a simples apresenta um 
percentual fixo para todos os contribuintes, 
não considerando localização e destinação, a 
progressiva incide sobre os imóveis com alí-
quotas distintas quanto a localização e desti-
nação, ficando este requisito a ser estipulado 
pela lei municipal.

As atuais alíquotas de IPTU que incidem 
sobre as capitais brasileiras são as descritas 
em tabela na página 27, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tribu-
tação (IBPT).

IMPOSTO SOBRE 
PROPRIEDaDE RuRal
Conhecido dos produtores rurais, o Imposto 
sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), 
regulado pela Lei nº 9393/96, deve ser pago 
anualmente por aquele enquadrado como 
proprietário de área rural, como titular de 
domínio ou, ainda, como possuidor.

Trata-se de tributo de competência da 
União, cuja responsabilidade pela informa-
ção dos dados e pelo recolhimento do valor 
devido é do contribuinte, cabendo à Receita 
Federal a pertinente fiscalização e a cobrança 
dos créditos.

Ainda que a configuração seja diferente, 
a propriedade pode obter os mesmos docu-
mentos que um imóvel urbano: escritura, re-
gistro e matrícula. Entretanto, exige um pro-
cesso diferente até a conclusão do registro. 
Antes de tudo, o imóvel deve estar legalizado, 
ou seja, possuir situação cadastral, tributária 
e jurídica de acordo com as normas previstas 
na Lei nº 6.015/73.

O primeiro passo é regularizar e cadastrar 
o imóvel no Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR), do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (INCRA), para 
emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel 
Rural (CCIR). O documento é indispensável 
para transferir, aderir, arrendar, hipotecar, 
desmembrar, partilhar (divórcio ou herança) 
e obter financiamento bancário.

Caso o documento já tenha sido emitido, 
sempre que houver alterações nas informa-
ções do imóvel, é necessário atualizar o ca-
dastro por meio da Declaração para Cadas-

tro Rural. Além disso, é necessário declarar 
anualmente o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR).

Com essa documentação em mãos, é ne-
cessário realizar uma escritura pública, em 
Tabelionato de Notas, para formalizar a com-
pra e venda, transferência, doação ou par-
tilha do imóvel rural. Entre os documentos 
obrigatórios para a lavratura do ato está a 
certidão do Imposto Territorial Rural (ITR). 
Feita a escritura, o próximo passo é registrar 
e/ou atualizar a matrícula no Cartório de Re-
gistro de Imóveis.

Segundo o economista e doutor em his-
tória econômica pela PUC/RS, Alfredo Me-
neghetti Neto, o trabalho dos cartórios é 
essencial para ajudar na fiscalização do ITR 
no País, mesmo que de forma indireta. “O 
registrador de imóveis não é um mero re-
gistrador de títulos. Ele é muito mais porque 
tem uma função importante de fiscalizador 
tributário dos atos que eles praticam. É cres-
cente a importância dos cartórios no sentido 
de dar visibilidade aos atos, aos negócios, e 
por meio desses impostos podem, de forma 
indireta, compartilhar dados com a Receita 
Federal. Não tenho dúvidas de que cada vez 
mais a Receita vem buscando uma eficiência 
maior e grande parte dessa eficácia é devida 
aos cartórios”, relata o economista.

Dados do impostômetro revelam que des-
de 2010 foram arrecadados pela Receita Fe-
deral mais de R$ 8,4 bilhões até setembro 
de 2018. Enquanto no ano de 2010 o valor 
arrecadado foi de cerca de R$ 528 milhões, 
em 2017 esse valor pulou para mais de R$ 
1,3 bilhões, um aumento superior aos 146%. 

Entre janeiro e setembro de 2018, os Es-
tados que mais arrecadaram ITR no Brasil 
foram São Paulo, com pouco mais de R$ 
274 milhões, Mato Grosso do Sul, com va-
lor superior a R$ 235 milhões, seguido pelo 
Estado do Mato Grosso, com mais de R$ 189 
milhões. 

De acordo com a Receita Federal, a alíquo-
ta utilizada para cálculo do ITR é estabeleci-
da para cada imóvel rural, com base em sua 
área total e no respectivo grau de utilização. 

Assim, quanto menor a área e maior o grau 

A advogada da área tributária da FGV, Andréa Mascitto, 
comenta a arrecadação da Receita através dos titulares de 
cartório: “de extrema importância”

capa

1879
Instituído em todo o Império um 
imposto de 5% sobre as propriedades 
urbanas e rurais, tendo sido revogado 
mais tarde.

1891
A Constituição desse ano facultava 
aos estados — antigas províncias — a 
cobrança de um imposto territorial, 
não especificando se constituiria um 
imposto restrito a área urbana ou 
rural.

1934/ 1946
Surge a distinção entre imposto 
territorial rural e urbano. A cobrança 
do ITR ficou a cargo dos estados, 
sendo inclusive reafirmado nas 
Constituições de 1937 e 1946.

1961/ 1964
Com a Emenda Constitucional de 
1961, a cobrança do imposto passou 
a ser da competência dos municípios. 
Três anos mais tarde, com a Emenda 
Constitucional de 1964 a cobrança 
do imposto foi transferida para a 
União, e sua receita era repassada 
aos municípios onde eram localizados 
os imóveis sobre os quais incidia a 
tributação.

1970
A cobrança do imposto foi transferida 
ao Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA).

1990
A competência para tributar, 
arrecadar e fiscalizar o ITR foi 
transferida do INCRA para o 
Departamento da Receita Federal. A 
ideia era disciplinar o ITR, procurando, 
assim, punir os latifundiários que 
mantinham terras improdutivas. 

1994
Sancionada a Lei nº 8.847, que dispõe 
sobre o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) e dá outras 
providências.

Conheça a evolução 
histórica do ITR
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“Entre 2010 – com 
arrecadação de 528 
bilhões – e 2017 – 
com arrecadação de 
1,3 bilhões - a receita 

com ITR teve aumento 
de 146% nos últimos 

oito anos”

*até 30 de setembro Fonte: Impostômetro

 Ano Arrecadação
 2010 R$ 528.829.747,88
 2011 R$ 605.625.995,09
 2012 R$ 677.431.732,54
 2013 R$ 847.603.581,16
 2014 R$ 985.068.182,55
 2015 R$ 1.189.063.139,32
 2016 R$ 1.162.919.630,11
 2017 R$ 1.330.612.029,81
 2018* R$ 1.097.704.779,88
 Total R$ 8.424.858.818,38

Até 50   1,00     0,70     0,40     0,20     0,03 
Maior que 50 até 200   2,00     1,40     0,80     0,40     0,07
Maior que 200 até 500   3,30     2,30     1,30     0,60     0,10
Maior que 500 até 1.000   4,70     3,30     1,90     0,85     0,15
Maior que 1.000 até 5.000   8,60     6,00     3,40     1,60     0,30
Acima de 5.000   20,00     12,00    6,40     3,00     0,45

Até 30 Maior que 30 até 50 Maior que 50 até 65 Maior que 65 até 80 Maior que 80
GRAU DE UTILIZAÇÃO (GU) EM PERCENTUALÁREA TOTAL DO IMÓVEL

(em hectares)

AC   519.100,00     646.205,00     811.172,00     807.169,00     826.029,00     863.293,00     973.484,00     1.064.362,00     1.052.340,14 
AL   1.978.178,00     2.372.802,00     2.442.613,00     2.563.268,00     4.281.630,00     2.413.664,00     2.810.093,00     3.159.879,00     3.156.601,00 
AM   1.290.503,00     1.381.774,00     1.836.361,00     1.774.808,00     1.905.294,00     2.035.447,00     4.781.598,00     3.184.143,00     5.308.134,96 
AP   941.972,00     720.651,00     725.544,00     590.443,00     730.208,00     803.818,00     895.330,00     919.833,00     915.567,75 
BA   24.531.651,00     27.236.243,00     36.672.312,00     37.164.266,00     39.709.924,00     46.836.019,00     45.467.885,00     49.290.392,00     53.953.979,04 
CE   2.516.967,00     2.998.463,00     3.821.296,00     3.475.951,00     3.576.289,00     4.005.836,00     3.852.099,00     3.690.340,00     4.190.058,64 
DF   1.070.976,00     1.427.926,00     1.576.300,00     4.032.261,00     1.669.182,00     1.396.899,00     1.591.030,00     1.990.850,00     1.875.645,07 
ES   5.315.572,00     4.496.721,00     6.085.895,00     5.914.952,00     7.680.500,00     7.277.517,00     7.626.688,00     9.573.517,00     9.237.363,21 
GO   40.879.000,00     45.738.342,00     50.168.161,00     65.999.343,00     82.628.503,00     101.540.792,00     110.865.825,00     131.582.509,00     137.229.062,43 
MA   5.545.669,00     6.541.344,00     5.812.426,00     6.398.052,00     8.068.308,00     7.913.438,00     8.129.536,00     11.156.672,00     10.757.484,25 
MG   76.379.749,00     80.384.854,00     92.062.878,00     110.656.037,00     113.475.435,00     123.474.751,00     118.368.281,00     141.334.393,00     145.523.232,82 
MS   62.323.608,00     73.531.165,00     85.652.219,00     115.047.387,00     147.163.926,00     188.055.513,00     195.417.731,00     211.825.161,00     235.929.560,32 
MT   42.086.004,00     51.281.787,00     56.909.064,00     83.213.931,00     110.450.013,00     147.408.451,00     155.377.221,00     167.329.305,00     189.111.110,93 
PA   9.617.964,00     10.532.174,00     12.829.529,00     17.774.464,00     19.696.065,00     32.686.397,00     24.682.701,00     30.693.099,00     32.603.510,64 
PB   1.481.659,00     2.372.360,00     2.226.092,00     2.451.004,00     2.054.875,00     2.422.126,00     2.369.627,00     2.859.768,00     2.773.765,50 
PE   3.703.186,00     5.311.282,00     6.024.239,00     7.764.316,00     6.410.518,00     5.689.123,00     5.827.651,00     8.497.862,00     7.681.361,89 
PI   3.469.287,00     5.813.897,00     7.544.589,00     15.740.328,00     18.039.185,00     19.950.365,00     13.611.195,00     12.866.802,00     18.579.383,93 
PR   53.326.417,00     59.893.545,00     65.981.398,00     92.406.027,00     94.555.060,00     109.360.126,00     123.083.997,00     132.325.872,00     142.208.668,61 
RJ   8.110.993,00     8.660.111,00     10.411.864,00     13.278.380,00     12.200.222,00     13.153.415,00     14.923.331,00     14.245.890,00     17.306.562,68 
RN   1.647.121,00     2.367.115,00     3.407.803,00     2.945.221,00     2.683.252,00     2.685.989,00     2.517.801,00     2.793.125,00     2.869.828,25 
RO   3.428.205,00     3.670.016,00     3.033.327,00     4.485.315,00     3.715.049,00     4.057.434,00     5.525.735,00     5.657.231,00     5.258.579,93 
RR   996.604,00     1.208.505,00     1.093.305,00     1.154.922,00     1.052.019,00     1.079.243,00     1.787.462,00     1.597.091,00     1.587.335,36 
RS   52.218.196,00     59.791.459,00     62.071.052,00     70.553.863,00     87.235.898,00     106.072.565,00     114.329.904,00     122.448.951,00     130.378.097,04 
SC   10.724.358,00     12.075.563,00     12.526.406,00     17.546.185,00     18.553.197,00     22.645.373,00     22.044.577,00     25.542.285,00     28.760.303,21 
SE   1.444.766,00     1.812.853,00     2.676.390,00     1.958.775,00     2.137.940,00     2.468.963,00     2.374.544,00     3.034.921,00     4.135.691,57 
SP   104.492.443,00     122.772.985,00     134.284.961,00     152.003.385,00     184.004.837,00     222.758.539,00     234.878.789,00     251.549.057,00     274.564.220,54 
TO   6.323.722,00     7.703.100,00     8.708.103,00     10.143.847,00     11.174.803,00     14.274.723,00     15.296.060,00     19.714.167,00     19.487.507,71

Recolhimento de ITR pelos Estados de 2010 a setembro de 2018 (em reais)
   2010     2011     2012     2013    2014     2015     2016     2017     2018

ITR



30

de utilização, menor a alíquota do imposto. 
Ao contrário, quanto maior a área e menor o 
grau de utilização, maior a alíquota.

Segundo tais critérios, a alíquota pode va-
riar de 0,03% até 20% a incidir sobre o va-
lor da terra nua, ou seja, sem benfeitorias, e 
deve refletir o respectivo valor de mercado 
declarado pelo contribuinte a ser atualizado 
anualmente. Tal valor pode ser objeto de in-
vestigação e adequação por parte da Receita.

De acordo com a pesquisadora do Institu-
to Brasileiro de Economia da Fundação Ge-
túlio Vargas (Ibre/FGV), Vilma Pinto, a tri-
butação do ITR existe no Brasil desde 1879, 
mas chegou a ser revogada por um período 
e voltou em 1891, tendo sido estabelecida 
na Constituição.

“Cumpre destacar que apesar de ter sido 
estabelecido em Constituição, o imposto so-
bre propriedade rural não foi dissociado do 
imposto sobre a propriedade urbana. Após 
diversas alterações ao longo do século XX, 
a Constituição de 1988 ratificou a cobrança 
do imposto. Porém, ele só recebeu legisla-
ção complementar em 1994 (alterada em 
1996), quando as alíquotas sofreram signi-
ficativa elevação. Atualmente o ITR é regido 
pela Lei nº 9.393 de 19/12/1996”, relata a 
pesquisadora. 

Importante destacar que em 1990, a compe-
tência para tributar, arrecadar e fiscalizar o ITR 
foi transferida do INCRA para o Departamento 
da Receita Federal. A ideia era disciplinar o ITR, 
procurando, assim, punir os latifundiários que 
mantinham terras improdutivas. Em 1994, fi-
nalmente foi sancionada a Lei nº 8.847, que 
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) e dá outras providências. 

De lá para cá, diversas foram as leis, de-
cretos e instruções normativas publicadas 
sobre o imposto. No entanto, para o econo-
mista Alfredo Meneghetti, o ITR poderia ter 
um papel mais importante como instrumento 
distributivista. 

“O ITR não teve papel importante como 
instrumento distributivista, justamente para 
estancar o evidente processo de concentra-
ção fundiária verificado nas últimas décadas, 
no País. O Imposto Territorial Rural não tem 
sido graduado segundo a capacidade eco-
nômica do contribuinte, como determina a 
Constituição Federal, artigo 145”, avalia. “En-
tretanto, com a passagem da administração 
do ITR para a Receita, com o recadastramen-
to e com a possibilidade de ocorrer um cru-
zamento com o Imposto de Renda para de-
tectar a atual sonegação, esse imposto pode 

adquirir tanto uma maior eficiência para ge-
rar receita, como também uma maior justiça 
fiscal”, afirma o economista. 

Segundo o advogado tributarista Pedro 
Guilherme Ferreira Bini, o ITR é um impos-
to que acaba sendo subestimado no Brasil. 
“Apesar de ser um imposto de competência 
federal, em que a União legisla e cobra, pode-
se fazer um convênio com o município para 
que ele fiscalize, exija o ITR e ganhe uma par-
te desse imposto. Mas o ITR é subestimado, 
sendo pouco cobrado. A arrecadação é baixa 
para um imposto que tinha por função cap-
tar a função social da propriedade. Em tese, 
terras improdutivas deveriam ser altamente 
tributadas. Mas falta fiscalização e atuali-
zação das tabelas de cobrança para que os 
municípios que estão mais perto daquelas 
propriedades rurais possam fazer a cobrança 
e a fiscalização”, declara o tributarista. 

No livro “A reforma tributária no Brasil”, 
de Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti, os autores 
falam que existem muitas distorções no mo-
delo de tributação de renda atual no Brasil. 
Ainda de acordo com os autores, o modelo de 
cobrança do ITR poderia ser melhor reestru-
turado em um modelo alternativo que combi-
ne eficiência e equidade.

De acordo com o economista e doutor em 
história econômica pela PUC/RS, Alfredo Me-
neghetti Neto, o Brasil tem que dar força e 
valorizar cada vez mais o sistema interno de 
preços mínimos. 

“O produtor pode declarar um valor de ter-
ra nua menor do que o preço de referência, 
mas aí ocorre a fiscalização. Para aprimorar 
no Brasil, a fiscalização tem que ser mais va-
lorizada, tem que se investir na fiscalização, 
e toda vez que o produtor apresentar deter-
minado preço, deve comprovar se efetiva-
mente aquele preço é o valor da terra nua e 
não pode nunca ser menor do que o sistema 
interno de preços mínimos. Acho que o ad-
vento do sistema interno de preços mínimos 
é fundamental. Os cartórios também podem 
ajudar. O compartilhamento de informações 
com a Receita é fundamental e os cartórios 
tem uma valorização muito importante com 
a Receita”, avalia Meneghetti. 

“As receitas próprias são 
extremamente importantes 
na realização de projetos e 

manutenção da máquina pública, 
em nível local, na medida em que 
se reduz a dependência dos entes 

Federal e Estadual”

Secretaria da Receita de Belo Horizonte (MG)

Segundo o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, 
é preciso discutir a tributação sobre a renda no Brasil: 
“quanto mais benefício, mais concentração de renda”

capa

IMPOSTO SOBRE SERVIçOS
A cobrança do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) está prevista na 
Constituição Federal e sua incidência sobre 
as atividades dos cartórios os coloca no papel 
de contribuintes e não fiscalizadores do im-
posto, conforme reiterado pelas decisões do 
Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas 
ocasiões. 

Em 2008, ao analisar a Ação Direta de In-
constitucionalidade 3089, o STF discutiu a 
constitucionalidade da incidência do ISS em 
relação à prestação dos serviços de registros 
públicos, cartorários e notariais, devidamente 
previstos em legislação tributária municipal.

Na época, o relator da ADI, ministro 
Carlos Ayres Britto, votou contra a inci-
dência do ISS sobre a atividade dos no-
tários e registradores, dizendo que faz 
parte da jurisprudência da Casa o firme en-
tendimento de que, sobre não pressupor 
o desempenho da atividade econômica, as 
custas dos serviços forenses e os emolu-
mentos das atividades notariais e de registro 
não têm caráter tributário.

Assim, de acordo com a decisão da Suprema 
Corte, a atividade extrajudicial se tornou tri-
butável porque, ainda que exercida por dele-
gação, tem caráter lucrativo. Conforme consta 
do acórdão deste julgamento, “a imunidade 
recíproca é uma garantia ou prerrogativa ime-
diata de entidades políticas federativas, e não 
de particulares que executem, com inequívoco 
intuito lucrativo, serviços públicos mediante 
concessão ou delegação, devidamente remu-
nerados”.

Mais tarde, em novembro de 2013, o STF 
reconheceu a repercussão geral em matéria 
sobre a cobrança do ISS. O Tribunal também 
reafirmou jurisprudência consolidada no 
sentido da constitucionalidade da incidência 
do tributo, ao prover o Recurso Extraordi-
nário (RE) 756915, no qual o município de 
Guaporé, no Rio Grande do Sul, questionava 
decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul (TJRS) que havia declarado inconstitu-
cionais dispositivos de lei daquela municipali-
dade sobre o tema.

De acordo com o entendimento da Corte Su-
prema, “ainda que os serviços notariais e de re-
gistro sejam prestados, na forma do artigo 236 
da Constituição, por delegação do Poder Públi-
co, essa condição não é suficiente para resguar-
dá-los da possibilidade de sofrer tributação”. 

“O ISS incide sobre o faturamento, um con-
ceito um pouco distinto em relação aos de-
mais, representando a contrapartida havida 
pelo prestador em razão da execução de seus 
serviços. Destaca-se que o faturamento tem 
abrangência mais ampla em relação à renda, 
uma vez que se consideram apenas os valores 
recebidos, ou seja, sem os descontos (salvo se 
expressamente permitido pela legislação) das 
despesas necessárias à realização dos servi-
ços”, explica o especialista em direito tributá-
rio Thiago Sarraf. 

Ainda de acordo com o advogado, o papel 
de contribuição dos cartorários na facilitação 
e arrecadação de tributos visa a promoção da 
melhoria do ambiente de negócios no país. “A 
finalidade desse imposto é arrecadar. Interes-
sante que a receita com a arrecadação não 
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“Entre 2010 – com 
arrecadação de 233 
milhões – e 2017 – 
com arrecadação de 

443 milhões - a receita 
com ISS teve aumento 
de 86% nos últimos 

oito anos”

*até 30 de setembro Fonte: Impostômetro

 Ano  Arrecadação
 2010 R$ 233.151.067,12
 2011 R$ 272.740.964,14
 2012 R$ 315.265.750,15
 2013 R$ 342.272.670,58
 2014 R$ 383.893.268,44
 2015 R$ 401.976.641,46
 2016 R$ 381.607.434,81
 2017 R$ 443.971.222,90
 2018* R$ 356.075.544,59 
 Total R$ 3.130.954.564,18
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“Os cartórios sem dúvida 
exercem um papel de relevância 

principalmente no tocante ao 
ITBI, pois são centralizadores 

de informações valiosas para o 
lançamento desse tributo”

Secretaria de Finanças de Cuiabá (MT)

Para o coordenador-geral do Consefaz, André Horta Melo, 
quem ganha menos paga mais: “ruim não só para o 
trabalhador, mas também para as empresas”

capa

No Brasil, a tributação sobre os serviços teve 
início na Constituição de 1934, com a incidên-
cia apenas sobre diversões públicas, recebendo 
uma denominação bem sugestiva: “imposto 
sobre diversões públicas”. Tal tributação era de 
responsabilidade dos municípios e do Estado.

Na Constituição Federal de 1946, havia a 
previsão de três impostos: Imposto Sobre Tran-
sações (estadual) recaindo sobre certos servi-
ços, como hospedagem, construção civil, etc.; 
Imposto de Indústrias e Profissões (municipal), 
incidente sobre o efetivo exercício de atividade 
lucrativa, abrangendo, dentro de sua área, a in-
dústria, o comércio e a profissão, inclusive todo 
e qualquer serviço (artigo 29, nº V); e Imposto 
sobre Diversões Públicas (municipal), sobre os 
jogos e as diversões públicas. Assim, os serviços 
eram tributados através do Imposto de Indús-
tria e Profissões de competência do município.

Com o advento do governo militar de 1964, 
foi promulgada a Emenda Constitucional nº 18, 
de 1º de dezembro de 1965, que modificou o 
sistema tributário brasileiro. Essa Emenda su-
primiu os seguintes impostos: Imposto sobre 
Transações (Estadual); Imposto de Industriais e 
Profissões (Municipal); e Impostos sobre Diver-
sões Públicas (municipal); e instituiu o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
municipal, (artigo 15) e Imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação de Mercadorias – 
ICM, estadual, (artigo 12). A grande mudança 
é que com esta emenda passou a existir um 
imposto somente para serviços, enquanto que 
nas anteriores, um mesmo imposto englobava 
serviços e outras atividades produtivas.

No entanto, essa emenda não era auto exe-
cutável, pois dependia de regulamentação, que 
veio com a promulgação do Código Tributário 
Nacional (Lei nº 5.172), em 25 de outubro de 
1966, que trata das normas gerais de Direito 
Tributário, bem como dos tributos específicos, 
dentre eles o ISS, nos artigos 71 a 73. Diante 
dessa regulamentação, o primeiro município a 
instituir a cobrança do ISS foi o de Fortaleza, 
no Ceará, com sua Lei Municipal nº 3.330, de 
30 de novembro de 1966, e a partir do ano de 
1967, o imposto passou a ser cobrado em di-
versos outros municípios do país.

A Constituição de 1967 previa o ISS em seu 
artigo 25, inciso II: Compete aos municípios de-
cretar imposto sobre:... II – serviços de qualquer 
natureza não compreendidos na competência 
da União ou dos Estados definidos em lei com-
plementar. Assim, passa a ser exigida a edição 
de Lei Complementar, para definir quais eram os 
serviços passíveis de serem tributados pelo ISS.

Posteriormente foi editado o Decreto-Lei nº 
406, de 31 de dezembro de 1968, que estabe-
lece normas gerais de Direito Financeiro, apli-
cáveis aos Impostos Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, que revogou todas as 
disposições sobre ISS e ICM existentes no Có-
digo Tributário Nacional.

A Carta Magna de 1969 - Emenda Constitu-
cional nº 01 - não alterou a sistemática do ISS, 
a não ser quanto à possibilidade de fixação de 
alíquotas máxima por lei complementar.

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 
manteve a competência dos municípios e a fixa-
ção de alíquota máxima - artigo 156, inciso I e § 4º, 
determinando pequenas alterações na cobran-
ça do ISS. Atualmente, o ISS é regulamentado 
pela Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003.

Conheça a evolução 
histórica do ISS

pode ser vinculada a determinada despesa, de 
modo que os municípios podem – e devem – 
se utilizar destes recursos em função das ne-
cessidades primordiais da sociedade”, aponta 
o tributarista. 

Atualmente o setor de serviços, sobre o 
qual incide o Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN) conta com 1.311.359 
milhão, segundo levantamento da Pesquisa 
Anual de Serviços (PAS), coordenada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Deste total, notários e registradores 
contabilizam 9.671 contribuintes.

O setor de serviços apresenta ainda elevada 
participação no Produto Interno Bruto (PIB) e 
no total de empregos formais. O setor foi res-
ponsável por ocupar 12,3 milhões de pessoas 
e pagou R$ 327,6 bilhões em salários, reti-
radas e outras remunerações. Essas empresas 
geraram, ainda, R$ 1,5 trilhão em receita ope-
racional líquida e R$ 871,7 bilhões em valor 
adicionado bruto. 

De fato, a arrecadação do ISS vem crescen-
do no Brasil, segundo dados do impostômetro. 
Entre janeiro de 2010 e setembro de 2018, fo-
ram arrecadados pelos municípios brasileiros 
cerca de R$ 424 bilhões. Enquanto no ano de 
2010 foi arrecadado cerca de R$ 31 bilhões, 
em 2017 esse valor pulou para R$ 60 bilhões, 
um aumento de 93,5% em apenas sete anos.

Este aumento também se refletiu no per-
centual que os cartórios extrajudiciais reco-
lhem para os cofres municipais. “Entre 2010 
– com arrecadação de 233 milhões – e 2017 
– com arrecadação de 443 milhões - a receita 
do ISS recolhido pelas unidades teve aumento 
de 86% nos últimos oito anos”.

Em 2017, a capital brasileira com maior ar-
recadação de ISS foi São Paulo, com quase R$ 
13 bilhões arrecadados em apenas um ano. 
Em 2010, esse número tinha sido de pouco 
mais de R$ 7 bilhões, o que representa um 
aumento de 85,7% em sete anos.

Logo atrás de São Paulo vem a cidade do Rio 
de Janeiro, que arrecadou mais de R$ 5 bilhões 
no ano passado. Em 2010, esse número tinha 
sido de cerca de R$ 3 bilhões, o que repre-
senta um acréscimo de 66% na arrecadação.

Percentualmente, a cidade de Belo Hori-

zonte, em Minas Gerais, teve um aumento de 
arrecadação em sete anos superior as cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto em 
2010 o montante arrecadado foi de pouco 
mais de R$ 650 milhões, em 2017 a arrecada-
ção foi superior a R$ 1,2 bilhões, um aumento 
de 84,6%.

No Recife, capital de Pernambuco, é cada 
vez menor o grau de dependência do municí-
pio com relação às transferências intergover-
namentais. Segundo a Secretaria de Finanças 
do município, “a limitação geográfica impõe 
ao Recife uma opção estratégica pelo setor de 
serviços, sendo este capaz de gerar emprego 
e renda a partir das políticas públicas de indu-
ção de setores produtivos, de modo a conso-
lidar o município como um dos maiores polos 
de serviços do Brasil”.

O investimento feito pela atual gestão vem 
modernizando as cobranças e firmando con-
vênio com o fisco estadual e federal. Entre 
janeiro e agosto de 2018, o crescimento da 
arrecadação do ISS atingiu a marca histórica 
de pela primeira vez superar os repasses do 
ICMS, passando a ser o principal item de re-
ceita municipal.

 Dados coletados pelo Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT) reve-
lam que em 2010, o município de Recife ar-
recadou na faixa dos R$ 407 milhões de ISS, 
enquanto em 2017 a arrecadação subiu para 
cerca de R$ 744 milhões, um aumento de 
82,8% em sete anos.

A Constituição de 1988 atribuiu à lei com-
plementar determinar as alíquotas máximas 
do ISS (artigo 156, § 3º II da Constituição Fe-
deral) e, enquanto não editada tal lei, caberia 
aos municípios estabelecerem as alíquotas. Na 
inexistência de lei complementar que regulas-
se o assunto, alguns municípios abusaram do 
poder que tinham em mãos e passaram a tri-
butar, com excesso, alguns serviços, chegando 
às alíquotas de 8%, 10%, 12% e até 15%.

Atualmente, a Lei Complementar nº 
116/2003 fixou em 5% o valor máximo da 
alíquota. Segundo levantamento do IBPT, to-
das as capitais brasileiras se utilizam do valor 
máximo da alíquota para tributar os serviços 
dos respectivos municípios.
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Alíquotas de ISS em cada Capital do País
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Fonte: IBPT/ impostômetro

AC   29.705.894,50     32.670.443,26     39.045.293,60     43.675.561,04     52.424.852,92     61.814.280,17     65.198.330,48     70.014.038,89     77.274.981,42 
AL   109.130.434,35     121.188.105,06     131.365.919,19     146.598.427,31     161.865.285,33     176.507.860,95     188.929.742,15     204.306.387,34     216.895.406,26 
AM   359.692.453,86     403.799.360,39     464.048.372,43     513.310.140,75     575.511.967,36     534.017.335,63     519.155.479,97     519.890.392,37     591.728.628,04 
AP   23.509.355,62     25.220.521,71     35.882.492,97     37.252.021,25     46.201.395,83     42.103.948,07     51.602.230,58     57.092.490,65     60.997.569,38 
BA   526.641.580,76     614.484.242,64     691.049.362,95     792.605.925,99     874.325.346,18     875.752.389,02     891.685.450,15     912.460.025,60     1.025.370.021,65 
CE   363.778.383,55     427.468.338,07     495.746.951,66     523.604.502,35     606.568.759,29     641.511.623,07     678.853.117,91     742.725.985,53     797.343.746,12 
ES   255.320.351,72     304.682.022,45     349.696.981,90     340.242.552,73     364.251.804,68     373.553.051,58     368.717.767,70     388.537.204,43     415.354.189,80 
GO   307.897.488,87     347.765.896,98     401.464.399,72     448.708.201,22     518.498.332,48     516.590.404,06     545.861.090,17     540.881.417,90     616.129.740,36 
MA   249.944.464,89     333.860.114,26     395.280.567,77     388.884.672,64     403.763.828,78     443.273.201,56     435.069.898,47     457.943.904,52     502.122.334,61 
MG   653.743.595,63     757.300.078,68     856.754.435,12     925.881.598,64     1.124.510.415,02     1.184.416.849,33     1.184.804.152,10     1.250.216.802,79     1.393.691.823,57 
MS   149.511.833,36     183.215.748,36     217.145.085,34     230.448.703,92     271.560.157,15     266.217.335,05     274.870.663,07     305.752.785,66     330.570.080,53 
MT   122.737.631,12     157.181.038,92     187.253.564,55     223.634.932,31     225.094.064,10     254.599.471,71     256.370.131,82     286.115.583,68     312.860.158,65 
PA   206.563.573,00     237.470.409,00     272.911.747,00     290.725.907,53     324.513.265,00     322.646.598,32     325.690.347,80     339.221.619,45     373.148.179,67 
PB   109.354.536,27     128.028.855,03     138.503.308,08     155.096.034,01     167.686.501,76     189.411.298,07     193.234.785,94     204.923.151,97     222.940.044,72 
PE   407.023.002,80     473.817.069,90     579.462.845,00     636.106.022,83     710.661.464,19     703.851.303,07     720.474.230,89     744.951.079,46     838.820.332,11 
PI   87.715.006,89     103.666.323,05     115.622.767,39     141.307.853,24     170.950.112,93     186.093.648,41     199.896.666,80     212.284.409,41     237.595.264,90 
PR   574.074.241,43     710.600.177,07     839.695.328,28     902.148.531,99     983.389.943,90     1.096.099.928,64     1.053.624.457,52     1.055.076.821,46     1.219.656.250,69 
RJ   3.166.204.901,19     3.722.608.357,31     4.283.897.640,54     4.801.367.495,90     5.346.724.390,71     5.733.353.624,52     5.511.431.108,85     5.176.427.429,32     6.212.898.098,97 
RN   154.486.990,73     173.161.096,77     192.008.397,83     217.149.306,72     255.736.136,99     258.326.594,57     269.306.056,63     299.906.322,10     320.520.909,55 
RO   181.666.683,02     196.993.767,25     212.191.612,82     207.941.197,38     215.254.649,52     187.370.072,51     146.628.225,55     142.991.754,17     154.788.492,82 
RR   30.005.638,91     37.223.065,95     38.470.215,56     45.670.118,16     50.697.079,02     53.029.393,80     56.275.928,53     57.962.662,03     64.363.261,16 
RS   486.787.891,28     555.661.392,00     610.512.616,96     675.507.630,22     748.070.977,21     797.384.079,52     825.229.929,41     876.068.125,26     949.009.012,00 
SC   134.745.806,16     149.364.774,77     171.522.934,53     194.545.999,94     217.024.715,88     231.075.953,08     246.628.856,84     258.381.614,09     283.602.876,78 
SE   113.344.227,89     133.164.397,22     163.427.273,22     194.995.961,89     219.854.340,19     238.422.652,35     240.583.279,18     247.854.882,47     286.554.814,71 
SP   7.053.318.138,28     8.147.925.920,92     9.935.287.383,04     10.136.074.125,55     11.379.496.977,91     12.129.649.024,44     11.921.760.523,39     12.928.049.659,08     14.087.095.295,93 
TO   38.372.225,59     38.576.300,35     46.984.881,78     53.577.836,02     78.002.466,53     85.487.640,02     87.824.400,70     93.045.431,50     106.424.211,12
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Para o economista Marcos Cintra, a reforma tributária 
proposta pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) é positiva: 
“sustentação do crescimento econômico”

“A atenção e o cuidado com 
que os cartórios e órgãos de 
registro localizados no Estado 

tem dado ao correto 
cumprimento das obrigações 
tributárias é digno de nota”

Secretaria da Fazenda
do Estado do Rio Grande do Sul

capa

IMPOSTO DE RENDa
Também como contribuintes, os serviços 
extrajudiciais proporcionam grande arreca-
dação para a União por meio do pagamento 
de Imposto de Renda sobre Pessoa Física, 
uma vez que em regra contribuem com a 
alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por 
cento), sobre o resultado líquido mensal de 
seu faturamento.

Segundo os últimos dados da Receita Fede-
ral, das declarações entregues em 2017 que 
se referem a 2016, cerca de 10 mil titulares 
de cartório pagaram o equivalente a R$ 1,6 
bilhões de imposto de renda, o que repre-
senta 0,54% do total de imposto de renda 
de pessoas físicas arrecadado no Brasil por 
natureza de ocupação, cujo total foi de R$ 
186,5 bilhões. Se analisados o número per 
capita do valor pago em relação ao número 
de trabalhadores, cada cartório contabilizou 
um total de R$ 104.022.000,00 pago a Re-
ceita Federal. 

Os valores, assim como a quantidade de 
declarantes – muito em razão da maior reali-
zação de concursos públicos pelos Tribunais 
de Justiça brasileiros – aumentou considera-
velmente entre 2010 e 2017, passando de 
R$ 470 milhões para R$ 1,06 bilhões, cresci-
mento de 125,50%.

Outras categorias, como os motoristas e 
condutores do transporte de passageiros, 
médicos, diretores de empresas, engenhei-
ros, gerentes e bancários pagaram bem mais 
imposto se somado o valor bruto da tribu-
tação. Os motoristas encabeçam a lista dos 
maiores contribuintes do imposto de renda 
somando mais de 29 bilhões de reais no ano, 
embora haja mais de 420 mil condutores em 
todo o Brasil. 

Para o advogado tributarista Pedro Gui-
lherme Ferreira Bini, a concentração econô-
mica dos donos de cartórios reflete em uma 
receita importante para a arrecadação do 
imposto. 

“Os cartorários têm um rendimento tribu-
tável de quase 11 bilhões. É um valor signifi-
cativo, outras categorias econômicas tem um 
rendimento maior, como os motoristas, mas a 
atividade dos cartórios ganha relevo quando 
você vê o número de pessoas que tem essa 
ocupação, em torno de 10 mil. Você chega 
em um rendimento alto, médio, per capita, 
que chega a ser o primeiro do Brasil. Por isso 
é que percentualmente eles não serão os que 
mais contribuem para a arrecadação porque 
outras atividades econômicas têm rendimen-
to tributável bem maior, mas economicamen-
te eles são os que tem o maior rendimento 
tributável per capita”, explica o advogado. 

Já a advogada tributarista da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), Andréa Mascitto, diz que 
a contribuição e o rendimento dos titulares 
de cartório em relação ao imposto de renda 
é fundamental para ajudar a Receita Federal 
na arrecadação do imposto. “É de extrema 
importância os ganhos dos cartorários para 
a arrecadação da Receita. No ano passado, a 
renda per capta anual média do brasileiro foi 
de R$ 15.216,00; o que significar dizer que o 
cidadão brasileiro médio está abaixo da linha 
de isenção do Imposto de Renda de pessoa 
física”, afirma a pesquisadora da FGV.

REFORMa TRIBuTáRIa 
Para tentar aprimorar o imposto de renda no 
Brasil e também discutir a reforma de outros 
tributos, no mês de junho o secretário e au-
ditor-fiscal da Receita Federal, Jorge Rachid 
participou de audiência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado 
Federal, envolvendo o tema “Reforma Tribu-
tária: Menos Desigualdade, Mais Brasil”. A 
proposta, patrocinada pela Associação Na-
cional de Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Anfip) e pela Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), é 
uma das construções que se tem atualmente 
em debate voltadas para a reforma do siste-
ma tributário nacional.

Em sua apresentação, o secretário abordou 
a carga tributária, a complexidade do siste-
ma tributário nacional, a tributação sobre 
a renda, a tributação ambiental e a eficiên-
cia do sistema baseando-se em dados sobre 
esses aspectos. “É preciso discutir qual é o 
tamanho do Estado que se deseja, qual é o 
tamanho dos gastos e fazer um debate sobre 
as renúncias tributárias. Quanto mais benefí-
cio existe, mais distorções e concentração de 
renda”, disse o secretário. 

Ainda de acordo com Rachid, a gênese do 
problema da tributação sobre a renda no Bra-
sil abrange: (a) discrepância significativa da 
carga tributária entre pessoas físicas e jurídi-
cas; (b) efeito indireto da isenção concedida 
aos resultados distribuídos aos sócios (parce-
la não oferecida à tributação na pessoa jurí-
dica é isenta na pessoa física, ocasionando a 
dupla não incidência); (c) efeito da “prevalên-
cia da forma sobre a substância” – fenômeno 
da “pejotização” e (d) elevação dos limites do 
lucro presumido e do Simples Nacional, além 
da ampliação das atividades passíveis de op-
ção pelo regime.

Para o coordenador-geral do Consórcio 
Nacional de Secretarias de Fazenda (Con-
sefaz), André Horta Melo, o País insiste no 
erro na forma de captar o dinheiro do contri-
buinte, concentrando na tributação indireta, 
o que gera uma carga regressiva e faz com 
que quem ganha menos pague proporcional-
mente mais.

“Isso é ruim não só para o trabalhador. 
Estamos prejudicando as empresas, porque 
reduzimos o mercado consumidor. Nossa 
demanda interna é uma oportunidade. Tem 
país que não tem onde crescer, mas nós 
temos. Quando se tem mercado interno ro-
busto, consegue-se enfrentar com solidez as 

crises internacionais”, opinou André Horta. 
Durante a audiência pública, foi apresenta-

da uma tabela em que o Brasil aparece com 
participação tributária bem diferente de paí-
ses como Estados Unidos, Espanha, Dinamar-
ca, Coréia do Sul, Bélgica e Alemanha. 

A reforma tributária, inclusive, foi propos-
ta por diversas plataformas de candidatos 
a presidência da República, como Fernando 
Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT), Geraldo 
Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL), can-
didato eleito que assumirá a presidência da 
república no ano que vem. 

O economista Paulo Guedes, que irá co-
mandar o Ministério da Fazenda no governo 
Bolsonaro, já anunciou as medidas que serão 
tomadas para uma possível reforma tributá-
ria no Governo. Segundo o doutor em econo-
mia pela Universidade de Harvard, nos Esta-
dos Unidos, Marcos Cintra, que assim como 
Paulo Guedes faz parte da composição do 
Instituto Millenium, a proposta do Governo 
Bolsonaro pode servir como uma das bases 
de sustentação do crescimento econômico de 
longo prazo que tanto o Brasil busca.

“O candidato do PSL tem sob sua avalia-
ção um projeto inovador que atende as ne-
cessidades do País e está em sintonia com o 
mundo digital. O estudo analisado por sua 
equipe prevê a unificação de tributos decla-
ratórios como o INSS sobre folha de salá-
rios, Cofins, CSLL e vários outros por um tri-
buto que incidiria sobre os recebimentos e 
pagamentos de forma eletrônica no sistema 
bancário”, explica. 

“É o modo eficaz de combater a sonega-
ção, redistribuir de forma equânime a carga 
entre os contribuintes e reduzir substancial-
mente os custos para as empresas e para o 
Governo. Sua utilização tem enorme poten-
cial para alavancar o consumo e o a geração 
de emprego porque seriam eliminados vários 
tributos embutidos nos preços das mercado-
rias e também sobre a folha de salários das 
empresas. Trata-se de um projeto que pode 
servir como uma das bases de sustentação do 
crescimento econômico de longo prazo que 
tanto o Brasil busca”, avalia o economista.
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Imposto de renda

    Percentual Valor pago
 Quantidade Imposto Total de pago de imposto
Ocupação do declarante de declarantes pago imposto pago do total per capita
Titular de cartório  9.671  R$1.060.000.000,00   R$186.520.000.000,00  0,57% R$109.606 
Membro do Ministério Público 14.187  R$1.130.000.000,00   R$186.520.000.000,00  0,61% R$79.650 
Motorista e condutor do transporte de passageiros 421.434  R$29.600.000.000,00   R$186.520.000.000,00  15,87% R$70.236 
Membro do Judiciário 21.058  R$1.630.000.000,00   R$186.520.000.000,00  0,87% R$77.405 
Médicos 351.907  R$10.300.000.000,00   R$186.520.000.000,00  5,52% R$29.269 
Engenheiros 495.956  R$8.640.000.000,00   R$186.520.000.000,00  4,63% R$17.421 
Gerentes 795.012  R$7.620.000.000,00   R$186.520.000.000,00  4,09% R$9.585 
Bancários 1.193.991  R$6.490.000.000,00   R$186.520.000.000,00  3,48% R$5.436 
Diretores de empresas  2.599.813  R$9.380.000.000,00   R$186.520.000.000,00  5,03% R$3.608 

Fonte: Receita Federal

Ano  Quantidade declarantes Valor 
2010 9.169 R$ 470 milhões 
2011 9.217 R$ 540 milhões 
2012 9.270 R$ 650 milhões 
2013 9.259 R$ 800 milhões 
2014 9.340 R$ 960 milhões 
2015 9.409 R$ 1,05 bilhões 
2016 9.964 R$ 1,05 bilhões
2017 9.671 R$ 1,06 bilhões
2018* 9.671 R$ 1,06 bilhões
Total 9.671 R$ 8.180.000.000,00

Fonte: Senado Federal

Participação Tributária por setores

País Renda Patrimônio Consumo
Alemanha 31,2% 2,9% 27,8%
Bélgica 35,7% 7,8% 23,8%
Coreia do Sul 30,3% 12,4% 28%
Dinamarca 63,1% 4,1% 31,6%
Espanha 28,3% 7,7% 29,7%
EUA 49,1% 10,3% 17%
Brasil 21% 4,4% 49,7%

Imposto de Renda – Arrecadação Tributária

A história do imposto de renda no Brasil co-
meça no final do século XIX, quando foi pro-
mulgada a Lei nº 317 de 1943. Tratava-se de 
um imposto sobre os vencimentos recebidos 
dos cofres públicos, que foi prematuramente 
suprimido devido à grande insatisfação que o 
mesmo gerou na sociedade.

Segundo a pesquisadora do Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV), Vilma Pinto, houveram várias 
discussões históricas até que se instaurasse 

Conheça a história do Imposto de Renda e sua implementação no Brasil
o imposto de renda no Brasil. “Como naque-
la época poucas pessoas auferiam renda no 
Brasil, o imposto tinha uma base de incidência 
comprimida, sem contar que ainda existia um 
sistema imperialista, escravista e elitista. As-
sim, o imposto de renda foi alvo de debates 
durante décadas e demorou para ser adotado”, 
relata a pesquisadora.

O imposto de renda só foi instituído no Bra-
sil por força do artigo 31 da Lei nº 4.625 de 31 
de dezembro de 1922, que orçou a Receita Ge-

ral da República dos Estados Unidos do Brasil 
para o exercício de 1923. De lá para cá, houve-
ram muitas alterações na legislação em vigor, 
além de novos regulamentos e normas sobre a 
cobrança do imposto sobre a renda no Brasil. 

Desde 1968, o imposto de renda no Brasil é 
arrecadado pela Secretaria da Receita Federal 
(SRF), criada pelo decreto nº 63.659, de 20 de 
novembro, substituindo a Diretoria-Geral da 
Fazenda Nacional, instituída por Getúlio Var-
gas, em 1934.

IR

*valor estimado igual ao de 2017
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CcV – Como vê a importância dos notários 
e registradores na fiscalização direta e in-
direta de diversos tributos que passam pe-
los cartórios? 
Antonio Herance Filho – Há quase 30 anos 
atuando ao lado de notários e registradores, es-
tamos insistindo muito na relevância desse pa-
pel de fiscalização, por que ela traz muito mais 
do que uma atuação brilhante de notários e re-
gistradores, mas permite que os sujeitos ativos 
dos tributos alcançados por essa regra façam 
uma arrecadação mais eficiente. Vai além da 
contribuição que notários e registradores dão 
para a eficiência da arrecadação. Diria que esse 
dispositivo é fundamental para a imposição e 
responsabilidade do notário e registrador. Se 
analisarmos do ponto de vista técnico tributá-
rio veremos que esse dispositivo, na verdade, 
trata da figura chamada no Código Tributário 
Nacional de responsabilidade de terceiros. O 
notário e o registrador, nesse contexto, são os 
terceiros. Figuram como responsáveis finais 
pelo crédito tributário, caso pratiquem atos do 
seu oficio. Se o sujeito passivo, o contribuinte 
do imposto não satisfaz o crédito tributário, 
isso fica definido como impossibilidade dian-
te do que a lei determina. O sujeito ativo, o 

Para o advogado Antonio Herance, o CTN vai além da contribuição que notários e registradores dão para a arrecadação: 
“fundamental para a imposição e responsabilidade”

“Notários e registradores 
são extremamente úteis 
às Fazendas públicas brasileiras”
Especialista em Direito Tributário, antonio Herance acredita que o Código 
Tributário Nacional deveria ser aprimorado em relação aos notários e registradores

Além de atuar no segmento notarial e registral 
brasileiro há mais de 29 anos, Antonio Heran-
ce Filho é advogado especialista em Direito 
Tributário, Direito Constitucional e de Contra-
tos e Direito Registral Imobiliário. 

Em entrevista à Revista Cartórios com 
Você, ele fala sobre a responsabilidade subsi-
diária que incide sobre notários e registradores 
na fiscalização de impostos como o ITCMD e o 
ITBI e dos cuidados que notários e registrado-
res devem ter para não terem que responder 
com patrimônio próprio pelo não apuração da 
quitação de impostos pelos contribuintes.

capa
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“Esse papel de fiscalização 
traz muito mais do que uma 
atuação brilhante de notários 
e registradores, mas permite 
que os sujeitos ativos dos 

tributos alcançados por essa 
regra façam uma arrecadação 

mais eficiente”

“Se você pegar a ótica 
da contribuição que dá o 

notário, que dá o registrador 
para que a arrecadação 

tributária seja melhor, seja 
mais eficiente, essa ótica 
permite que se enalteça a 

figura ou a função notarial e 
registral”

que o sujeito ativo pudesse vir satisfazer o 
crédito tributário. E a subsidiária, que mexe 
com o chamado benefício de ordem, faz com 
que o sujeito ativo, o credor, primeiro esgote 
toda e qualquer possibilidade de satisfação 
desse crédito no patrimônio do devedor. Só 
depois de confirmada a real impossibilidade 
é que o credor se volta para o patrimônio do 
responsável. Não é hipótese de solidariedade, 
e sim estamos diante de uma responsabilidade 
subsidiária, supletiva. Quando o Código trou-
xe a redação do caput do artigo 134 com essa 
solidariedade já se começou, em 1966, a dis-
cussão a respeito dessa própria norma. Isso já 
não é problema de entendimento doutrinário 
e jurisprudencial há muito tempo. A letra da 
lei continua falando em responsabilidade so-
lidária, mas a responsabilidade aplicada é a 
subsidiária, a supletiva. 

CcV – Como a legislação tributária poderia 
ser aperfeiçoada no tocante a notários e 
registradores? 
Antonio Herance Filho – O Código Tributário 
Nacional e a legislação que gravita em torno 
desse diploma já reclama há algum tempo 
uma atualização. Para as atividades notarias 
e de registro quero fazer menção aqui a sua 
importante atuação que, convenhamos, é mui-
to extenso. Um ato praticado por um tabelião 
no Estado do Maranhão, tendo por objeto 
um bem imóvel, por exemplo, que esteja no 
território paulista pode fazer com que a res-
ponsabilidade que esse tabelião tenha sobre 
o ato, do ponto de vista tributário, o envolva 
com a Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo, ou com a Secretaria da Fazenda do mu-
nicípio de situação desse imóvel. Isso causa 
uma dificuldade muito grande porque alguém 
a quatro mil quilômetros de distância tem de 
se envolver com as repartições públicas no 
sentido de conseguir obter o suficiente para 
afastar a incidência dessa regra do CTN que 
estamos aqui analisando. E nem sempre isso 
é fácil. Se envolver em procedimentos com 
órgãos do Poder Público já é difícil presen-
cialmente, imagine a quatro mil quilômetros 
de distância. Acho que a legislação poderia 
contemplar hipóteses mais claras e afastar o 
tabelião desse tipo de responsabilidade. Dei-
xar essa responsabilidade para, no caso de 
imóveis, para o registro de imóveis compe-
tente. Porque o registro de imóveis, quando 
chegar o momento de praticar o seu ato, está 
no mesmo município, ou na mesma Comarca 
do imóvel. Portanto, está em condição de pra-
ticar ou de observar a regra tributária porque 

estará o sujeito ativo no mesmo Estado, ou até 
no mesmo município. A responsabilidade nes-
se caso, não deveria ser do tabelião, deveria 
ser exclusiva do registrador de imóveis. As ve-
zes vemos alguém de muito longe perguntar 
como se faz para conseguir resolver a questão 
tributária de um inventário que vai ser lavrado 
no local, mas que tem bens do Estado ou de 
alguns Estados. O indivíduo tem que sair e ir 
atrás de resolver questões tributárias bastante 
complicadas. Para que a eficiência da arreca-
dação possa acontecer sem que a vida do ta-
belião fique comprometida por conta de pro-
cedimentos quase sempre complexos, difíceis 
de serem atendidos, me parece que o Código 
poderia recepcionar uma alteração que trou-
xesse uma simplificação disso tudo. 

CcV – Com relação aos tributos que incidem 
sobre a propriedade imobiliária, os cartórios 
podem ser considerados fundamentais tanto 
do ponto de vista de fiscalização, mas tam-
bém de auxílio aos órgãos competentes que 
de fato fazem o recolhimento desses tributos? 
Antonio Herance Filho – Precisamos separar 
os tributos que incidem sobre a propriedade, 
a posse, o domínio daqueles que incidem so-
bre as transmissões de bens imóveis ou de ou-
tras naturezas. Quando falamos na incidência 
do IPTU, que é um imposto municipal, ou do 
ITR, que é de competência da União, esses sim 
incidentes sobre a propriedade, a posse e o 
domínio. Não vemos a figura do notário e do 
registrador efetivamente como responsáveis, 
embora alguma coisa tenha de ser feito por 
conta desses tributos. Não se trata da respon-
sabilidade vista no artigo 134 do CTN. No 134, 
inciso VI do CTN, vemos alcançadas as duas 
figuras tributárias das mais importantes. Elas 
são formas de incidência sobre a transmissão 
de bens e direitos. Deixei de lado os tributos 

credor do imposto, poderá ir ao patrimônio 
do responsável de terceiro. No caso, notário 
ou registrador conforme o ato que tenha sido 
praticado. Temos que olhar sob duas perspec-
tivas diferentes. Se pegarmos a ótica da contri-
buição que dá o notário, que dá o registrador 
para que a arrecadação tributária seja melhor, 
mais eficiente, essa ótica permite que se enal-
teça a figura ou a função notarial e registral. 
De outro lado, sob outra ótica, o notário e o 
registrador pode acordar com uma dívida que 
não lhe pertence. Pode acordar devedor de um 
valor que tenha sido definido em uma relação 
jurídica travada entre contribuinte e Fazenda, 
seja ela municipal, seja estadual. O fato é de 
que de um lado se aplaude notários e regis-
tradores e de outro lado se pode se ver esses 
profissionais envolvidos com problemas de re-
lacionamento com as fazendas públicas. Os no-
tários e registradores são extremamente úteis 
para as Fazendas públicas brasileiras. Devem 
ser aplaudidos por isso. Mas lembro que isso 
é compulsório. Eles não fazem porque querem, 
fazem porque são obrigados. Qualquer descui-
do pode fazer com que eles paguem um preço 
muito alto pelo descuido e pela inobservância. 
Daí a importância de aplicarmos com bastante 
rigor os critérios que possam afastar essa res-
ponsabilidade. 

CcV – Qual seria a responsabilidade de no-
tários e registradores na aferição dos reco-
lhimentos dos impostos? 
Antonio Herance Filho – A responsabilida-
de, embora o Código diga ser solidária, está 
pacificada, e solidária não é. É uma respon-
sabilidade subsidiária, supletiva. A solidária é 
aquela em que os responsáveis já teriam ex-
postos os seus respectivos patrimônios para 
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incidentes sobre a propriedade para tomar só 
os incidentes sobre as transmissões. Estou fa-
lando de ITBI, que é municipal, e ITCMD, que é 
um imposto Estadual. Esses dois últimos, sem 
sobra de dúvida, estão no dia a dia de notários 
e registradores. São eles que de fato podem 
causar algum tipo de dano, até patrimonial, 
aos chamados responsáveis de terceiros. Hoje 
o tabelião de notas pode lavrar a escritura de 
inventário, mas só pode lavrar essa escritura se 
a prova de quitação do imposto incidente sobre 
a herança tiver sido quitada. E há muito notá-
rios são competentes para lavrar escrituras de 
doação. E na doação incide ITCMD. E incidindo 
esse tributo de competência estadual, não se 
pode praticar o ato notarial sem que a prova 
do pagamento do imposto de doação tenha 
sido quitada. Muito importante para o notário 
e para o registrador também, porque a respon-
sabilidade do oficial de registro também existe 
nos termos do CTN em que analisamos nesse 
momento. Toda vez que um inventário que te-
nha corrido pela via jurisdicional, ou inventário 
que tenha sido realizado por meio de escritura 
pública bate as portas do competente registro 
imobiliário, esse registrador tem que olhar para 
a questão tributária. Toda vez que ele registra 
uma escritura de doação, deve olhar para a 
questão tributária, sem sombra de dúvidas, 
muito embora já tenha passado pelo crivo do 
tabelião que lavrou a escritura. Isso não afasta 
a responsabilidade daquele que dá ingresso a 
essa mutação dominial. É importante que os 
dois profissionais do Direito, tabelião de notas 
e oficial do registro de imóveis, sejam vistos 
cautelosamente. A atuação deles tem que olhar 
para essa questão tributária com cuidado. 

CcV – Já na questão do ISS o notário e o re-
gistrador atuam como contribuintes? 
Antonio Herance Filho – Na verdade, a res-
ponsabilidade do notário e registrador em re-
lação ao ISS não é a responsabilidade de exigir 

“Toda vez que um inventário 
que tenha corrido pela via 
jurisdicional, ou inventário 
que tenha sido realizado 

por meio de escritura 
pública bate as portas 

do competente registro 
imobiliário, esse registrador 

tem que olhar para a questão 
tributária”

“Incidindo esse tributo 
de competência estadual 

(ITCMD), não se pode 
praticar o ato notarial sem 
que a prova do pagamento 

do imposto de doação tenha 
sido quitada”

o cumprimento do pagamento por aquele que 
é o contribuinte. Do ISS, os contribuintes são 
os próprios notários e registradores. Quem 
tem o dever de recolher é o notário, é o regis-
trador. Tem prazo para fazer isso na legislação 
municipal, porque o ISS é um tributo de com-
petência municipal. Na legislação do municí-
pio onde está o cartório há a fixação de regras 
para essa incidência tributária. É ali que está 
prevista a alíquota, é ali que está previsto o 
prazo para recolhimento e é esse profissio-
nal o contribuinte. O notário e o registrador 
devem olhar para a legislação própria e cum-
pri-la. Como o ISS integra o que em direito 
tributário chamamos de tributação indireta, 
esse encargo pode ser transferido para o to-
mador dos serviços. Por exemplo, isso está na 
lei paulista de emolumentos. Não tem nada a 
ver com a responsabilidade tributária do notá-
rio e do registrador. Tem a ver com o encargo, 
com a sujeição passiva direta. Ele produziu os 
seus emolumentos e desde logo está obrigado 
a fazer o recolhimento no prazo fixado pela 
lei. Ainda que ele se esqueça de repassar ao 
usuário. Ele está obrigado porque produziu 
com a prestação de serviços emolumentos. E 
sobre o valor destes ele calcula o imposto que 
deve ser recolhido. O que atualmente aconte-
ce é que esse valor que antes saía do bolso 
do próprio contribuinte, hoje é repassado pelo 
próprio usuário. Quem arca com essa carga 
tributária é o usuário. Por isso que na tribu-
tação indireta costumamos dizer que existe 
o contribuinte de direito e o contribuinte de 
fato. No caso do ISS, nos serviços notarias e 
registrais de São Paulo pelo menos, o contri-
buinte de direito é o notário e o registrador, 
mas o contribuinte de fato é o usuário dos ser-
viços notariais e de registro. 

CcV – Como avalia a necessidade de se fazer 
uma reforma tributária no País? 
Antonio Herance Filho – A reforma tributária 
tem que ser vista sobre dois aspectos distin-
tos. Um deles tem a ver com a complexidade 
da apuração tributária e das demonstrações 
que devem ser feitas aos sujeitos ativos sobre 
como a apuração e o respectivo correspon-
dente recolhimento ocorreu. As obrigações, 
que no direito tributário chamamos de aces-
sórias, são de volumes ou quantidade exage-
radas e quase sempre de muito difícil cumpri-
mento. Ademais disso, além da simplificação 
da apuração dos tributos e seu recolhimento, 
um outro lado me parece também que tem a 
ver com a carga tributária. A carga tributária 
no Brasil é crescente há muito tempo. Se vol-

tarmos bastante no tempo vamos nos encon-
trar com o Brasil-colônia em que a carga tri-
butária era de 20%. Surge até uma expressão, 
que poucos sabem que tem origem tributária, 
que é a expressão “o quinto dos infernos”, 
hoje utilizada de forma muito distorcida. A 
expressão a época queria dizer que a carga 
tributária de 20%, e 20% é um 1/5 do todo, e 
que representava “o quinto dos infernos”, ou 
seja ninguém suportava ou ninguém queria 
ver perto de si algo assim. Se trouxéssemos 
aquela realidade para agora e quiséssemos 
atualizar frase, teríamos que dizer, na verdade, 
os 2/5 dos infernos porque a carga tributá-
ria já se aproxima de 40% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) e isso faz com que a reforma 
tributária tenha de vir para aliviar um pouco 
essa carga que já não conseguimos suportar. 
Por ser muito forte e muito pesada, as atitudes 
evasivas do tributo são muito frequentes. Para 
um indivíduo resistir e para sobreviver, ele faz 
aquilo que a lei não indica como correto. Não 
cabe citar exemplos, mas a verdade é que não 
fosse tão pesada a carga tributária, as atitu-
des evasivas não seriam tão frequentes. Além 
disso, considerando os mecanismos hoje exis-
tentes, há quem não pague nada e há quem 
pague muito. Se de repente fosse mudada a 
forma de tributar as pessoas, considerando o 
seu patrimônio, considerando os seus rendi-
mentos, se essa forma pudesse ser modificada 
para que desonerasse aquele que paga muito 
e atingisse aquele que nada paga, essa refor-
ma seria, pelo menos pela ótica daqueles que 
pagam muito, seria muito bem-vinda. A refor-
ma deveria vir para simplificar a tributação 
e diminuir a carga daqueles que suportam a 
tributação de modo muito intenso.

capa
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Tathiane dos Santos Piscitelli é doutora, mes-
tre e bacharel em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP). Autora de diversos arti-
gos e capítulos de livros em direito tributário 
e financeiro, incluindo “Argumentando pelas 
consequências no direito tributário” e “Limites 
à interpretação das normas tributárias”, atual-
mente é professora de Direito Tributário e Fi-
nanças Públicas da Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Em entrevista à Revista Cartórios com 
Você, Tathiane Piscitelli fala sobre a impor-
tância dos cartórios na fiscalização de impos-
tos, ressalta o papel de notários e registrado-
res como contribuintes do Fisco e destaca a 
contribuição indireta de notários e registra-
dores à Receita Federal na transmissão das 
Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), 
que auxiliam na conferência das declarações 
de Imposto de Renda.

Professora da FGV, Tathiane Piscitelli diz que os cartórios auxiliam na fiscalização de tributos: “a figura dos cartórios é 
absolutamente fundamental”

“A receita desses impostos 
é fundamental para os entes da Federação”
Professora de Direito Tributário e Finanças Públicas da FGV, Tathiane Piscitelli acredita 
que os cartórios têm sido muito eficientes no auxílio da fiscalização tributária no País

capa
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CcV – Qual a importância da fiscalização 
realizada pelos cartórios sobre impostos 
como o ITBI e ITCMD? 
Tathiane dos Santos Piscitelli – Os impostos 
que incidem nas transmissões imobiliárias 
em razão da propriedade imobiliária são re-
levantes porque todo e qualquer imposto re-
presenta receita pública. Essa receita pública 
é absolutamente fundamental para a manu-
tenção dos serviços públicos, para a prestação 
de serviços para a população. Especificamente 
olhando para o ITBI, que é um imposto que in-
cide muito frequentemente nas operações pe-
rante os tabeliães, contribui para a arrecada-
ção dos municípios e os municípios são entes 
que tem uma grande parcela de competência 
na prestação de serviços públicos. A receita 
desses impostos é absolutamente fundamen-
tal para os entes da Federação. 

CcV – Além dos impostos diretos, como os 
cartórios contribuem com a fiscalização tri-
butária nacional? 
Tathiane dos Santos Piscitelli – Os tabeliães 
e registradores, nos termos do Código Tribu-
tário Nacional (CTN), são responsáveis pelos 
tributos devidos sobre os atos praticados por 
eles ou em razão do seu oficio. O CTN já coloca 
os tabeliães e os registradores, não exatamente 
em uma posição de fiscalização, mas na prática 
é isso que acaba acontecendo porque caso o 
tributo não seja recolhido quem responde além 
do contribuinte é o tabelião e o registrador, que 
também podem ser acionados do ponto de vis-
ta da responsabilidade tributária. Existe um es-
timulo legislativo para que eles exijam o cum-
primento das obrigações tributárias. Somado a 
isso, que é essa previsão geral de responsabi-
lidade tributária do CTN, ainda há previsão no 
âmbito da Receita Federal, da necessidade de 
uma entrega de uma Declaração de Operações 
Imobiliárias (DOI) pelos cartórios. Nessa de-
claração a unidade vai especificar quais foram 
as operações imobiliárias que ocorreram nela 
no mês anterior, de forma a auxiliar a Recei-
ta Federal na fiscalização do recolhimento de 
Imposto de Renda sobre o ganho de capital. 
Para além do imposto sobre a operação em si, 
que seria o ITBI, por exemplo, ou no ITCMD, no 
caso de uma doação, a figura dos cartórios é 
absolutamente fundamental também nesse au-
xilio da fiscalização do imposto de renda sobre 

ganho de capital e sobre o imposto de renda 
de um ponto de vista geral, na medida em que 
informam para a Receita Federal as operações 
imobiliárias que ocorrem perante em suas uni-
dades, para que o órgão consiga fiscalizar a 
atitude tributária do devedor e do comprador. 

CcV – Acredita que a atividade dos cartórios 
poderia ser aprimorada em algum sentido 
no que tange a fiscalização de tributos? 
Tathiane dos Santos Piscitelli – Acho que 
os cartórios funcionam de uma forma muito 
eficiente na fiscalização de tributos. Na verda-
de, a Declaração sobre Operações Imobiliárias 
(DOI), criada pela Receita Federal, foi um pas-
so nesse sentido, de utilizar mais a estrutura 
do cartório nesse auxilio da fiscalização tribu-
tária e acho que ele tem sido muito eficiente 
nesse sentido. Na medida em que as opera-
ções são realizadas, o tributo é recolhido, e 
para além disso eles ainda auxiliam a fiscali-
zação de tributos federais. 

CcV – Qual a relação da taxação de herança 
com o ITCMD? Qual a necessidade de se ta-
xar herança?
Tathiane dos Santos Piscitelli – A discussão 
que existe é que as heranças são pouco tribu-
tadas no Brasil, na medida em que ainda que 
o Senado estabeleça uma alíquota de 8%, a 
alíquota média dos Estados é 4%. Comparan-
do nominalmente a alíquota do Brasil com a 
de outros países, temos uma tributação baixa 
das heranças. 52% dos bilionários brasileiros 
receberam as suas fortunas via herança. Temos 
uma situação em que essas pessoas que her-
dam grandes heranças são pouco tributadas 
proporcionalmente àquelas que recebem uma 
herança menor, onde os 4% pesam muito mais. 
A discussão é essa em torno do ITCMD e da 
necessidade de se tributar mais ou menos a 
herança. No Governo Dilma Roussef, em 2015, 

houve uma iniciativa do Governo Federal de 
tributar grandes heranças com algo que seria 
um adicional do Imposto de Renda, um outro 
imposto federal. Esse projeto de lei está parado 
no Congresso. Ele é flagrantemente inconstitu-
cional porque invade competência tributária 
dos Estados. De qualquer forma existe esse de-
bate sobre tributar mais ou menos as heranças. 

CcV – Como avalia a decisão do STF sobre a 
cobrança do ISS de notários e registradores? 
Tathiane dos Santos Piscitelli – Atualmente, 
por conta de uma decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), de 2008, os cartórios pagam 
ISS sobre os serviços que prestam. As alíquotas 
variam de acordo com o município no qual o 
cartório está, mas vão de 2% a 5%. É uma de-
cisão questionável do Supremo, discordo dela 
tecnicamente, mas não há muito o que fazer 
pois foi em uma Ação Direita de Inconstitucio-
nalidade (ADI), então foi o que o Supremo deci-
diu. Assim, os cartórios pagam o ISS. 

CcV – Como avalia a proposta de unificação 
de cinco tributos federais - (ICMS, PIS, Co-
fins, ISS e IPI) em um - Imposto sobre Bens 
e Serviços (IBS)? 
Tathiane dos Santos Piscitelli – Do ponto de 
vista dos cartórios eu acho que a proposta pode 
resultar sim em um aumento da carga tributá-
ria. Independentemente disso, a minha opinião 
sobre essa proposta é bem critica, porque acho 
que temos questões federativas importantes 
que estariam sendo desconsideradas na pro-
posta e vejo isso com bastante dificuldade de 
tramitação no âmbito do Legislativo porque 
Estados e municípios podem perder receitas. 
Essa proposta visa a simplificação, na medida 
em que unifica todas essas incidências tribu-
tárias, mas tira uma parcela de competência 
dos entes. Ela pode ser dita como inconstitu-
cional nesse sentido, porque ofenderia o pacto 
federativo. Pode haver uma discussão sobre a 
sua inconstitucionalidade, não que ela seja em 
princípio inconstitucional. Em relação aos car-
tórios teria que ver como vai ficar porque em 
tese eles só devem pagar ISS.

“Essa receita pública é 
absolutamente fundamental 

para a manutenção dos 
serviços públicos, para a 

prestação de serviços para a 
população.”

“Os cartórios funcionam de 
uma forma muito eficiente na 

fiscalização de tributos”

“A Declaração sobre 
Operações Imobiliárias (DOI), 
criada pela Receita Federal, 
foi um passo nesse sentido, 
de utilizar mais a estrutura 
do cartório nesse auxilio 

da fiscalização tributária e 
acho que ele tem sido muito 

eficiente nesse sentido”
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A fiscalização tributária realizada por notários e 
registradores brasileiros e a influência das atividades 
notariais e de registros na arrecadação de tributos

É cediço que notários e registradores têm im-
portante envolvimento com o Direito Tribu-
tário, aliás, bem maior do que eles próprios 
podem crer. 

Com efeito, o Direito Tributário está presen-
te no dia a dia das serventias notariais e de 
registro, mormente, dos tabeliães de notas e 
dos oficiais de registro de imóveis.

Apenas como exemplo, a cada escritura 
de venda e compra lavrada surgem obriga-
ções tributárias a serem cumpridas, como o 
ISSQN e o IRPF incidentes sobre o valor dos 
emolumentos, o ITBI incidente sobre o valor 
tributável da operação, conforme legislação 
do município de situação do imóvel, a CND 
expedida pela RFB/PGFN, se a alienante for 
empresa nos termos do artigo 15 da Lei nº 
8.212/1991, a DOI a ser encaminhada para 
a RFB até o último dia útil do mês subsequen-
te ao da lavratura do ato, sem contar os re-

flexos tributários indiretos como o IRRF e a 
Contribuição Previdenciária que decorrem do 
pagamento de remuneração variável pelo ato 
praticado pelo escrevente autorizado e a regu-
laridade do IPTU e ou do ITR, cujos compro-
vantes compõem a documentação necessária 
à preparação do instrumento público. Não 
bastasse tudo isso, ao exigir o pagamento de 
seus emolumentos pelo ato notarial a que se 
refere o presente exemplo, o tabelião de no-
tas ainda terá de receber parcelas previstas 
na tabela que sujeitam o usuário, mas que em 
relação a elas o notário é substituto tributário, 
fazendo-as chegar aos cofres respectivos na 
forma da legislação estadual. 

Além de contribuintes [1], os profissionais 
de que trata o artigo 236 da Constituição da 
República, dispositivo regulamentado pela Lei 
nº 8.935, de 1994, são substitutos tributários 
[2] e responsáveis de terceiros [3].

Por Antonio Herance Filho

“Além da segurança jurídica que 
brota dos atos notariais e de 

registro praticados todos os dias, 
beneficiando e protegendo o 

cidadão, a sociedade conta com a 
arrecadação de tributos, que são 

pagos pelos resultados produzidos 
por titulares de “cartórios” e, 

sobretudo, que são recolhidos por 
milhões de pessoas pela exigência 
feita por tabeliães e registradores 

brasileiros”

capa
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[1] Os notários e os registradores são sujeitos passivos 
diretos (contribuintes de direito), do IRPF Carnê-Leão, 
do ISSQN e das Contribuições Previdenciárias, pessoal 
e patronal. 
[2] Os notários e os registradores devem descontar IRRF 
e Contribuições Previdenciárias de seus prepostos, além 
de receber dos usuários e repassar aos órgãos respecti-
vos as parcelas previstas na tabela estadual que não se 
confundem com os seus emolumentos.
[3] Os notários e os registradores devem condicionar a 
prática dos atos de seus respectivos ofícios à apresenta-
ção da prova de quitação do ITBI e do ITCMD e, ainda, 
da Certidão Negativa de Débitos, expedida pela Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, por força do que dispõem o CTN 
(artigo 134, inciso VI) e a Lei nº 8.212/91 (artigo 47).
[4] A obrigação principal, que surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente (CTN, art. 113, § 1º).
[5] A obrigação acessória decorre da legislação tributária 
e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fisca-
lização dos tributos (CTN, art. 113, § 2º). Os notários e 
os registradores são sujeitos passivos de várias obriga-
ções tributárias acessórias, tais como: livro Caixa, DIRPF, 
DIRF, DOI etc.
[6] A base de cálculo do IRPF Carnê-Leão (Recolhimento 
Mensal Obrigatório – RIR/99, artigo 106), é o rendi-
mento bruto – sem considerar os valores dos repasses -, 
deduzido dos valores relativos aos dependentes, à con-
tribuição previdenciária pessoal, à pensão alimentícia e 
às despesas dedutíveis escrituradas em livro Caixa.
[7] A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 27 de junho de 2013.
[8] Os tabeliães de notas e os oficiais de registro de imó-
veis brasileiros devem exigir, nos atos de alienação ou 
oneração de bens imóveis ou de direito a eles relativos 
realizados por empresa, a prova de inexistência de dé-
bitos relacionados com as contribuições destinadas à 
manutenção da seguridade social (Lei nº 8.212/91, arti-
go 47, inciso I, alínea “b”). Contudo, em que pese esteja 
em vigor o dispositivo legal mencionado, as Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
São Paulo dispensam o tabelião de notas (Capítulo XIV, 
subitem 59.2) e o oficial de registro de imóveis (Capítulo 
XX, subitem 119.1), de sua observância.

Não se pode olvidar que, afora o envolvi-
mento com as obrigações tributárias princi-
pais [4], os notários e registradores são, ainda, 
sujeitos passivos de algumas obrigações tribu-
tárias acessórias [5].

Destarte, o papel exercido por esses profis-
sionais do Direito contribui diretamente com 
a arrecadação tributária, quer porque supor-
tam, do próprio bolso, o custo de alguns tribu-
tos, quer porque descontam/retêm tributos de 
pessoas por eles remuneradas ou para quem 
prestam serviços notariais e de registro, quer, 
ainda, porque condicionam a prática dos atos 
de seus respectivos ofícios à apresentação da 
prova de quitação dos tributos que nascem 
desses atos.

Deixando-se de lado a responsabilidade que 
advém da substituição tributária e o cumpri-
mento das obrigações tributárias acessórias, 
foquemos, deste ponto em diante, a grandeza 
da participação dos ocupantes das funções 
públicas, exercidas por delegação do Estado 
em caráter privado, que formam os serviços 
do chamado extrajudicial, como contribuintes 
e como responsáveis de terceiros.

Nesse passo, ora contribuem com recolhi-
mentos por eles suportados, ora exigem re-
colhimento daqueles que tomam os serviços 
por eles praticados. Ora pagam, ora fiscalizam 
pagamentos.

E qual a dimensão desse envolvimento?
Difícil traduzir em números o resultado do 

cumprimento das obrigações como contri-
buinte e como responsável.

Como contribuintes a grandeza da importân-
cia da atuação do notário e do registrador pode 
ser percebida a partir da legislação. Para com 
a União há que serem consideradas a tributa-
ção do IRPF e as incidências das contribuições 
previdenciárias do profissional como segurado 
obrigatório da Previdência Social (parte pes-
soal) e como empregador (quota patronal). 
Somente a título do IRPF, em regra, estamos 
falando de 27,5% (vinte e sete e meio por cen-
to), sobre o resultado líquido mensal [6], o que 
resulta, sem qualquer dúvida, em expressivo 
montante que mensalmente é recolhido aos 
cofres do Tesouro nacional.

Ainda como sujeito passivo direto (contri-
buinte de direito), há que se lembrar da inci-
dência do ISSQN, que quase sempre é exigido 
pelos municípios mediante a aplicação da alí-
quota sobre o valor mensal dos emolumentos 
(v. lei do município em que estiver instalada a 
serventia extrajudicial).

Em que pese a relevância do papel desen-
volvido pelos delegatários como contribuin-
tes, estamos convictos que, por força da apli-
cação da regra trazida pelo inciso VI, do artigo 
134 do Código Tributário Nacional (Lei nº 
5.172/1966), é na condição de responsáveis 
de terceiros que eles produzem resultado de 
maior envergadura para a arrecadação de dois 
impostos e das contribuições sociais.

A prática dos atos notariais e de registro 
que tenham por objeto a transmissão de bens 
e de direitos está condicionada:

1) À apresentação da prova de quitação do 
ITBI quando a operação é realizada inter vi-
vos, a título oneroso e tratar da transmissão 
de bem imóvel e de direitos a ele relativos. O 
ITBI é imposto da competência dos 5.570 mu-
nicípios brasileiros [7].

A dificuldade de se conhecer o valor resul-
tante da arrecadação desse tributo, na parte 
que tenha sofrido a influência direta dos ta-
beliães de notas e dos oficiais de registro de 
imóveis, está no fato de que nem todas as 
transmissões são formalizadas no “cartório” 
de notas e, sobretudo, que compete a cada 
município a fixação das alíquotas aplicáveis. 

2) À apresentação da prova de quitação do 
ITCMD (ITCD, ITD etc.), quando a operação 
é realizada inter vivos ou causa mortis, mas 
sempre a título gratuito e não importando a 
natureza do bem e do direito transmitidos, já 
que todas as transmissões ocorridas em de-
corrência da morte e por ato de liberalidade 
do proprietário são tributáveis pelo imposto 
de competência dos 26 Estados brasileiros e, 
também, do Distrito Federal.

Pese embora, menos difícil do que em rela-
ção ao imposto municipal, não se conseguiria 
conhecer, com exatidão, os valores que são le-
vados aos cofres respectivos, todos os meses, 
pela ação fiscalizatória exercida pelos notários 
e pelos registradores, salvo se compilação de 
dados obtidos a partir de informações presta-
das pelos serviços notariais e de registro e ou 
pelos órgãos das Fazendas estaduais e distrital 
fosse feita de modo científico e responsável. 

3) À apresentação da prova de inexistência 
de débitos (CND) quando bens imóveis e di-
reitos a eles relativos são alienados, a qual-
quer título, por empresa. A legislação [8] veda 
a prática dos atos notariais e de registro sem 
que a alienante apresente o comprovante de 
inexistência de débitos relativos às contribui-
ções destinadas à manutenção da Seguridade 
Social (Contribuições Sociais).

Não fosse a responsabilidade trazida pelo 
artigo 134 (inciso VI), do Código Tributário 
Nacional, a extraordinária arrecadação pro-
duzida em decorrência dos atos praticados no 
âmbito do “extrajudicial” não seria possível.

Fazem-no porque são obrigados, mas pelo 
fato de fazerem colaboram de modo expres-

“O papel exercido por esses 
profissionais do Direito contribui 
diretamente com a arrecadação 

tributária, quer porque suportam, 
do próprio bolso, o custo de 
alguns tributos, quer porque 
descontam/retêm tributos de 
pessoas por eles remuneradas 
ou para quem prestam serviços 

notariais e de registro, quer, ainda, 
porque condicionam a prática dos 
atos de seus respectivos ofícios 

à apresentação da prova de 
quitação dos tributos que nascem 

desses ato”

Antonio Herance Filho é advogado em São Paulo, 
coordenador tributário da Consultoria mantida pelas 
Publicações INR e da INR Contábil. É professor de Direito 
Tributário em cursos de pós graduação em Direito Notarial 
e Registral Imobiliário. É, ainda, autor de várias obras e de 
artigos publicados em periódicos destinados a notários e 
registradores brasileiros.

sivo com o que é alcançado pelos órgãos fa-
zendários da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

Por conclusão, além da segurança jurídi-
ca que brota dos atos notariais e de registro 
praticados todos os dias, beneficiando e pro-
tegendo o cidadão, a sociedade conta com a 
arrecadação de tributos, que são pagos pelos 
resultados produzidos por titulares de “car-
tórios” e, sobretudo, que são recolhidos por 
milhões de pessoas pela exigência feita por 
tabeliães e registradores brasileiros.
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Cartórios de Protesto recuperam 
R$ 3 bilhões em créditos para a União
Protesto de Certidões de Dívidas ativas também já presente em todos os 
Estados da Federação. Governo paulista recuperou R$ 4,5 bilhões em seis anos.

capa

“A eficiência na recuperação 
pelo protesto é superior à da 
execução fiscal. Entende-se 

que a publicidade decorrente 
do protesto está em 

consonância com a defesa 
da livre concorrência e do 

consumidor, pois permite aos 
agentes de mercado melhor 

avaliar os riscos de seus 
negócios, ponderando os 

seus interesses em contratar 
com devedores da Fazenda 

Pública.”
Renata Gontijo D’Ambrosio, 

procuradora da Fazenda Nacional
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Para o presidente do IEPTB-BR, Léo Barros Almada, o 
serviço dos cartórios de protesto pode ser aprimorado: 
“novo sistema de envio de CDAs”

“Os cartórios de protesto 
com essa função do protesto 
da Certidão de Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo têm 
desempenhado com muito 

afinco essa atividade”
Eduardo José Fagundes, chefe da procuradoria 

da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Procuradora da PGFN, Renata D’Ambrosio destaca: “A efi-
ciência na recuperação pelo protesto é superior à da exe-
cução fiscal. A tendência da PGFN é priorizar o protesto”

“O Estado de Minas Gerais 
utiliza-se da cobrança 

mediante protesto 
extrajudicial desde o mês 
de abril de 2014, com alto 
índice de recuperação dos 

valores cobrados”
Procuradoria do Estado 

de Minas Gerais

Não bastasse a atuação de notários e regis-
tradores como agentes fiscalizadores e contri-
buintes de tributos e impostos aos entes pú-
blicos, os Cartórios de Protesto ainda prestam 
um serviço relevante aos cofres dos Governos 
ao recuperarem créditos das chamadas Certi-
dões de Dívida Ativa (CDA) para municípios, 
Estados e União.

Segundo relatórios da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional “PGFN em números”, 
desde que a órgão iniciou o protesto de CDAs, 
em março de 2013, foram recuperados aos 
cofres públicos da União cerca de R$ 3 bi-
lhões em títulos distribuídos por todo o ter-
ritório nacional. 

Dados do Instituto de Protesto de Títulos do 

Brasil (IEPTB-BR), que consideram apenas os 
títulos protestados pagos em cartório, reve-
lam que entre janeiro de 2016 e outubro de 
2018 o montante recuperado para Estados e 
União foi de pouco mais de R$ 307 milhões. 
O número, no entanto, não considera os títu-
los levados a protesto e que posteriormente 
foram parcelados diretamente com os entes 
públicos. 

De acordo com a procuradora da Fazenda 
Nacional e coordenadora-geral substituta da 
Dívida Ativa da União e do FGTS, Renata Gon-
tijo D’Ambrosio, a tendência da PGFN é priori-
zar cada vez mais a utilização do protesto no 
processo de recuperação de dívidas. 

“Entende-se que a publicidade decorrente 
do protesto está em consonância com a defe-
sa da livre concorrência e do consumidor. A 
divulgação das dívidas fiscais possui benéfica 
repercussão social, pois permite aos agentes 
de mercado melhor avaliar os riscos de seus 
negócios, ponderando os seus interesses em 
contratar com devedores da Fazenda Pública. A 
eficiência na recuperação pelo protesto é supe-
rior à da execução fiscal. A tendência da PGFN 
é priorizar o protesto”, comenta a procuradora. 

A Dívida Ativa é o valor originário de um 
débito a favor do governo, em todas as esfe-
ras: União, Estados e Municípios. Ocorre, por 
exemplo, na falta de pagamento do IPTU de-
vido a um município, gerando uma certidão 
de débito ao contribuinte, que atestará a sua 
inadimplência. Regulamentado pela legisla-
ção vigente, o protesto possibilita a oportu-
nidade de pagamento de débito ao devedor e 
permite ao credor um documento que com-
prove a inadimplência. 

Nos anos 80, o protesto de dívida ativa era 
utilizado pelo governo de forma esporádica 
em relação aos devedores sujeitos à falên-
cia. Com a alteração da Lei do Protesto - nº 
9.492/1997 -, a Certidão da Dívida Ativa (dí-
vidas públicas) passou a ser passível de Pro-
testo Extrajudicial. 

Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça 
recomendou a todos os Tribunais de Justiça 
do País a edição de ato normativo de utiliza-
ção do protesto extrajudicial com o objetivo 
de agilizar o pagamento de títulos e de outras 
dívidas devidas ao Governo, visando inibir a 
inadimplência e contribuir para a redução do 
volume de execuções fiscais ajuizadas. Com a 
edição da Lei 12.767/2012, que incorporou 
a Lei 9492/1997, ocorreu um substancial in-
cremento no volume de protesto destes títulos.

“Para levar uma CDA a protesto, os órgãos 
públicos não pagam nada, enquanto que no 

ingresso de uma ação de execução esses 
mesmos órgãos públicos pagam as mesmas 
despesas que uma pessoa física ou jurídica 
dispende para tomar a mesma providência”, 
explica o presidente do IEPTB-BR, Léo Barros 
Almada.

SãO PaulO
Em São Paulo, por exemplo, a Procuradoria-
Geral do Estado envia os créditos inscritos 
em dívida ativa para protesto eletrônico des-
de dezembro de 2012, por meio de convênio 
firmado com o IEPTB-BR. Segundo a Procura-
doria do Estado, já foram enviados a protesto 
8 milhões de CDAs, com recuperação total de 
R$ 4,5 bilhões para o Estado.
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Tratam-se de débitos inscritos de ICMS, 
IPVA, ITCMD, ITBI, multas aplicadas pela fis-
calização das Secretarias de Estado e autar-
quias estaduais, multas contratuais, reposição 
de vencimentos, devoluções de qualquer na-
tureza, taxas judiciárias (custas processuais) e 
todo tipo de débito que venha a ser inscrito 
em dívida ativa paulista.

Ainda de acordo com a Procuradoria do Es-
tado, a adoção do protesto elevou a arrecada-
ção dos débitos inscritos e não ajuizados, con-
tribuindo para a diminuição da litigiosidade. 
Atualmente, o protesto, somado à educação 
fiscal decorrente de sua adoção, corresponde 

a 45,39% da arrecadação total em dívida ativa 
no exercício de 2018.

Segundo o chefe da procuradoria da Dívida 
Ativa do Estado de São Paulo, Eduardo José 
Fagundes, além de aumentar a arrecadação do 
Estado, os cartórios de Protesto contribuem 
também para diminuir os litígios judiciais. 

“Nós arrecadamos mais com o protesto do 
que dentro do processo judicial. Uma vez que 
essa dívida é equalizada no âmbito extrajudi-
cial ela não vira uma execução fiscal. E se ela 
não vira uma execução fiscal ela não vai se 
somar a mais um processo na mão do magis-
trado. A PGE tem um programa que visa a di-

minuição dos litígios judiciais. Os cartórios de 
protesto com essa função do protesto da Cer-
tidão de Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
têm desempenhado com muito afinco essa 
atividade para a diminuição dos processos no 
âmbito judicial”, avalia o procurador. 

Outro Estado com alto índice de recupera-
ção de CDAs é Minas Gerais, com quase R$ 
1 bilhão recuperado em menos de quatro 
anos, de acordo com a Procuradoria-Geral do 
Estado. “O Estado de Minas Gerais utiliza-se 
da cobrança mediante protesto extrajudicial 
desde o mês de abril de 2014, com alto índice 
de recuperação dos valores cobrados, além de 

 Ano Valor recuperado União
 2013 
 2014 
 2015 
 2016 R$ 712.010.612,63
 2017 R$ 892.580.149,34
 2018 (até agosto) R$ 650.287.263,49
 Todos os anos  R$ 3.028.478.025,46

Conheça os valores arrecadados pelos Estados e pela União em relação as CDAs nos últimos anos

Fonte: PGFN 
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Cronologia de Adesão das UFs 
nacionais ao Protesto de CDAs 
para Estados e União

Fonte: IEBPT-BR

Ano  Valor Estados Valor União  Total
2016 R$ 3.098.822,77 R$ 110.202.063,58 R$ 113.300.886,35

2017 R$ 19.669.359,41 R$ 79.048.742,89 R$ 98.718.102,3

2018 (até 30 de outubro)  R$ 16.467.958,09 R$ 78.609.979,68 R$ 95.077.937,77

Todos os anos  R$ 39.236.140,27 R$ 267.860.786,15 R$ 307.096.926,42

Vice-presidente do IEPTB-RJ, André Gomes defende nova 
lei federal para a cobrança da dívida ativa: “não se deve 
ajuizar primeiro para depois se tentar o protesto”

“Seria muito bom uma lei 
federal que determinasse 
que antes do ajuizamento 

do executivo fiscal o 
administrador público fosse 
obrigado a encaminhar para 

o Cartório de Protesto a 
CDA”

André Gomes Neto, vice-presidente do IEPTB-RJ

Chefe da procuradoria da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo, Eduardo Fagundes elogia o trabalho dos cartórios: 
“arrecadamos mais com o protesto”

“Para levar uma CDA a 
protesto, os órgãos públicos 
não pagam nada, enquanto 

que no ingresso de uma 
ação de execução esses 
mesmos órgãos públicos 

pagam as mesmas despesas 
que uma pessoa física ou 

jurídica dispende para tomar 
a mesma providência”

Léo Barros Almada, presidente do IEPTB-BR

economia no procedimento de cobrança, uma 
vez que o protesto extrajudicial é, via de regra, 
menos dispendioso do que a cobrança pela via 
judicial, mostrando-se, pois, meio de cobrança 
mais adequado, notadamente no que diz res-
peito aos créditos de valor menos expressivo”, 
diz a Procuradoria. 

Atualmente, a recuperação da dívida ativa 
alcança todo o território nacional. Apenas 
Rondônia ainda não aderiu ao protesto das 
CDAs para o Estado, embora faça a recupe-
ração para os cofres da União. Já o Estado de 
Alagoas faz a recuperação das CDAs para o Es-
tado, mas não faz a mesma em âmbito federal. 

INVERSãO Da lóGICa aTual
Segundo o IEPTB-BR, desde 2016, o Estado 
do Rio de Janeiro recuperou mais de R$ 3 mi-

lhões para os cofres do Estado. No entanto, 
segundo o tabelião e vice-presidente do IEPTB
-RJ, André Gomes Netto, os números relacio-
nados ao Protesto da Dívida Ativa poderiam 
ser muito melhores para o Estado se houvesse 
uma lei federal que obrigasse a encaminhar a 
CDA para o cartório antes do ajuizamento do 
processo judicial. 

“É uma inversão da lógica atual. Não se 
deve ajuizar primeiro para se tentar o protes-
to como ponto final da regra de cobrança. Se 
o mote é a desjudicialização então você tem 
que tentar primeiro o mecanismo extrajudicial 
e o que não se conseguir através desse me-
canismo resvalaria na vala comum, no caso, 
o processo judicial. Seria muito bom uma lei 

federal que determinasse que antes do ajui-
zamento do executivo fiscal o administrador 
público, tanto municipal, Estadual ou Federal, 
fosse obrigado a encaminhar para o Cartório 
de Protesto a CDA”, sugere o tabelião. 

De fato, embora a atividade dos Cartórios 
de Protesto contribua para recuperar um alto 
valor aos cofres públicos dos municípios, Es-
tados e da União, o presidente do IEPTB-BR, 
Léo Barros Almada, acredita que o serviço 
pode ser aprimorado e trazer ainda mais me-
lhorias para os entes públicos. 

“Estamos cada vez mais aprimorando essa 
prática, nas constantes reuniões que man-
temos com todos esses órgãos, quer sejam 
municipais, estaduais ou federais. A Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional está tão en-
tusiasmada com a eficiência dos Cartórios de 
Protesto e com os índices de recuperação de 
créditos, ao ponto de estar desenvolvendo um 
novo sistema de envio de CDAs para protesto, 
para garantir o volume e a continuidade da 
cobrança”, destaca o presidente do IEPTB-BR.


