
IMPOSTO SOBRE AUMENTO DE LOTAÇÃO DE CARTÓRIOS 

O Bel. Ulpiano da Costa Manso  

 

(Secretário do E. Tribunal de Justiça, a pedido extraiu a seguinte certidão: 

CERTIFICA, em virtude de pedido verbal feito por intermédio de pessoa interessada, que 
revendo o processo de revista número quarenta mil cento e vinte (40.120), da Comarca de São 
Paulo, em que são recorrentes, DOUTORES JUGURTHA PEREIRA DE ARTIAGA, ANTONIO 
CARLOS DA CUNHA CANTO e outros e recorrida, FAZENDA DO ESTADO, as folhas setenta e 
nove (79) usque oitenta e quatro (84) verificou constar o venerando acórdão do teor seguinte: 

ACÓRDAM FLS. 79 USQUE 84 

Deram provimento, Acórdão - Vistos, relatados e discutidos estes autos de revista número 
quarenta mil cento e vinte (40.120) de São Paulo, sendo recorrentes doutores Jugurtha Pereira 
de Artiaga, Antonio Carlos da Cunha e outros, e recorrida à Fazenda do Estado. ACÓRDAM em 
Câmaras Civis conjuntas, adotado o relatório de folhas setenta e sete (77), dar provimento ao 
recurso, para cassar o renerando acórdão certificado a folhas quatro (4), e restaurar a 
sentença de primeira instância, constante a fls. Vinte e quatro (24) e segs. Deste instrumento. 
Custas pela Recorrida. Não podia a Fazenda do Estado exigir dos ora recorrentes, antigos 
serventuários que já satisfizeram selo de nomeação por ocasião das suas investiduras, 
quaisquer aumentos desse imposto em conseqüência de crescimento de rendimentos, e 
relotacoes, dos respectivos cartórios. Essas relotacoes apenas poderão influir no imposto que 
há de ser cobrado de futuros titulares quando vierem a ser nomeados. Com efeito, não pode o 
Estado cobrar, imposto sobre rendimentos de qualquer natureza, por ser ele de competência 
privativa da União. Também não pode cobrar imposto de indústrias e profissões, que é de 
âmbito municipal. O fundamento da tributação em tela era o art. Nono (9º) parágrafo primeiro 
(1º) n.º um (1) da Constituição de dezesseis (16) de julho de mil novecentos e trinta e quatro 
(1934) no art. Oitavo (8º) um (1) da letra H; na carta de dez (10) de novembro de mil 
novecentos e trinta e sete (1937), art. Vinte e três (23) letra G do n.º um (1); e finalmente na 
Constituição de mil novecentos e quarenta e seis (1946), art. Dezenove (19) n.º seis (VI). 
Conseguintemente esse tributo se esgota, em relação a cada titular, com o selo relativo ao ato 
tributado, quando se opera a nomeação. Nem se diga que aos Estados podem decretar outros 
tributos, além dos que lhe são explicitamente atribuídos. Realmente se disso se tratasse, o 
imposto federal sobre a renda excluiria o estadual idêntico e, além do mais, quanto aos 
impostos não enumerados, o Estado teria que dar vinte por cento (20%) da arrecadação à 
União e quarenta por cento (40%) aos municípios, (Constituição Federal art. 21) e nada disso 
se dispôs quanto ao tributo questionado. Tais motivos porque, dada a colisão entre o acórdão 
recorrido e os apontados como divergentes, se dá predominância à doutrina pelos últimos 
consagrada. São Paulo, vinte (20) de abril de mil novecentos e quarenta e nove (1949) (a.a.) 
Meireles dos Santos. P. com voto. Mario Masagão, relator AD HOC. João M. C. Lacerda, 
vencido, Vasconcelos Leme, vencido, Juaréz Bezerra, vencido. Fernandes Martins, vencido. 
Macedo Vieira. Gomes de Oliveira. Pinto do Amaral. Cunha cintra. Raphael de Barros 
Monteiro, vencido. . m. Camara Leal - David Filho. A. de Oliveira Lima. Clovis de Morais Baros. 



J. Barbosa de Almeida. José Rabelo A. Valim. Pedro Chaves. Frederico Roberto, vencido, de 
acordo com o voto que oferece em separado. 

Voto do desembargador Frederico Roberto: "Em acórdão desta mesma Seção Civil, proferido 
na revista número trinta e cinco mil cento e oitenta e três (35.183), publicado no Diário da 
Justiça de onze (11) de abril de mil novecentos e quarenta e oito (1948) e na Revista dos 
Tribunais cento e setenta e três (173) mil e catorze (1.014), foi por grande maioria de votos, 
mantido o acórdão da Segunda Câmara Civil, de que fui relator, em curso idêntico a este e em 
que era interessado o Dr. Antônio Augusto Firmo da Silva. 

Ficou assentado que, de acordo com os decretos dez mil setecentos e dezenove (10.719), dez 
mil oitocentos e setenta e cinco (10.875) e doze mil trezentos e sessenta e quatro (12.364), o 
imposto de nomeação atinge os aumentos da lotação dos cartórios, mediante revisão trienal, 
ou antes se o Secretário de Estado julgar necessário. Acentuou-se que não se trata de imposto 
sobre o ato da nomeação, mas sobre o acréscimo dos proventos do cartório: - que não se 
confunde o tributo cobrado com o imposto sobre a renda, de alçada federal: - que o Estado 
pratica ato que está dentro de sua esfera tributária: - que o imposto recai, não sobre a renda 
atual do serventuário - objeto de incidência do imposto sobre a renda - mas sobre o valor da 
lotação do cartório, representada pela média trienal do seu movimento econômico, valor esse 
que serve apenas de base para o calculo do quantum a ser pago. Confirmo a decisão recorrida 
e nego provimento ao recurso de revista". (a.a.) Frederico Roberto H. da Silva Lima, vencido, 
nos termos do voto que proferi, ao julgar-se a apelação quarenta mil cento e vinte (40.120), 
em vinte e dois (22) - dez (10) - novecentos e quarenta e oito (948), perante a E. Sexta Câmara 
Civil, e do qual junto copia (voto 1.586): 

 

RAZOES DO VOTO VENCIDO DO DESEMBARGADOR SILVA LIMA: 

"Preliminarmente, sem cabida é a alegação de inconstitucionalidade dos decretos dez mil 
oitocentos e setenta e cinco (10.875), de trinta e um (31) doze (12) trinta e nove (39), dez mil 
setecentos e dezenove (10.719), de vinte e sete (27) onze (11) trinta e nove (39) e doze mil 
trezentos e sessenta e quatro (12.364), de três (3) doze (12) quarenta e um (41) sob o 
fundamento de que não foram regularmente elaborados, segundo os tramites constitucionais 
da época. A Fazenda demonstrou as folhas noventa (90) e seguintes que tal pecha não 
procede. Rejeito a alegada inconstitucionalidade, tanto mais que não é patente, evidente, 
manifesta, devendo-se então dar validade à lei, o que é presenção normal, segundo Barbalho 
(Const. Federal art. 55). No mesmo sentido já manifestei em voto que proferi ao julgar-se o 
mandado de segurança trinta e oito mil seiscentos e vinte e três (38.623). O imposto do selo 
pertence ao Estado, como o pertencia na época das leis impugnadas (Const. Fed. De 1937, art. 
23, I, letra G - Dec. Fed. 1.202 de 08/04/39, art. 23, I letra G). Instituindo-o sobre o aumento 
lotação dos cartórios, fê-lo ele no uso de uma prerrogativa constitucional, nem se podendo 
dizer que a cobrança seja se quer injusta, pois até mesmo pobres funcionários públicos já 
estiveram muitos anos sujeitos ao selo de nomeação e ao selo de promoção e transferencia 
(artigo4º, n.º 4 e 6 e arts. 17 e 19 do livro 8 do Código Imposto e Taxas). Além disso, os Estados 
podem criar outros tributos, a fora os enumerados na Constituição (art. 21 da const. Fed.). No 
tocante ao mérito, cogita-se de saber se os serventuários apelados, e que pagaram o selo de 



nomeação na época em que esta se fez, estão sujeitos ao pagamento de diferença, em virtude 
de aumento da lotação do cartório. A lei setecentos e cinqüenta e nove (759), de vinte (20) 
cinco (5) - mil novecentos (1.900) realmente estabelecia a incidência do selo sobre o aumento 
de vencimentos dos funcionários que os tivessem fixos, pois quanto ao pessoal de 
vencimentos variáveis, estipendiados ou não pelos cofres estaduais, declarava que o selo devia 
ser pago antes do exercício no cargo, de acordo com a lotação. Leis posteriores, porem, 
seguiram outra orientação, porque não encontraram justificativa para a desigualdade entre o 
simples funcionário público que melhorava de remuneração e pagava diferença de selo na 
forma do C. de Imposto e Taxas, e o serventuário que melhorava de proventos e nada pagava, 
apesar da verdadeira progressão geométrica destes últimos. O decreto estadual dez mil 
oitocentos e setenta e cinco (10.875), de trinta e um doze (12) trinta e nove (39), artigo 
cinqüenta e quatro (54), dispôs que a incidência do imposto de selo estabelecido no número 
cinco (5) do artigo quatro (4), livro oito (8) do C. de Impostos e Taxas alcança também os 
aumentos de lotação. Foi o sistema instituído pelo Estado para equiparar tributariamento seus 
serventuários a seus funcionários, aqueles notoriamente numa situação financeira sempre 
invejável, havendo inúmeros deles ganhando mais do que o Presidente da República, 
Congressista, Ministros do Supremo Tribunal e de Estado, Desembargadores e Juizes. A nossa 
organização cartorária é ainda deficiente, e assim terá de continuar durante muito, no atual 
regime sob o qual vivem os cartorários. Não se fez deles uma classificação justa pelas suas 
rendas e sedes, notando-se sempre, porém, um constante acréscimo de proventos, 
determinado pelo espantoso crescimento material do Estado, importante essa melhoria em 
verdadeiras promoções dos serventuários, e promoções no seu sentido mais importante, que é 
o econômico, pois o conceito da promoção é esse mesmo de melhoria da situação de carreira 
do funcionário (m. Waline cit., por Temistocles Cavalcanti - O FUNCIONÁRIO E SEU ESTATUTO, 
pg. 236 e 240).  A atualização trienal da lotação (Dec. 10.719, de 27/11/39) foi a solução justa 
que o Estado encontrou para estabelecer esta equiparação, que nada tem de ilegal ou 
censurável, uma vez que o imposto abrangeu pobres funcionários públicos promovidos e para 
os quais representava as vezes encargos pesado. Não se trata pois de imposto de renda, mas 
de um imposto de selo sobre melhoria econômica do serventuário, decorrente da elevação de 
importância do cartório, tal como se deve com os funcionários, quando estiveram sujeitos ao 
imposto sobre promoções; nem imposto de indústrias e profissões, da esfera municipal, e de 
que os serventuários estão isentos pela expressa disposição do artigo catorze (14), letra G do 
Livro três (3)  do C. de Imp. E Taxas. O imposto sobre vencimento, já advertira Veiga Filho, não 
se confunde com o imposto sobre indústrias e profissões (Ciência das Finanças, 3ª edição pag. 
144 e parágrafo 64). Nem é imposto de nomeação, porque este já foi pago antes da posse do 
nomeado, senão um imposto sobre vencimentos que aumentaram, majoração de selo, 
proporcional as vantagens que o serventuário vê acrescidos na função pública, instituída e 
mantida pelo Estado e a qual oferece ele uma série de proteções, aumentando às vezes com as 
suas leis e melhoramentos vários, meios de elevação da importância do cartório. E o tributo 
não é permanente porque o decreto doze mil trezentos e sessenta e quatro (12.364) de três 
(3) doze (12) quarenta e um (41) limita o alcance do imposto, que atingirá somente as lotações 
até cem mil cruzeiros (Cr.$100.000,00) (artigo 1º). Não há símile algum com o imposto de 
renda ou o de indústrias e profissões atribuídos a entidades diferentes, nem camuflagem de 
qualquer destes dois impostos, bastando atentar para a forma de sua incidência, o fisco 
arrecadador, o objeto e o momento da incidência, o valor do imposto e o modo e a época de 



sua solução. Aliás o velho decreto sete mil quinhentos e quarenta e cinco (7.545), de vinte e 
dois (22) - onze (11) - mil oitocentos e setenta e nove (1.879) já determinara a revisão das 
lotações dos cartórios e ofícios de justiça, sem que jamais se acominasse de ilegal essa revisão. 
A E. Sexta Câmara Civil, indiretamente embora, já aceitou como justo o imposto, dizendo em 
acórdão que o imposto sobre o aumento de lotação onera o serventuário e não a serventia de 
justiça (Ver. Trib. 173/996) Também a E. Segunda Câmara Civil já o acolheu como legal (Ver. 
Trib. 174/825 - 172/296). O mesmo ocorrendo com a Quarta Câmara (Ver. Trib. 177/891). 
Ainda que o imposto represente uma redução nos proventos dos serventuários, é ela 
admissível, como também o é para os funcionários públicos, desde que feita com caráter geral, 
como opina a generalidade dos autores e a constante jurisprudência dos nossos Tribunais, 
inclusive do E. Supremo Tribunal Federal. Dou provimento ao recurso e julgo a ação 
improcedente". (a H. S. Lima". Nada mais. 

Nada mais se continha no referido acórdão para aqui bem e fielmente transcrito, do que dá fé, 
do que da fé. São Paulo, nove (9) de junho de mil novecentos e quarenta e nove (1.949). Eu, 
José Diniz da Silva, chefe da Primeira Seção da Primeira Diretoria Judiciária, datilografei e 
conferi, ULPIANO DA CONSTA MANSO, Secretário. 


