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IR INCIDENTE SOBRE OS EMOLUMENTOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

 

1. A Reunião de Conformidade realizada pela RFB, em 

Vitória/ES em 13.09.2019. 2. A retenção do imposto 

sobre os valores repassados aos Oficiais do RCPN a 

título de compensação dos atos gratuitos. 

 

O IR incidente sobre os emolumentos notariais e de registro é objeto das breves 

considerações que se seguem e que são motivadas por dois eventos recentes de 

iniciativa do órgão fazendário da União, a saber: 

a) Lavratura do Termo de Início e Intimação Fiscal nº 07.2.01.00-2019.05556-

0, recebido pelo Sinoreg/ES em 11/07/2019; e 

b) Reunião de Conformidade realizada na sede da RFB em Vitória/ES, realizada 

em 13/09/2019. 

 

Levando em conta a ocorrência dos dois eventos acima mencionados, 

apresentamos aos Notários e Registradores capixabas, de modo objetivo, as 

seguintes orientações: 

 

1. Como é cediço, a Receita Federal do Brasil tem realizado Reuniões de 

Conformidade ou “Compliance em matéria tributária” em algumas cidades 

brasileiras, para as quais já convidou várias centenas de Notários e 

Registradores, sendo que no último dia 13 de setembro a reunião foi 

realizada em Vitória-ES. 

 

2. Importante esclarecer, de início, que os convidados foram selecionados em 

razão do rendimento auferido, cujos valores encontram-se disponíveis no site 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não significando, portanto, que os 
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convidados ostentem situação de irregularidade perante o Fisco Federal, 

tampouco que os não convidados estejam livres das “garras do Leão”. 

 

3. Nas reuniões foram apresentadas as vantagens da adoção da conduta de 

conformidade, medida essa adotada já em vários países, sendo certo que 

muitas situações de irregularidade são resolvidas de forma amigável, 

afastando, assim, a instauração de litígio entre o Fisco e o Contribuinte. 

 

4. Os expositores demonstraram os sistemas de acesso aos dados fiscais dos 

Notários e Registradores, por meio de pesquisa no site no CNJ, de 

informações disponibilizadas pelos Tribunais de Justiça e de entidades 

gestoras do Fundo de Compensação do Registro Civil etc. 

 

5. Os Agentes Fiscais expositores informaram, ainda, que foi realizado processo 

de extratificação das informações, pelo qual, segundo eles, é possível 

constatar a existência de irregularidades na declaração dos rendimentos, 

bem como no lançamento de despesas que se encontrem fora dos padrões. 

 

6. Além disso, foi realizado levantamento do resultado líquido financeiro 

alcançado por notários e registradores, quando se constatou diferença 

importante entre serventias localizadas em diferentes Estados. É muito 

provável que essas diferenças decorram dos valores dos emolumentos 

fixados nas tabelas em vigor em cada Estado da Federação, que, como se 

sabe, são diferentes. 

 

7. Para a regularização espontânea, foi concedido o prazo de 60 (sessenta) 

dias. Transcorrido esse prazo a RFB realizará nova análise das declarações 

entregues pelos Notários e Registradores, relativamente aos períodos de 

2014 a 2018. 
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8. Foi explicitado, também, que os órgãos gestores do Fundo do Registro Civil 

deverão reter o imposto de renda na fonte, ou seja, deverá ser pago aos 

Registradores Civis a título de compensação dos atos gratuitos, apenas, o 

líquido consistente no valor a que têm direito, deduzido o imposto de renda 

incidente. 

 

9. Considerando que o Sinoreg-ES procedeu à retenção do Imposto de Renda 

na Fonte a partir dos repasses efetuados no mês de agosto de 2019, os 

beneficiários dos rendimentos – Oficiais Registradores Civis –, deverão 

oferecer à tributação os valores recebidos até o mês de julho de 2019, 

inserindo-os no livro Caixa para os fins de apuração do IRPF “Carnê-Leão”. A 

partir do mês de agosto de 2019 já receberão o valor líquido, qual seja, o 

valor correspondente a compensação dos atos gratuitos, já descontado o 

imposto de renda devido. Assim, até julho/2019 a incidência será dará pela 

aplicação das regras do IRPF “Carnê-Leão” e a partir de agosto/2019 a 

tributação será feita por meio do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte. 

 

10. Como consequência do considerado no item anterior (9), na Declaração 

de Ajuste Anual a ser elaborada até o mês de abril de 2020, os valores 

recebidos até o mês de julho deverão ser informados no Quadro 2 da 

Declaração, na coluna rendimentos recebidos de Pessoas Físicas, enquanto 

que os recebidos a partir do mês de agosto de 2019 deverão ser informados 

no Quadro “Rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas”, com base no 

Informe de Rendimentos que será fornecido pelo Sinoreg-ES. 

 
11. No tocante aos interinos (aqueles que respondem pelo expediente de 

serventias em período de vacância), preparamos Consulta Tributária que já 

foi apresentada à RFB pelo Sinoreg-ES, visando à obtenção de 

posicionamento oficial por parte do órgão fazendário sobre a 

necessidade/correção da retenção do imposto de renda na fonte sobre 
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valores repassados às unidades vagas, pelos motivos já expostos na matéria, 

anteriormente, publicada. 

 

12. Comentou-se muito, na reunião do dia 13 de setembro, sobre as 

penalidades aplicáveis por infrações tributárias consistentes em multa de 

ofício correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto 

apurado ou a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do imposto 

apurado mais representação fiscal para fins penais, no caso de indícios de 

cometimento de crime contra a Ordem Tributária, além de oficiada a 

Corregedoria Geral da Justiça da Unidade da Federação onde se insere a 

competência do Notário ou Registrador contribuinte. 

 

13. Noutras palavras, restou claro que a Receita Federal tem acesso aos 

dados financeiros dos contribuintes e aqueles que tenham consciência da 

prática de alguma irregularidade na escrituração de seu livro Caixa, devam 

proceder à necessária regularização no prazo de 60 (sessenta) dias, já que, 

asseguram, após o seu transcurso nova verificação será realizada. 

 

14. De qualquer forma, reiteramos que, para que sejam evitados prejuízos e 

para que se possa aproveitar o prazo de 60 (sessenta) dias concedido para a 

sugerida autorregularização, recomenda-se sejam revisados os lançamentos 

efetuados no livro Caixa, não só em relação aos rendimentos, mas também 

em relação às despesas deduzidas, para, ao final, excluir-se lançamentos 

efetuados de forma indevida ou irregular e proceder-se à sua regularização, 

quando e se for o caso. 

 

Por derradeiro, permanecemos a postos para esclarecimentos adicionais que se 

fizerem necessários.  

 

SINOREG-ES 


