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Dispõe sobre a redução de alíquota, remissão de 
créditos tributários e concessão de regime 
especial de parcelamento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -, 
decorrentes de serviços de registros públicos 
cartorários e notariais, constante no Item 21 da 
Lista de Serviços do Anexo I da Lei 
Complementar nº 272, de 18 de novembro de 
2003, e dá outras providências.  
. 

 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE 

LEI COMPLEMENTAR:  
 

Capítulo I 

Da Redução de Alíquota 

 

Art. 1º  Fica instituída a redução de 60% na alíquota do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza - ISSQN - decorrente das atividades descritas no item 21.01, da Lista de 

Serviços, prevista no Anexo I, da Lei Complementar nº 272, de 18 de novembro de 2003, aos oficiais 

registradores, tabeliães e demais serventuários de ofício, que expressamente aderirem aos termos 

desta lei complementar. 

 

 

§ 1º  A adesão aos benefícios fiscais instituídos por esta lei complementar implicará 

em obrigação ao atendimento dos requisitos elencados neste dispositivo legal. 

 

§ 2º  A adesão será de acordo com o termo de adesão, constante no anexo I, 

incluso, que é parte integrante desta lei complementar. 

 

Capítulo II 

Da Adesão 

 

Art. 2º  A apresentação do termo de adesão implicará: 
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I - no fornecimento dos serviços públicos a serem definidos em ato infralegal, 

prestados de forma não onerosa, para atender ao interesse público municipal; 

II - na autodeclaração dos créditos fiscais pretéritos, cujos lançamentos não foram 

efetuados, até a data de adesão aos termos desta lei complementar; 

III - no parcelamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 

nos termos do artigo 6º desta lei complementar ou na quitação integral dos créditos tributários; 

IV - no cumprimento de forma contínua e efetiva das obrigações estabelecidas 

nesta lei complementar; 

V - na adimplência e regularidade com as obrigações tributárias, após a 

apresentação de adesão a esta lei complementar. 

 

Parágrafo único. Ainda que as Secretarias Municipais envolvidas não se utilizem 

dos serviços de interesse público definidos nos termos do inciso I, deste artigo, a mera 

disponibilidade destes concederá a redução da alíquota constante do “caput” do artigo 1º desta lei 

complementar. 

 

Art. 3º  O prazo para adesão ao disposto nesta lei complementar iniciará em 2 de 

janeiro de 2014 e terminará em 31 de março de 2014. 

 

§ 1º  A adesão dentro do período previsto no “caput” retroagirá seus efeitos até 2 

de janeiro de 2014, inclusive, para aplicação dos benefícios fiscais previstos neste dispositivo legal. 

 

§ 2º  Nos casos de novas delegações, seus titulares poderão gozar dos benefícios 

fiscais dispostos nesta lei complementar, no prazo de trinta dias a contar da posse, efetuando 

expressamente a adesão, conforme §§ 1º e 2º do artigo 1º, e a sujeição a todas as obrigações 

previstas neste dispositivo legal. 

 

Art. 4º  Será designada, por ato infralegal, uma comissão composta de um servidor 

de cada Secretaria Municipal que se utilize dos serviços de interesse público, previstos nos termos 

do inciso I, do artigo 2º, encarregado de acompanhar o cumprimento dos artigos 2º e 10 desta lei 

complementar. 

 

Capítulo III 

Da Remissão 

 

Art. 5º  Aos contribuintes que expressamente aderirem ao disposto nesta lei 

complementar será concedida remissão para os créditos tributários constituídos ou denunciados 
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espontaneamente, nos termos do artigo 172 do Código Tributário Nacional, em percentual de 60% 

da alíquota de 5%, prevista no item 21.01 da Lista de Serviços prevista no Anexo I  da Lei 

Complementar nº 272, de 18 de novembro de 2003. 

 

Parágrafo único. A remissão prevista no "caput" deste artigo abrange também o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN relativo à competência de dezembro de 

2013, desde que declarado pelo sujeito passivo da tributação até o dia 10 de janeiro de 2014. 

 

Capítulo IV 

Do Regime Especial de Parcelamento 

 

Art. 6º  Àqueles que aderirem ao disposto nesta lei complementar ficará instituído o 

regime especial de parcelamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 

relativos aos fatos geradores anteriores à publicação desta lei complementar, até a competência de 

novembro de 2013, inclusive, inscritos em dívida ativa, mediante o parcelamento do principal e seus 

acréscimos legais, depois da aplicação do disposto no artigo 5º desta lei complementar. 

 

§ 1º  O parcelamento poderá ser efetuado em até trinta e seis parcelas, mensais e 

sucessivas, conforme tabela constante no anexo II, incluso, que é parte integrante desta lei 

complementar. 

 

§ 2º  O contribuinte deverá efetuar o requerimento para parcelamento dos créditos 

tributários no mesmo mês em que ocorrer a adesão ao disposto nesta lei complementar. 

 

 

Art. 7º  Para os parcelamentos celebrados conforme disposição desta lei 

complementar aplicar-se-á subsidiariamente e no que couber a Lei nº 6.000, de 27 de dezembro de 

2001, e suas alterações posteriores. 

 

Art. 8º  Na hipótese dos parcelamentos e reparcelamentos celebrados de acordo 

com a Lei Complementar nº 335, de 1º de outubro de 2007, ou com a Lei Complementar nº 446, de 

27, de setembro de 2011, o contribuinte deverá optar entre os benefícios concedidos nas referidas 

Leis Complementares ou naqueles previstos neste texto legal. 

 

Capítulo V 

Das Disposições Gerais 
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Art. 9º.  O sujeito passivo perderá os benefícios fiscais instituídos por esta lei 

complementar, mediante despacho fundamentado da autoridade competente, inclusive 

retroativamente e atualizados até a sua efetiva liquidação, sempre que se verificar: 

I - o descumprimento na prestação de forma contínua e efetiva dos serviços de 

interesse público, previsto sem ato infralegal; 

II - o descumprimento do parcelamento e reparcelamento, nos termos da Lei nº 

6.000, de 27 de dezembro de 2001; 

III - a falta de recolhimento mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISSQN - devido, referente aos fatos geradores posteriores à adesão no disposto desta lei 

complementar; 

IV - os casos previstos no artigo 62 da Lei Complementar nº 272, de 18 de 

dezembro de 2003; 

V - o ingresso de ações judiciais ou discussões administrativas fundadas nos 

créditos tributários beneficiados por este diploma legal. 

 

Parágrafo único. Para aplicação do disposto no inciso III, deste artigo, considera-se 

falta de recolhimento mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - o atraso 

por mais de trinta dias, contados da data do vencimento do imposto. 

 

Art. 10. O parcelamento ou pagamento à vista, nos termos desta lei complementar, 

importará em confissão extrajudicial dos débitos, irrevogável e irretratável, condicionando o sujeito 

passivo à aceitação plena de todas as condições estabelecidas neste texto legal e em renúncia a 

qualquer alegação de direito sobre a qual se funda eventual ação a respeito dos créditos tributários. 

 

Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei complementar, o sujeito 

passivo deverá desistir de todas as ações, incidentes processuais e recursos administrativos e 

judiciais nos quais se questiona a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN - sobre a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais e a fiscalização 

dessa atividade, nos termos do inciso V do artigo 269 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da concessão dos benefícios fiscais. 

 

Parágrafo único. A desistência das ações judiciais ou dos embargos à execução 

fiscal e demais impugnações judiciais ou administrativas será firmada em conjunto com a 

Procuradoria Fiscal da Secretaria de Assuntos Jurídicos. 

 

Art. 12. O pagamento dos débitos realizados por meio de depósito judicial será 
atualizado segundo critério determinado pelo Tribunal de Justiça sem qualquer outro acréscimo, 
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considerando-se o recolhimento efetuado na data do respectivo depósito, desde que tenha sido 
realizado no valor integral do débito.  

 
Art. 13. Os juros e multa de mora serão calculados após a redução prevista no 

artigo 1º desta lei complementar.  

 

Art. 14. Fica vedada a restituição de importâncias já recolhidas. 

 

Art. 15. Esta lei complementar entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 Plenário "Mário Scholz", 17 de dezembro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

AMELIA NAOMI 
Presidenta  
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