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Tabela IX ,

REGISTRO DE IMOVEIS

1. Registro· a) até AS 374,78
23,4684
6,3364
4,6936
34,4984
0,0446
ti) acima de R$ 374,78, a cada AS 4,47 ou fração, até AS 2.297,67, mais
0,2234
0,0603
0,3283
c) acima de R$ 2.297~, a cada R$ 4,47 ou fração, até R$ 54.042,26. sem qualquer outro acréscimo desse valor em diante, mais
0,0134
0,0036
0,0196
0,0026
12,3208
2. Averbação· a) até AS 374,78
8,3815
2,2630
1,6763
ti) acima de R$ 374,78. a cada R$ 4,47 ou fração, até R$ 2.882,ss. sem qualquer outro acréscimo desse valor em diante, mais
0,0670
0,0180
0,0134
0,0984
c) sem valor declarado
1,34
0,36
0,26
1,96
3. LOIeamento· a) registro de loteamento ou desdobramento urbano ou rural, além das despesas de publlcaçao pela Imprensa: por lote ou gleba
0,32
0,08
0,G6
0,46
ti) Inllmação ou notlllcação. excluldas as despesas de publicação de editais e condução, esta cobrada de acordo com as Nonnas de Serviço da Corregedorta Geral da Justiça
0,38
0,10
0,07
o,ss
4. Abertura de matricula, a requerimento do Interessado como ato autOoomo
0,32
0,08
0,06
0,46
5. Incorporação e Condomlnlo· a) regl&tro de Incorporação Imoblllárta ou de especlllcação de condomlnlo • valor do terreno mais custo global da consIruçAo (art.32 "li' lei Fed. 4.591/65):
• acima de R$ 3,92 a cada AS 3,92 ou fração. sem restrição de teto, mais
0,0085
0,0022
0,0017
0,0124

Oba.: O emolumento mlnlmo deste nem será o equivalente ao nem 1 a da Tabela.
ti) regl&tro de convenção de condomlnlo, qualquer que seja o n" de unidades. Incluindo o valor das averbações necessárias:
2,48
0,66
0,48
3,63
6. Registro e averbação relativos a emissão de debêntures: 20% (vinte por cento) dosvalores lixados nos nens 1 e 2, respectivamente, qual&querquesejam os atos praticados. Inclusive
eventual registro de hipoteca
7. Registro de pacto antenupcial
0,44
0,11
0,08
0,63
8. Registro no livro n" 3, de Cédula de Crédito Rural (Oec. Lei Fed. 167, de 141211967, art. 34, parág. único), de Cédula de Crédito Industdat (Oec. L.el Fed. 413, de 91111969, art. 34, parág.
1), de Cédula de Crédito 11 EXJ20rugo (Lei Fed. n" 6.313, de 1611211975, art. 3'), e de CAduta de CrédUo Comerclat (Lei Fed. 6.840, de 311111980, art. 5'):· até o máximo de 1/4
(um quarto) de uma UFESP • Unidade FIscal do Estado de São Paulo, equivalente a R$1,26
9. Registro no livro n" 2, de hipoteca cedUlar: • a) de CéduJa de Crédito Rural: o mesmo valor previsto no nem 8, para o registro de hipoteca de cada Imóvel, desde que. para o registro
de cédula no livro n" 3. não tenha sido uHrapassado o teto previsto na Legislação Federal; ti) das demais cédulas mencionadas no nem 8: o mesmo valor previsto no nem 1.
10. Averbação em registro de Cédulas de Crédito: a) lrll2!.IsIdaI. Comerciai e 11 Exportação: 10% (dez por cento) do valor previsto no nem 8. respeitado o teto lixado; ti) Bum/: o mesmo
valor da allnea a, desde que para o registro da cédula no livro n" 3. não tenha sido uHrapassado o teto previsto na Legislação Federal.
11. Certidões. Independentemente do número de bUscas ou de pessoas: a) de filiação vintenárla:
• pela pdmelra folha
0,32
0,08
0,06
0,46
• por página que acrescer
0,32
0,08
0,06
0,46
ti) de propriedade (dlreHo real. com negativa de ônua e stlenaçõ9s). por Imóvel: • pela primeira folha
0,44
0,11
0,08
0,63
• por página que acrescer
0,32
0,08
0,06
0.46
c) de Inteiro teor da matrtcula:- pela primeira folha
0,32
0.08
0,06
0,46
• por página que acrescer
0,32
0,08
0,06
0,46
d) de matricula ou registro no livro n" 3. eXlralda por qualquer melo reprográllco (art. 19, parág. 1" da lei 6.015173):
- pela primeira folha
0,32
0,08
0,06
0,46
- por página que acresear
0,32
0,08
0,06
0,46
.) de documento arquivado em cartório. reproduzido por qualquer melo reprográllco (art. 25 da Lei 6.015173):
• por página
0,32
0,08
0,06
0,46
f) pela Informação verbal. quando o Interessado dl&penser a certldAo:· a quarta parte do valor fixado na allnes ti deste nem
12. Relação de transferêncle de lmóvel&. por soIIcHação de prefeHuras municipais:
a) em forma de listagem. por transferência
0,32
0,08
0,06
0,46
ti) em cópia reprográfica de matrIcula: - por folha
0,32
0,08
0,06
0,46
13. VIa excedente de documento registrado (artigo 211 da Lei 6.015. de 31 de dezembro de 1973)
0,32
0.08
0,06
0,46
14. Prenotação de titulo, a requedmento do Interessado para o registro ou averbação
1,49
0,40
0,29
2,18
15. Microfilmagem de documentos, qualquer que sela o número de páginas
0,32
0,08
0,06
0,46
16. Baceblmento de prestação (Oec. Lei 58. de 10 de dezembro de 1937 e Lei 6.700, de 19 de dezembro de 1979):
a) pela abartura de conta e recebimento da primeira prestação
0,32
0,08
0,G6
0,46
b) pelo recebimento sem abartura de conta: ao Oficlal1 % (um por cento) do valor deposttado.acrescldo das porcantagens deVIdas ao Estado e carteira de Previdência das
serventias. Os preços previstos neste nem serão deduzidos da Import4ncla depositada.
17. Sistema de processamento de dados de tltUlos referidos nesta tabala. qualquar que sela o nllmero de páginas:
• por !Rulo
0,32
0,08
0,06
0,46

1. o. Pf'89OIO doi atos consIa.nIeII deala Tabela Incluem o a _ de 1Rúoa. bu8cas, ~ reeia
a pessoala, aIIIm de abertura de maIIfcuIa, quando ..... segundo alei, houver de _ ekIborada
Registro (Item 1 de Tabela) • VIIIot de ...... de c'IcuIo dali ~ ~ a ocnIribuiç6es.
2.1. As CUlIW, emolumentos a oontribIJIqIlee pelos aIoe pt'llIicada. pelo 0IIdaI de Regiatm, nIIaIJ·
vamente ao registro de etcrituru a conIratos . .rIo caIcuIado!IlIObre um doi seguintes lI8Iores, o que
foi maior. a) pr890 ou VIIIot econ&nico do negócio jt.ridioo, declarado pelas part..; b) VIIIot Iribu&ário lixado no fan9amenlo da Prefeilunl, quando .. lnIIar de lm6YeI urbano. ou pelo 6rgIo fedelllll
competente. no cuo de Im6Yelrulllll, -nido _ quantidade determinada de UnIdades FIecaia do
Estado de SIlo Paulo· UFESP'.. ~ por ...... o VIIIot da UFESP
coneapondente ao llIIImo ela do
da lbcaçAo do VIIIot alril:ouldo ao ImóYeI; c) a partir do pr!1TIIÍftl ela
do mts que .. seguir ao de fIJCa9Io do VIIIot atribuldo ao 1m6YeI. o c'IcuIo do impoato e dali CUIIIM.
emolumentos. Qcntri~ ef.m.-r........ 1IObre O VIIIot alullllzado. OOI1MqIHInte da nICOrMInIio da
quanlidadeapurada de UFESP'.. na Ionna da allMa antericr, pela rnuIIip/iQao;;ilo do nómero desIaa
pelo valor monetário atribuldo li UFESP na date do ~
2.2. No registro de ~ ou penhor, quando doi. ou maia lrn6wis knm dadoa _ garantia ....
lejam OU não situadoe na mesma cilCUllllCl'lçlo Imobili4ría, tenhMI ou não Igual VIIIot. a ...... de c'IcuIo
para cobrança. em rekIqIo a ceda um doa reglsIroa, ..... o reeuItado da divis60 do VIIIot do contrato
pelo nllmero de 1móYeiI.
2.S. No _
de ueufruIo. a bale de cálculo ..'" a tel'94 pMe do VIIIot do 1m6YeI. obaeMIdo o disposto no tubitem 2.1.
2.4. A bale de cIIIc:uIo no ~ de contratos de ~ com prazo determinado ..... o VIIIot da
soma doi all.lgU8I'eiIlIWIMiI. Se o prazc ror Indetemllr\lldo. _
.... o VIIIot de lIOmII de 12 (doa)
aluguere. me""'. Quando o contraio eontiwr cIáusIAa de rMjuste considerar...... o VIIIot do último
aIug........... rMjuste, múIipIIcado pele nómero de - .
2.5. As CUIIIM e ettlOIun*Itos cIeYidoa pelo registro de penhonI. efetivada _ exacuçio traI>aIhkI..rle p&!II» a final, pelos valores 1IIgentee li 6pooa do pagamento.
2.1. N. CUIIIM. emolumentos a contribuIç6ea pnovl.tos no Item 1 de T lIbeIa não poderio uIInopaaI _r imporilânc:lacom'sp<>OOlIflte a A$ 404,08 (quatrooentos • quatro !Mi. e ..i. ce~).
Sittema financeiro de lIabita9IO e lcIeamentoa regularizados ou regi.trados
3.1.
emoI_ WfIo ... "'~ preçoa reduzidos de metade pelos aIoe rela~ a: a)
imobiIi4ria pera fins reei<lencial .. financ:iada pelo Sl.etema ~ro de HabiI.IoçIc. sendo
a reduçIc ..rã aplicada exclusivamente aobte o VIIIot da pMe financiada; b) contratos particulares
de ~ de vende e compra oriundott de loIeamentos regularizadoe pelas P""eitutas MunIci·
pais de oonformidade com ... _ . 4Oa . .guinte. de Lei Fedelllll n·6.766 de 19112179; c)<XIIlIratos
particular.. e eecritu... p(lbIicaa de compromiaso de vende • ccmpnl, não quitadoe, de Iotee isoIadoe
de loteamentos regilllrados, deede que ..u VIIIot....".. não seja superior a R' 374,"'. a sua área não
ullrapuse a 300 (trezM1Ioe) metroe quadradoe.
4. Ófglloe de adminlstraçio póblioa (direta ou Indireta. centralizada ou ~izada)
4.1. A UnIio e o Eatado, bem como suas respectivas autalqUias e as F~. insti1uldall por lei
e por .... !MI'lIIdu não atA0 euJeitce ao pagamento de ~ emolumentos a contribuIç6ea li Cartei·
ra de PreYldlncia dali Serventiaa Nio OficIalizadas, em quaisquer aIoe pntIk:adooJ Ma serventiaa

me.

o.

notariale a de ~ pilbIloooI.

4.2. o. Municlpioa e suas rupecIi1IM autarquias... . . . . . . - pilbIicaa e . . aooiedades de __
nomIa mi.... Ma quaila UnIio, o Estado OU ... Municlpioa elo IIIlIcnIstaa majorItáIIce, retallvamente

Artigo 3" • ConeIderar.....ao gratuilol 011 aIoe ...." pnMstce em lei ()IJ dtccmIntes tba HIb do foIo jucidaI ()IJ
u:tnt;dcieI, quando nIo COIIII.IImM du tabeIu.
Artigo", • Oe ~do foIo mllljudcilll poderio exigir dep6IIto pnMo, nos imit" du tabelas, du 1abeIaa,
dudespesutoteittbaaloe._pralIcados, fomecendo_~~ r..cIboJ)fQ'olio6rio,
QClIIII especiIicaçIo dllodu .. ....-..
Artigo 8" • Oe ~. oIiciu di Jl*iça dIMIrfoocctar. em quaJquer 110 poalicado e emlodll. peça fomecida
_intereS&adOI. ovalortlllll, com eapec:ificIçiodu....-.respectivu, duCUllal, emcIum«lIoatcontribliç/les,
""'" di qualquer outn> pagarnenlo l8OIrIIboWveI.
PanignIIo l' • AIoIrn di cota. que .. refere o ·c:apuI'deste 1IrIIgo. 011 ~ • oficiaiIIdI justiça darIo recibo
110 inIlIfMNdo, cilcrimlnlndo .. ....-. correepondentM .. irnportjnciae reçeI]idu para pegaIIIII1Io di cuataa.

aos .tos praIIcados pelos Setventuárice de Cartório de Notaa e de Flegistro de ImóvelI, sujeitam·.. ao
pagamento IIOI'II8nte doi emolumentos devicbs pelo ato praticado pelo SeMlrttu4rio (m 2". parágrafo
1'. Lei 4.476184).
5. AWIIbetoç:Ic ptem 2 da Tabela)
5.1. Da regra, oonsidera-.. aWllbetoç:lc com VIIIot. _
....... que Implicar aIteraçIlo do valor
de c:ontraIo, da divide ou da coisa, j4 constante do registro, ~. como bale de "'k:ulo, o valor
_ellCido. Se não houwr -eac:imo de VIIIot, a averbaçIio ..... considerada ..m VIIIot declarado.
5.2. O P'89O da averbaçio ..... calculado, """"' com bale lIOII valores Iribut6rlos aceitos pela
Prefeitura ou pelo 6rgIo ledelllll competec !Ie, reepecIivamente panl o lrn6veI UIbano Oü rural... o valor

oorreapondente à 0C0I'I'tncia, declarado pelo Int.....ado..... ror Interior.
5.3. Conaiderarn-ae ..... VIIIot declarado, entre ouIraI, . . a~. retarentee lilllUdança de
denornInaçIo e nt.me!IIÇIo de pr6dioe.li
de deaIInaçIoo OU lituaçIIo do lm6YeI.li
Indisponibilidade. li demo/içIo. ao~, li abertura de . . . elogradourofl p(IbIIcoe, ao ca·
- . separaçIo. diY6n:Io e morte... aIteraçIlo do nome por ~ MpefII9Io ou divórcio. li
atualizaçAo do VIIIot da dIvida, bem _
... -'amentos de regisIroe e de .~. ta.Ivo as de

alia....,..,

cancelamenlo de registro de emissio de deblnlure•.
SÁ. As averbaç6ea ~ de offcio e .. COIICleIrMIntM ao transporte de Ilnua de matrIcula
não MIIo sujeitas a pagamento de CUIIIM, emoI_ a ~•.
I. LoIeamenlo (item 3 da Tabela)
5.1.
emolumentos mfnimcs do 0IIdaI de RegIsbo, no cuo da allnea a do Item 3 da Tabela,
..rio de importAncia equivalente a AS 0,'7 (1'ICMInta e . .te cenIawtI de reei).
5.2.
preços do Item 3 de Tabela induem o foINcimento de uma CIIItidIo.
U. Na 1I'anImissio. por qualquer forma, de loteamento, dumembramentc ou de retnlll!8scente.
..rã devido apenas 1/3 (um telÇO) doi Pf'89OIO prm.tos no Item 1 da Tabela.
1.4. NJ purgar a mora. o notificado pagará lU ouafaI, ~ a conlribuiçOu pnM.tos no
11_ 3. de alrnea b da Tabela, panl reembollO do notifieante.
7. Flegistro de CéWIa de Cr6diIo Rural, de ~ C<IduIat e de CéWIa de Cr6diIo Indu8trlaI, Comer·
ciaI a li ExportaçIc (1lenI
10 de T1IbeIa)
7.1.
atos prevl.tos nos Rena I, alr_a. a 10 não MIIo sujeitos a pagamen.... de custas ao
Eatado, nem ao recolhimento de contribulçAo li Carteira de Prevldtncla dali SeMlrttlas NIe OficializadaadaJu.tIçado Eatado.
7.2.
emolumentos devicbs pelo registro dai c.IduIaa de Crédito Rural elo ... p...-.lstos na la·
giaIação fedelllll, tomando-se por bale C maior VIIIot de retar4lncia, com telo fixado em 1/4 (um quarto).
não importando ~ registros. awrbor.ço5es e outros aIoe tenham sido p!'"Il1icadoa. Incluindo abertura
a certidlo da matr1cuIa.1'I'IicrofiImeg . . . axcedent. . de doc:umentos••1c.
7.3. No caso de registro de CéWIa de Crédito Incbltrial, ComereiaI eli ExportaçIc, metade dos
emolumentos cIeYidoa pele registro no LiYro n" 3. cabe'" ao 0IIdaI dewndo a culTa metade ..r recolhi·
da pelo SeMIrttuário ao Banco do Brasil OU eatabalecimenlo de cnidito autorizado. _ fa_ do

o.

o.

o.

a. , •

a.

o.

Tesouro Nacional, (dec. Lei Fed. 413. de 911/69. art. 34. parág. 2"; Lei 6.313, de 16/'1217S. art. 3"•• Lei
6.840 de 3/11180. art. 5').
7 Á. o. ~ deW:lce pelas averbor.ço5es p...-.lstaa no Itam 10 caberle Integralmente ao
Oficial do Regls!ro.
I. Microfilmagem de docunentos (Item 15 de TIIbeIa)
1.1. o. ~ de 101-.10, dMmembnunento,lncorporação e ~ de c:ondomlnio
..rle considerados um Ilnico documento.

emolumentos, contribuiç/lft .0\11..... detpesaa, cdhendo • usinalura do Int~ no contra-rtcibc.
Artigo 1rJ' • ConIIa a cobrençe indeIIida de CUIIas, emoIumenloo, contribuio;Iieí e dHpeeu. pode" () Inlereo$ado
reclamar. por petiçio ao JLiz Corregedor Permanente.
Artigo lI' • Sem prejulzo da~<hdpInar. 011 ~.audaree daJl*içaquo doIosam....t.
receberam CUIIas, emoIumll1los. contribuio;Iieí e dHpeeu indaYIdaa ou ___... OU ir1fIW9rem .. ~
deste Lei OU du tabelas, MIio punidos com multa di 20.50 MVR (Maior Valor di Aefertnda). imposta do oIlcio
oua requerimento. pelo Juiz Corregedor Permanente, ..." da abrigIçlo di restituir em cNcupIo • importAncia
oobrada em _ _ OU indoMdamente.

Administração Novos Tempos II

