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Tabela IX
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REGISTRO DE IMÓVEIS
DISCRIMINAÇÃO

SERVENTUÁRIO

AS

1. Registro - a) até R$ 374,78
27,7888
b) acima de R$ 374,78, a cada R$ 4,47 ou fração, até R$ 2.297,67, mais
0,2644
c) acima de R$ 2.297,67, a cada R$ 4,47 ou fração, até R$ 54.042,26,
sem qualquer outro acréscimo desse valor em diante, mais
0,0158
9,9246
2. Averbação - a) até R$ 374,78
b) acima de R$ 374,78, a cada R$ 4,47 ou fração, até R$ 2.882,55,
sem qualquer outro acréscimo desse valor em diante, mais
0,0793
c) sem valor declarado
2,05
3. Loteamento - a) registro de loteamento ou desdobramento urbano ou rural,
além das despesas de publicação pela imprensa: por lote ou gleba
1,03
b) intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de editais e condução,
esta cobrada de acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
1,03
1,03
4. Abertura de matrícula, a requerimento do interessado como ato autônomo
5. Incorporação e Condomínio - a) registro de incorporação imobiliária ou de especificação
de condomínio - valor do terreno mais custo global da construção (art.32 "h" Lei Fed. 4.591165):
- acima de R$ 3,92, a cada R$ 3,92 ou fração, sem restrição de teto, mais
0,0100
Obs.: o emolumento mínimo deste item será o equivalente ao item 1 da tabela
b) re9istro de convenção de condomínio, qualquer que seja o n2 de unidades,
inclUindo o valor das averbaçôes necessárias:
3,41
6. Registro e averbação relativos a emissão de debêntures: 20% (vinte por cento) dos valores
fixados nos ítens 1 e 2, respectivamente, quaisquer que sejam os
atos praticados, inclusive eventual registro de hipoteca
7. Registro de pacto antenupcial
1,03
8. Registro no livro n!! 3, de Cédula de Crédito Rural (Dec. Lei Fed. 167, de 14/2/1967, art. 34,
paráQ. único), de Cédula de Crédito Industrial (Dec. Lei Fed. 413, de 911/1969, art. 34, parág. 1),
de Cedula de Crédito à Exportação (Lei Fed. n9 6.313, de 16/12/1975, art. 39), e de
Cédula de Crédito Comercial (Lei Fed. 6.840, de 3/11/1980, art. 59): - até o máximo de 1/4
(um quarto) de uma UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, equivalente a R$ 1,64
9. Registro no Livro n2 2, de hipoteca cedular: - a) de Cédyla de Crédito Ryral: o mesmo valor
previsto no ítem 8, para o registro de hipoteca de cada imóvel, desde que, para o registro de
cédula no Livro n2 3, não tenha sido ultrapassado o teto previsto na Legislação Federal;
b) das demais cédulas mencionadas no ítem 8: o mesmo valor previsto no ítem 1.
10. Averbação em registro de Cédulas de Crédito: a) Industrial, Comercial e à Exportação:
10% (dez por cento) do valor previsto no ítem 8, respeitado o teto fixado; b) BYmJ.: o mesmo
valor da alínea a, desde que para o registro da cédula no Livro n2 3, não tenha sido
ultrapassado o teto previsto na Legislação Federal.
11.Certidôes, independentemente do número de buscas ou de pessoas:
2,05
a) de filiação vintenária : - pela primeira folha
0,49
- por página que acrescer
b) de propriedade (direito real, com negativa de ônus e alienações), por imóvel:
2,05
- pela primeira folha
0,49
- por página que acrescer
2,05
c) de inteiro teor da matrícula:- pela primeira folha
0,49
- ror página que acrescer
d de matrícula ou registro no Livro n2 3, extraída por qualquer meio reprográfico (art. 19,
2,05
parág. 12 da Lei 6.015/73): - pela primeira folha
0,49
- por página que acrescer
e) de documento arquivado em cartório, reproduzido por qualquer meio
0,49
reprográfico (art. 25 da Lei 6.015/73): - por página
f) pela informação verbal, quando o interessado dispensar a certidão:a quarta parte do valor fixado na alínea b deste ítem
12. Relação de transferência de imóveis, por solicitação de prefeituras municipais:
a) em forma de lista~em, por transferência
1,03
b) em cópia reprografica de matrícula: - por folha
0,49
13. Via excedente de documento registrado ~artigo 211 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973)
0,49
14. Prenotação de título, a requerimento do Interessado para o registro ou averbação
2,05
15. Microfilmagem de documentos, qualquer que seja o número de páginas
0,49
16.Recebimento de prestação (Dec. Lei 58, de 10/12/1937 e Lei 6.766, de 19/12/1979):
a) pela abertura de conta e recebimento da primeira prestação
0,49
b) pelo recebimento sem abertura de conta: ao Oficial 1% (um por cento) do valor depositado,
acrescido das porcentagens devidas ao Estado e à Carteira de Previdência das Serventias.
Os preços previstos neste ítem serão deduzidos da importãncia depositada.

1. Os preçoslbs atos constantes desta Tabela incluem oexame de titubs, buscas, indcaçõesreais epessoais, alémda
aberture de matricula, quando esta, segundo alei, houverde ser elaborada concomitantemente.
2. Registro (Heml da Tabela) ·valorda base de cálculo das custas, emokJmentos econtribuÇões.
2.1. Ascustas, emolumentos econtriluÇões pelos atospraticadospeloOficlalde Registro, relativamente ao registro
de escritures econtratosserãocalculadossol)re urndos segJintesvalores, oque Ioimaior:a)preçoou valor econômico do
negócio juridico, dleclarado pelas partes;b)valórbibutáriofixado nolançamento da PrefeHura, quando se tratarde inóvel urbano,oupeloórgáofederalcompelente, nocasode imóvelrural,convertido em quantidade detenninada de UniladesFiscais
do Estado de São Paulo -UFESP's, tomando·se por base ovalor da UFESPcorrespondente ao último dia do mês da fixação
do valor atribuido ao imóvel;c) apartir do primeiro dia do mês que se seguir ao da fixação do valor atribuido ao imóvel, ocál·
culo do imposto edascustas, emolumentos econtribuições. efetuar-se-á sobreovalor atualizado. consequenteda
raconvarsãodaquantidadeapuradadeUFESP's,naformadaaUneaanlerior,pelamultiplicaçãodontimerodestaspelovalor
monetárioa~iluídoàUFESPnadatadovencimenl0.

2.2. No r8!jstro de hipoteca ou penhor, quandodois ou mais imóveis forem dados em garantia estejam ou não situados
na mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor, abase de cálculo para cobrança, em relação acada um dos
registros, será oresultado da divisãodo valordo contrato pelo número de imóveis.
2.3. No caso de usufruto, abase de cálculo sera aterça parte do valordo imóvel, observado odisposto no subitem2.1.
2.4. Abase de cálculo no registro decontratos de locação com prezo determinado serao valor da soma dos alugueres
mensais. Seo prazo for indeterminado, tomar-se-áovalordasomade 12(doze) alugueres mensais. Quandoocontratocontiverdausula de reajusteconsiderer·se-a ovalordo último aluguel, sem reajuste, multiplicado pelo número de meses.
2.5. Ascustas eemolumentos devidos pelo registro de penhore, efetivaela em execução trabalhista serão pagos afinal,
pebsvaloresvigentesàépocadopagament>.
2.6. Ascustas, emolumentos econtribuiçóes previstos noiteml ela Tabelanão pocIerão ultrapassar importância correspondente aR$478,45 (quatrocentos esetenta eoito reais equarenta ecinco centavcs).
3. Sistemafinanceirode habitação eloteamentos regularizados ou registrados
3.1. Os emolumentos terão os respectivos preços reduzídosde metade pebs atos relativos a:a)aquisição imobiliária
para fins residenciais, manciada pelo Sistema Financeiro de HabHação, sendo que areduçãoseraaplicada exclusivamente
sobreovalor da parte financiada; b)contratos particulares de compromisso devenda e compra oriunlbs de loteamentos regularizados pelas Prefeitures MlI1icipaisde confonnidadecom os arts. 40e seguintes da Lei Federal li' 6.766 de 19/12179;
c)contratosparticulares eescrituras poolicas de compromisso de venda ecompra, não quitados, de lotes isolados de
loteamentos registrados, desde que seu valor venal não seja superior aR$ 374,78, esua área não ultrapasse a300 (trezentos) metros quaaalbs.
4. órgãos da administração poolica (direta ou indireta, centralizada ou descentraizada)
4.1. AUnião eo Estado, bem como suas respectivas autarquias eas Fundações instituídas por leie por eles mantidas
não estão sujeijos ao pagamentodecustas, emolumentos econtribuiçóes àCarteira de Previdência das Serventias Não Oficj.
alizadas, em quaisquer atos praticados nas serventias notariais ede registros públicos.
4.2. Os Municípiose suas respectivas autarquias, as empresas públicas eas sociedades de economia mista, nas quais
aUnião, oEstadoou os Municípios são acionistas majoritários, relativamente aos atos praticados pelos Serventuários de Notase de Registro de Imóveis, sujeijam·se ao pagamento somente dos emolumentosdevídos pelo ato praticado pelo

Artigo 3' - Considerar·se-ão gratuitos os atos assim previstos em lei ou decorrentes dos estilos do foro judicial
ou extrajudicial, quando não constantes das tabelas.
Artigo 4' - Os serventuários do fOfO extrajudicial poderão exigir depósito prévio, nos limites das tabelas, das
tabelas. das despesas totais dos atos a serem praticados, fornecendo aos interessados obrigatoriamente, recibo
provisório, com a especificação de todas as parcelas.
Artigo 8' - Os serventuários e oficias de justiça deverão cotar, em qualquer ato praticado e em toda a peça
fornecida aos interessados. o valor total. com especificação das parcelas respectivas. das custas. emolumentose
contribuições, além de qualquer outro pagamento reembolsável.
Parágrafo l' - Além da cota a que se refere o 'capurdeste artigo, os serventuários e oficiais de justiça darão
recibo ao interessado. discriminando as parcelas correspondentes às importâncias recebidas para pagamento

em vigor a partir de
3 de agosto de 1995
ESTADO
R$
7,5030
0,0714

IPESP
R$
5,5578
0,0529
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R$
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0,0032
1,9849

0,0232
14,5891

0,0214
0,55
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0,27
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0,55
0,12

0,40
0,09
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0,70
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0,12
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0,12

0,40
0,09
0,40
0,09

3,00
0,70
3,00
0,70

0,55
0,12

0,40
0,09

3,00
0,70

0,12

0,09

0,70

0,27
0,12
0,12
0,55
0,12

0,20
0,09
0,09
0,40
0,09

1,50
0,70
0,70
3,00
0,70

0,12

0,09

0,70

Serventuário (art. 2", parágrelo I', Lei4.476/84).
5. Averbação (item2 da Tabela)
5.1. De regra, consldera·se avertlaçãocomvalor, somente aquela que implicar alteraçãodovalordecontrato, dadivida ou da coisa, j.ã constante do registro, tomancb-se, oomo base decálcufo, ovalor acrescido. Se não houver aa-éscimode
valor,aaverbaçãoseráconsideradasemvalordeclaredo.
5.2. opreço da averbação será calculado, porém com base nos valores trilutáriosaceilospela Prefeitura ou peloÓlgãofederalcompetente,respectivamentepareoirnóvelurbanoourural,seovalorcorrespordenteàocooência,dleclarado
pelo interessado, lhes for inferior.
5.3. Consideram-sesemvalordleclarado,entreoutras,asaverbaçõesreferentesàmudançadadenorninaçãoenumaraçãodeprédlos,àalteraçãodedestinaçãoousituaçãodoirnóvel,àlndisponllidade,àdernolção,aodesmerntJamento,à
abertura de vias eIoQlHdourospúbNcos, ao casamento, separação, dlvórcloe morte, à aIIeraçãodo nomeporcasamento, separação ou divórcio, àatualização dovalorda divida, bem como os cancelamentos de registros ede averbações, salvoasde
cancelamentoderegistrodeemissãodedebêntures.
5.4. As averbações procedidas de oficio eas concernentes ao transporte de ônus da matricula nãoestão sujeitas apa·
gamentodecustas, emolumentos econtribuições.
6. Loteamento (ijem3 da Tabela)
6.1. Os emolumentosminimos do Oficial de R8!jstro, no caso da alineaa do ítem3da Tabela, serão de importâooa
equivalente aR$3,09 (três reais enove centavos).
6.2. Os preços do item3da Tabela incluem ofomecimentode uma certidão.
6.3. Natransmissão,porqualquerforma,deloteamento,desmembramentoouderemanescente,serádevidoapenas
1/3 (um terço) dos preços previstos no íteml da Tabela.
6.4. AtJ purgar amora, onotificado pagará as custas, emolumentos econtribuições previstos no Item3, ela alíneabda
Tabela, para reembolsado notificante.
7. Registrode Cédula de Crédito Rurel, de Hpoteca Cedular ede Cédula deCrédito Industrial, Comercial eà Exportação
(itens8, gel0daTabela)
7.1. Os atos previstos nos itens8,9, alineaa, elO nãoestãosujeitosapagamentosdecustas ao Estado, nemao recolhimento de contribuição àCarteira de PrevDência das Serventias Não OIk:ialzadasda Justiça do Estado.
7.2. Os emolumentosdevídos pelo registro das CMJlasde Crédito Rurelsão os previstos na legislação federal, tomando-se por base omaior valor de referência, com teto fixado em 1/4 (um quarto), não importandoquantosregistros,
averbações eoutros atos tenham sidopraticados, incklindo abertura ecertidãoda matricula, microfilmagem, vias excedentes
dedocumentos,etc.
7.3. No caso de registro deCédula de Crédito Industrial, Comercial eàExportação, metade dos emolumentos deviOOi
pelo registro no Livro n' 3, caberá ao Oficial devendo aoutra metade ser recol1lda pelo Serventuário ao Banco do Brasilou
estabelecimento de crédito autlrizado, em lavor do Tesouro Nacional, (dIec. Lei Fed. 413,de9l1/69, art. 34, parág. 2"; Lei
6.313, de 16112175, art 3', eLei6.840de3l1 1/80, art. 5~.
7.4. Os emolumentosdevídospelas averbações previstas no íteml Ocaberão integrelmenle ao Oficial do Registro.
8. Microfilmagem de documentos (íteml5da Tabela)
8.1. Osprocessosdeloteamento,desmembramento,incorporaçãoeespecificaçãodecondominioserãoconsideredos
um único documento.

de custas. emolumentos, contribuições e outras despesas. colhendo a assinatura do interessado no contrarecibo.
Artigo 10' - Contra a cobrança indevida de custas, emolumentos, contribuições e despesas, poderá o
interessado reclamar. por petição ao Juiz Corregedor Permanente.
Artigo 11' - Sem prejuízo da responsabilidade disciplinar, os serventuários e auxiliares da justiça que
dolosamente receberam custas. emolumentos, contribuições e despesas indevidas ou excessivas, ou infringi·
rem as disposições desta lei ou das tabelas. serão punidos com rrulta de 20 a 50 MVR (Maior Valor de
Referência). imposta de ofício oua requerimento, pelo Juiz Corregedor Permanente, além da obrigação de
restituir em décuplo a importância cobrada em excesso ou indevidamente.
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