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Tabela IX 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

Em vigor a partir de: 
4 de janeiro de 1999 

UFESP em 4/1/99: RS 8,51 

DISCRIMINAÇÃO 
UFESP's 

REGISTRADOR ESTADO IPESP TOTAL 

1. Registro com valor declarado: 
a) até 60 (R$ 510,60) 
b) Mais de 60 (R$ 510,60) até 150 (R$ 1.276,50) 
c) Mais de 150 (R$1.276,50) até 250 (R$ 2.127,50) 
d) Mais de 250 (R$ 2.127,50) até 500 (R$ 4.255,00) 
e) Mais de 500 (R$ 4.255,00) até 1.000 (R$ 8.510,00) 
O Mais de 1.000 (R$ 8.510,00) até 3.000 (R$ 25.530,00) 
g) Mais de 3.000 (R$ 25.530,00) até 5.000 (R$ 42.550,00) 
h) Mais de 5.000 (R$ 42.550,00) até 6.000 (R$51.060,OO) 
i) Mais de 6.000 (R$ 51.060,00) até 7.000 (R$ 59.570,00) 
j) Mais de 7.000 (R$ 59.570,00) até 8.000 (R$ 68.080,00) 
I) Mais de 8.000 (R$ 68.080,00) até 9.000 (R$ 76.590,00) 
m)Mais de 9.000 (R$ 76.590,00) até 10.000 (R$ 85.100,00) 
n) Mais de 10.000 (R$ 85.100,00) até 20.000 (R$ 170.200,00) 
o) Mais de 20.000 (R$ 170.200,00) até 30.000 (R$ 255.300,00) 
p) Mais de 30.000 (R$ 255.300,00) até 40.000 (R$ 340.400,00) 
q) Mais de 40.000 (R$ 340.400,00) até 50.000 (R$ 425.500,00) 
r) Mais de 50.000 (R$ 425.500,00) até 2.500.000 (R$ 21.275.000,00) 

sobre o que exceder, mais os seguintes percentuais sem qualquer outro acréscimo 
s) Acima de 2.500.000 (R$ 21.275.000,00) UFESP's sobre o que exceder, rnais os 

seguintes percentuais, sem qualquer outro acréscimo 
2. Averbação com valor declarado: 

a) até 60 (R$ 510,60) 
b) Mais de 60 (R$ 510,60) até 150 (R$1.276,50) 
c) Mais de 150 (R$ 1.276,50) até 250 (R$ 2.127,50) 
d) Mais de 250 (R$ 2.127,50) até 500 (R$ 4.255,00) 
e) Mais de 500 (R$ 4.255,00) até 1.000 (R$ 8.510,00) 
O Mais de 1.000 (R$ 8.510,00) até 3.000 (R$ 25.530,00) 
g) Mais de 3.000 (R$ 25.530,00) até 5.000 (R$ 42.550,00) 
h) Mais de 5.000 (R$ 42.550,00) até 6.000 (R$51.060,OO) 
i) Mais de 6.000 (R$ 51.060,00) até 7.000 (R$ 59.570,00) 
j) Mais de 7.000 (R$ 59.570,00) até 8.000 (R$ 68.080,00) 
I) Mais de 8.000 (R$ 68.080,00) até 9.000 (R$ 76.590,00) 
m)Mais de 9.000 (R$ 76.590,00) até 10.000 (R$ 85.100,00) 
n) Mais de 10.000 (R$ 85.100,00) até 20.000 (R$ 170.200,00) 
o) Mais de 20.000 (R$170.200,00) até 30.000 (R$ 255.300,00) 
p) Mais de 30.000 (R$ 255.300,00) até 40.000 (R$ 340.400,00) 
q) Mais de 40.000 (R$ 340.400,00) até 50.000 (R$ 425.500,00) 
r) Mais de 50.000 (R$ 425.500,00) até 2.500.000 (R$ 21.275.000,00) 

sobre o que exceder, mais os seguintes percentuais sem qualquer outro acréscimo 
s) Acima de 2.500.000 (R$ 21.275.000,00) UFESP's sobre o que exceder, mais os 

seguintes percentuais, sem qualquer outro acréscimo 
2.1. Averbação sem valor declarado: 
3. Loteamento: 

a) registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, 
além das despesas de publicação pela imprensa: por lote ou gleba 

b) intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de editais 
4. Abertura de Matrícula, a requerimento do interessado com 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, Lei Fed. 4.591/64): 

b) registro de convenção de condomínio, qualquer que seja o nº de unidades, 
incluído o valor das averbações necessárias: 

6. Registro e averbação relativos a emissão de debêntures: 20% (vinte por cento) 
dos valores fixados nos ítens 1 e 2, respectivamente, quaisquer que s+3jam os 
atos praticados, inclusive eventual registro de hipoteca 

7. Registro de Pacto Antenupcial: 
8. Registro no Livro nº 3 

• quaisquer cédulas 
9. Registro no Livro n11 2 de Hipoteca Ced':llar: 

a) de Cédula de Crédito Rural e quaisquer outras cédulas sem garantia hipotecária 
b) das demais cédulas, o mesmo previsto no ítem 1. 

10. Inscrição de Penhora: 20% (vinte por cento) do previsto no item 1 
11. Averbações de Cancelamento: 

a) Cédula de Crédito Rural: 10% (dez por cento) do previsto no item 8 
b) demais cédulas: 50% (cinquenta por cento) do previsto no item 2 
08S: Vide Nota Explicativa 7 

12.Certidão: 
a) independente do número de buscas, pessoas e folhas, com ou sem filia\ião 
b) negativa de propriedade 

13.Prenotação de Título 
08S: Vide Nota Explicativa 8 

UFESP's 

4,42 
7,09 

12,72 
18,88 
22,96 
25,61 
32,68 
39,74 
43,27 
46,81 
49,35 
50,62 
56,62 
66,12 
76,12 
86,12 
0,1% 

0,05% 

1,57 
2,37 
4,05 
6,59 
8,41 
8,78 
9,78 

10,78 
11,28 
11,78 
12,28 
12,78 
15,53 
20,53 
25,53 
30,53 

0,05% 

0,01% 

0,3102 

0,6803 
1,7162 
0,1551 

0,255% 

0,5170 

0,1551 

3,25 

3,25 

0,6803 
0,3089 

1,3593 

R$ UFESP's 

37,61 1,20 
60,33 1,92 

108,24 3,44 
160,66 5,10 
195,38 6,20 
217,94 6,91 
278,10 8,82 
338,18 10,73 
368,22 11,68 
398,35 12,64 
419,96 13,32 
430,77 13,67 
481,83 15,15 
562,68 17,85 
647,78 20,55 
732,88 23,25 

0,027% 

0,0135% 

.13,36 0,43 
20,16 0,64 
34,46 1,09 
56,08 1,78 
71,56 2,27 
74,71 2,37 
83,22 2,64 
91,73 2,91 
95,99 3,05 

100,24 3,18 
104,50 3,32 
108,75 3,45 
132,16 4,19 
174,71 5,54 
217,26 6,89 
259,81 8,24 

0,0135% 

0,0027% 

2,63 0,0837 

5,79 0,1837 
14,60 0,4633 

1,31 0,0419 

0,068% 

4,39 0,1396 

1,31 0,0419 

27,65 0,00 

27,65 0,00 

5,79 0,1837 
2,62 0,0834 

11,56 0,3669 

R$ UFESP's R$ UFESP's RS 

10,21 0,88 7,48 6,50 55,30 
16.33 1,42 12,08 10,43 88,74 
29.27 2,55 21,70 18,71 159,21 
43.40 3,78 32,16 27,76 236.22 
52.76 4,59 39,06 33,75 287,20 
58.80 5,12 43,57 37,64 320,31 
75.05 6,54 55,65 48,04 408,80 
91.31 7,95 67,65 58,42 497,06 
99,39 8,65 73,61 63,60 541,22 

107,56 9,36 79,65 68,81 585,56 
113,35 9,87 83,99 72,54 617,30 
116,33 10,12 86,12 74,41 633,22 
128,92 11,22 95,48 82,99 706,23 
151,90 13,22 112,50 97,19 827,08 
17-1,88 15,22 129,52 111,89 952,18 
197,85 17,22 146,54 126,59 1.077;2.7 

0,02% 0,147% 

0,01% 0,0735% 

365 0,31 2,63 2,31 19,64 
5,44 0,47 3,99 3,48 29,59 
9,27 0,81 6,89 5,95 50,62 

1514 1,32 11,23 9,69 82,45 
19.31 1,68 14,29 12,36 103,16 
20,16 1,76 14,97 12,91 109,84 
22,46 1,96 16,67 14,38 122,35 
24,76 2,16 18,38 15,85 134,87 
25,95 2,26 19,23 16,59 131,17 
21',06 2,36 20,08 17,32 147,38 
2é.,25 2,46 20,93 18,06 153,68 
29,35 2,56 21,78 18,79 159,88 
35,65 3,11 26,46 22,83 194,27 
47,14 4,11 34,97 30,18 256,82 
59,63 5,11 43,48 37,53 319,37 
70,12 6,11 51,99 44,88 381,92 

0,01% 0,0735% 

0,002% 0,0174% 

0,71 0,0620 0,52 0,4559 3,86 

1,57 0,1360 1,16 1,0000 8,51 
394 0,3432 2,92 2,5227 21,46 
035 0,0310 0,26 0,2280 1,92 

0,051% 0,374% 

1,18 0,1034 0,87 0,7600 6,44 

0,35 0,0310 0,26 0,2280 1,92 

0,00 0,00 0,00 3,25 27,65 

0,00 0,00 0,00 3,25 27,65 

1,57 0,1360 1,16 1,0000 8,51 
0,70 0,0617 0,52 0,4540 3,84 

3,12 0,2711 2,30 1,9973 16,96 



• 

1. Os preços dos atos constantes desta Tabela incluem o exame de titulos, 
buscas, indicações reais e pessoais, além da abertura de matricula, quando esta, 
segundo a lei, houver de ser elaborada concomitantemente. 
2. Registro (ítem 1 da Tabela) - valor da base de cálculo das custas, 
emolumentos e contribuições. 

2.1. As custas, emolumentos e contribuições pelos atos praticados pelo 
Oficial de Registro, relativamente ao registro de escrituras e contratos serão 
calculados sobre um dos seguintes valores, o que for maior: 

a) preço ou valor econômico do negócio jurídico, declarado pelas partes; 
b) valor tributário fixado no lançamento da Prefeitura, quando se tratar de 

imóvel urbano, ou pelo órgão federal competente, no caso de imóvel rural, 
convertido em quantidade detenninada de Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo - UFESP's, tomando-se por base o valor da UFESP correspondente 
ao último dia do mês da fixação do valor atribuído ao imóvel. 

2.2. Tratando-se de contrato de promessa de venda e compra, o custo 
do registro será reduzido de 70% (setenta por cento). E, por ocasião do 
registro da escritura definitiva respectiva, os emolumentos cobrados 

sofrerão um desconto de 30% (trinta por cento). 
2.3. A h"se de cálculo com relação á penhora será o valor do bem dado 

em garantia ou da dívida garantida, prevalecendo o que for de menor valor. 
2.4. A base de cálculo com relação á hipoteca, ou penhor, será o valor dos 

bens dados em garantia. 
2.5. No registro de hipoteca, penhor ou penhora, quando dois ou mais 

imóveis forem dados em garantia estejam ou não situados na mesma 
circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor, a base de cálculo 
para cobrança, em relação a cada um dos registros. será o resultado 
da divisão do valor apurado conforme critério estabelecido nos 
itens 2.3. e 2.4. acima, pelo número de imóveis. 

2.6. No caso de usufruto, a base de cálculo será a terça parte do valor 
do imóvel, observado o disposto no subitem 2.1. 

2.7. A base de cálculo no registro de contratos de locação com prazo 
detenninado será o valor da soma dos alugueres mensais. Se o prazo for 
indetenninado, tomar-se-á o valor da soma de 12 (doze) alugueres mensais. 
Quando o contrato contiver cláusula de reajuste considerar-se-á o valor do 
último aluguel, sem reajuste, multiplicado pelo número de meses. 

2.8. Os emolumentos devidos pelo registro de contratos de locação 
residencial, gozarão de um desconto de 50% (cinquenta por cento). 

2.9. As custas e emolumentos devidos pelo registro de penhora, efetivada 
em execução trabalhista serão pagos a final, pelos valores vigentes á época 
do pagamento. 
3. Sistema financeiro de habitação e loteamentos regularizados ou registrados. 

NOTAS EXPLICATIVAS 
3.1. Os emolumentos terão os respectivos preços reduzidos de metade 

pelos atos relativos a: 
a) aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema 

Financeiro de Habitação, pela Caixa Econômica Federal ou qualquer outra 
instituição financeira, sendo que a redução será aplicada exclusivamente sobre 
o valor da parte finanCiada; 

b) contratos particularos do compromisso do vonda o compra oriundos de 
loteamentos regulanzados pelas Prefeituras Municipais de confonnidade com os 
arts. 40 e seguintes da Lei Federal n9 6.766 de 19/12/79; 

c) contratos particulares e escrituras públicas de compromisso de venda e 
compra. não quitados, de lotes isolados de loteamentos registrados, desde que 
seu valor venal não seja superior a 500 (quinhentas) UFESP's, e sua área não 
ultrapasse a 300 (trezentos) metros quadrados. 
4. Orgãos da administração pública (direta ou indireta, centralizada 
ou descentralizada) 

4.1. A União, o Estado e os Municípios, bem como suas respectivas 
autarquias e as Fundaçôes instituídas por lei e por eles mantidas não 
estão sujeitos ao pagamento de custas, emolumentos e contribuições á 
Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do 
Estado, em quaisquer atos praticados nas serventias notariais e 
de registros públicos. 
5. Averbação (item 2 da Tabela) 

5.1. De regra, considera-se averbação com valor, somente aquela que 
implicar alteração do valor de contrato, da dívida ou da coisa, já constante 
do registro, tomando-se, como base de cálculo, o valor acrescido. Se não 
houver acréscimo de valor, a averbação será considerada sem valor declarado. 

5.2. O preço da averbação será calculado, porém com base nos valores 
tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo órgão federal competente, 
respectivamente para o imóvel urbano ou rural, se o valor correspondente á 
ocorrência, declarado pelo interessado, lhes lor inferior. 

5.3. Consideram-se sem valor declarado, entre outras, as averbações 
referentes á mudança da denominação e numeração de prédios, á alteração de 
destinação ou situação do imóvel, á indisponibilidade, á demolição, ao 
desmembramento, á abertura de vias e logradouros públicos, ao casamento, 
separação, divórcio e morte, á alteração do nome por casamento, separação 
ou divórcio, bem como os cancelamentos de registros e de averbações, salvo as 
de cancelamento de registro de emissão de debêntures. 

5.4. As averbações procedidas de oficio e as concernentes ao 
transporte de ônus da matricula não estão sujeitas a pagamento de 
custas, emolumentos e contribuições. 
6. Loteamento (item 3 da Tabela) 

6.1. Os preços do item 3 da Tabela incluem o fornecimento de uma certidão. 
6.2. Na transmissão, por qualquerfonna, de loteamento. desmembramento 

ou de remanescente, será devido apenas 1/3 (um terço) dos preços previstos no 
ítem 1 da Tabela. 

6.3. Ao purgar a mora, o notificado pagará as custas, emolumentos e 
contribuições previstos no ítem 3, da alínea b da Tabela, para 
roombolco do notificante. 
7. Os atos previstos nos ítens 8, 9, alinea a, e 11 não estão sujeitos a 
pagamentos de custas ao Estado, nem ao recolhimento de contribuição á 
Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justrça do Estado. 
8. Prenotação de Título. 

8.1. Caso o titulo seja reapresentado dentro do prazo de validade, o custo 
da prenotação será descontado do valor cobrado pelo ato praticado. 

8.2. Em caso de devolução do título para cumprimento de exigências, o 
Cartório somente fará jus ao valor da prenotação se aquela ocorrer até 
15 (quinze) dias antes do vencimento do prazo referido no item 8.1. anterior. 
9. Os serventuários poderão exigir depósito prévio, nos limites das tabelas, 
das despesas totais dos atos a serem praticados, fornecendo aos 
interessados obrigatoriamente, recibo provisório, com l especificação 
de todas as parcelas. 
10. Os serventuários deverão cotar, em qualquer ato praticado e em toda a 
peça fornecida aos interessados, o valor total, com especificação das 
parcelas respectivas, das custas, emolumentos e contribuições, além de qualquer 
outro pagamento reembolsável. 

10.1. Além da cota referida acima, os serventuários darão recibo ao 
interessado, discriminando as parcelas correspondentes às importâncias 
recebidas para pagamento de custas, emolumentos, contribuições e 
outras despesas, colhendo a assinatura do interessado no contra-recibo. 
11. Contra a cobrança indevida de custas, emolumentos, 
contribuições e despesas, poderá o interessado reclamar, por petição 
ao Juiz Corregedor Permanente. 
12. Sem prejuízo da responsabilidade disciplinar, os serventuários e auxiliares 
da justiça que dolosamente receberem custas, emolumentos, contribuições 
e despesas indevidas ou excessivas, ou infringirem as disposições 
desta tabela, serão punidos com multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas) 
UFESP's, imposta de ofício ou a requerimento, pelo Juiz Corregedor Pennanente, 
além da obrigacão de restituir em décuplo a importância cobrada em 
excesso ou indevidamente. 
13. Os mandados judiciais extraídos dos feitos onde a parte for beneficiária da 
gratuidade deverão ser cumpridos independentemente de custas, emolumentos 
e contribuições, caso assim seja detenninado pelo juízo . 



·LEG. DO EST. DE S. PAU~' 4 

3 As entidades pre~tadoras dIas 
preendidas na isenção previ~a no incis 'XI 
de 23 de dezembro de 1991', acrescen o 
1993;' continuando, pois, sujeitas ao pa m 
de raios X. ~! 

I ji 
4 - Se o consultório Odontológicl' ã 

aparelho de raios X, a mult;4 'aplicável ' rá 
no subitem 3.32 da Tabela "B" anexa à~!Çita 
ção da taxa não o desobriga da sua 'êno 
Estadual n, 12.660"', de 10 de novem . 

!\ 

LEX 

ência odontológica não estão com
artigo 3" da Lei Estadual n. 7.645, 

'Ia Lei n. 8.290, de 16 de abril de 
da taxa pela renovação de alvará 

j:novar, alvará de funcionamento de 
ilculada com base no valor indicado 
Í} Lei n. 7.645/91, até porque a isen
~ção anual, nos termos do Decreto 
t 1978. 

(4) Leg. Est., 1978, pág. 1.234. t " 
---,:-,,-~"-

("') PECRET():,N,~_,-J~ tDE DEZEMBRO DE 1995 
{ H lo 

. Dispõe sobre as tabelàs do Regj:pt (o de Custas, Emolumentos e 
Contribuições, devidos por serviçM; l1ariais e de registros públicos 

j ji! 
Múriu Cova!!, Govcnu1<:lor do Estapo Paulu, no uso de suas atribui· 

ções legais e considerando b disposto ~ 4Q da Lei n. 9.250"', de 14 de 
dezembro de 1995, que atter9u o ·caputrle 5v, 6f , 72 e 8" do artigo l Q da Lei 
n. 4.476''', de 20 de dezem~ro de 19~i ta: 

Art. 1~ As Custas ao Estado, oJ:t,: . mentos aos tabeliães e oficiais de 
registro e as Contribuições à Carteira q~ ",' 'dência das Serventias Não Oficia· 
lizadas da Justiça do Estad~, devidos gqT ilr'iços notariais e de registros públi· 
cos, ficam fixados de acordo :com as ta~jh.ls ~. notas explicati VIlS de cada nature· 
za de serventias, anexas a este Decre~ ,;f 

E D j . lL t~ d' 1° d' . d 99 fi Art. 2' ste ecreto entrara em .vtgO :no la - e JaneIro e 1 6, Ican· 
do revogadas as disposições; em contrárto.' j. 

) li ~ 'w :{ 

ANEXO AO DECRETO. N. 40.601" Dl ~9 DE DEZEMBRO DE 1995 
1 ,i ~ 
.t ,,~ 

Secretaria da Justiça Ii~a~efesa da Cidadania 

\ serviçJ.kotlial ' 
i ~I 11 

UFESPs 

a) até 56.3080 ; 
bl acima de R$ 56.3080, a cada 0,3723 
ou fração, até 84.5010. maiS 

',': j ~ 
jSe~én- Estado IPESP Total .. 1 
',' Jtuário UFESPs UFESPs UFESPs 
UFESPs I , 

1,5247 

0,0095 

1,1294 

0,0071 

, ; 

8,3012 

0,0520 
f!; " ~; 

,., No~ d~ o..,~.,,'o, ~"bl ::.~. d. ''''~ ::l!"t.fi"'" r.;" nos "Diários Oficiais· 

LEX - 1255- LEG. DO EST. DE S. PAULO 

I. 

UFESPs 

c) acima de 84,5010 a cada 0,3723 
ou fração, até 524,3647, mais 
d) acima de 524,a647, a cada 0,3723' 
ou fração, até 9,241,9620, mais 
e) acima de 9.241,9620, sobre o que 
exceder, os seguintes percentuais, sem 
qU:>llquer outro acréscimo 

2 Escri tura sem valor declarado 

3 - Escritura de testamento 

4 Escritura de revogação de testa-

Serven· 
tuário 

UFESPs 

0,0145 

0,0024 

0,10% ' 

0,7237 

2,2745 

Estado 
UFESPs 

.:' 

0,0039 " 

0,0008 ' 

0,027 

0,1954 

I ' 0,6141 

IPESP Total 
UFESPs UFESPs 

.' 

I"f 1:1';.1 l \> .... , \d 

0,0029 ' I, 0,02131 , 

i ': ji 'li" Iq 

'0,0005 0',0035 

'I, , f ')' u: 

0,020 0;147%' 
"j.!"L'! 

0,1447 1,0638 
:.l"'" ; ! 

0,4549 3,3435 
If' II 

mento sem disposiÇ!les tesl:amcntá- 'I' .' 

rias, e instrumento de. aprovação de 
testamento cerrado com ou sem cláu~' li.:" .,; " , ' 'I '.i: 

sula de revogação 0,7237 ,o,i954'O;14471'\"fI1:063S' 

5 - Escritura de incorporação, insti-" 
tuíção, especificação ou convenção de ' 
condomínio, em planos horizontais, e 
suas modi ficações 

• - por unidade aulõnoma, mais 

L' 
0,5169 , 
0,1551 

" , ' 

0,1396 
0,0419 

. '!",'i'l !l :,\'H " "2 fi' 
, . ,h~jl q.d 

, I' I .~ r 

0,1034'1' IO.7l>~Q, 
O,O:HO 0,2280' 

6 Escritura de pacto antenupcial " ó',3í02'" 0,0837 0,0620 0,4559 ' 

7 Escritura de emissão de debcn-
I '.,' 

tures: 1/5 (um quinto) dos valores fi· ,i" ,I 

xados no item 1, quaisquer que sejam f " 

os atos pt'aticados 

8 - Procul'ação, substabelecimento ou 
slla revogação: 

a) para fins previdenciários 

, ' , I,i 
,I. i"f <>Ín;lolA 

; i. ""UrJo'v'" 

::"1, . IU;l '11 Ip 

0,0724 0,0195 0,0145 0,1064 
b) com poderes para o foro em geral, ,! 0,0724, 'Q,0195, fi 0,0145 :',; 0,1064 
c) outras procurações 
dI de cada outorgante que acrescer .. 
não sendo o cõnjuge, mais 1/4 (um ' 
quarto) 

9 - Certidão ou traslado ou pública
forma: 

_\ -I ." ri 

) 

.0,5169· 0,1396 1 ,0,1034.1. ,(),7599i 
,I' I ·,I·il 
I' 
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, , 
UFESPs 

, D

io 
Ps 

b) pelo sistema reprográfic·i 114 (um 
quarto) das alíneas anterio~~s - pela 
primeira folha ift 83 

pela. página que acrescei I . ,83 

10 - Cópias reprOgráfica~! he doc~-Il " 
m,eI?toB arqui vados em ca~~l'io por. i.1 1 
pagana I ; ~i O r~1 
11 Autenticação de cópial ~de docu- ~ I ~:* ' 
mentos extt'aídas por mei(}~reprOgt:á-I" t 
fico: II ~ , í 'j 
- por página: t 1 "f, ~ 

1:: Il, ~ 
aI pela primeira página doá. 9cumento f.i 0n'. ,:.' 24 
b) por página que acresceril i ,ti o: 00 

'j I" 
12 - Reconhecimento de firina, inclu- i I 11 ~ 
sive letras e sinal II ! , U °ff24 

LEX 

Estado IPESP Total 
UFESPs' UFESPs UFESPs 

0,0103 
0,0103 

.j' .' 

0,0419 

0,0195 
o,omi7 ' 

0,0195 

0,0195 

, 0,0077 
0,0077 

0.0310 

" 

' . 
0,0562, 
,0,0562 

0,2280 

0,0145 , O,IQ64, 
0,0020, 0,0147 

0,0145 ',' .. 0,1064 

0,0145 '0,1064 
13 - Microfilmagem de dq~hmentos, ~;I I ~ 
qualquer que seja o número :~~ págin~ r! O.~'724 

~: ~II~H~~------~-------------

:! ' Notas E~pliitivas 
;!: 11, ~ 
:1! Serviço;N6 rial 

Escrituras com JJlor declatl~o 1itm 1 da Tnbcla) , 

~.1 - As custas, em~l~mentos i! CO:t~ibuições pelos atos pratiéádos pelo 
Notário relativamente à lat.tatura de !éscn\51'8S serão calculados sobre um dos 
seguintes valores, o que fof 'maior: "~i § ~ 

a) preço ou valor econômico do negócio jurídico, declarado pelas partes; 
'~r ~" ,~r ~\ . ' •. 

, 'b) valor tributário fix~do no lançámet" o da .prefeitura, quando se tratar de 
i~lóvel urbano: ou pelo órg~! federal c4~p ;l1t~. no. caso de imóvel rural, convel'· 
tido em quantidade determf~da de U~lda "e,s l'lscals do Estado de São Paulo -
UFESPs, tomando-se como base o valor: da~VFESP cOITcspondente ao último dia 
do mês da fixação do valor' atribuído ao i!Í1óvel; 

~~ .!~ -~f . 
c) a purt.ir do primeiro dia do Inês ~IW se seguir ao da fixaçãu do valor 

atribuído ao imóvel, o cálculo do impo~t!o e~~as' custas, emolumentos e contribui· 
", r", ,. ,#' ." I .. 1:' ~I 1 ~". ., I L. ,." ' ,. - 1 " 

LEX - 1257 - LEG, DO EST. DE R ',PAULO 

1.2 - Nas hipóteses de hipoteca, penhor ou locação, bem como nos demais 
casos previstos na respectiva tabela de custas, emolumentos e contribuições serão 
calculados sobre o preço ou valor econômico 'dó: 'negócio jurídico, declarado pelas 
p;8.rtes," ' '. 'c " ' " , ',I "lI I, ',., 11 

: l) ,'r': ' 

1.3 - No caso de usufruto, a base Je'cáí'c~l~'~erá ~'terç~' p~~t;~'à'p :;~19{:M 
imóvel, observado o disposto no subitem 1.1. 

'I I 
" 

2 - Sistema financeiro da habitaçãd' e 'loteamentos regularizados ou regis
trados 

, 1:1i' lfi! 11'.1" ." , /. jfj :, 

2.1 Os emolumentos terão os respectivos preços reduzidos de metade pelos 
atos relativos a: 

a) aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Fi
nanceiro da Habitação, sendo que a redução será aplicada exclusivamente sobre 
o valor da parte financiada; 

b) cumprimento de contratos particulares de compromisso ,de venda ~ com
pra ?riundos de lotea~elltos regula,ri~a~?,~, P71,asírrefe\~vras,.' Múnici pai~; ~~, ,.Ço.~~ 
ronmdade com os arttgos 40 e segumte?,1~,~,E!1 Federal n. 6.766'~:, ,d~ W!lH~ 
dezembro de 1979; 111 ,," ,I, 

c) cumprimento de contratos de compromisso de compra e venda, não qui
tados, de lotes isolados de loteamentos registrados, desde que seu valor venal 
não seja superior a 500 (quinhentas) UFESPs e' sua área 'não ultrapasse' a 300 
(trezentos) metros quadrados. ,r I 'fi 'i lO" 

3 - Órgãos da Administração Public~l(di;étà ou 'indireta, cent~aliz~da ou 
descentralizada) 

I " 'li 
3,1 - A União e o Estado, bem como suas respectivas autarquias e ns 

Fundações instituídas por lei e por eles mantida, ,não estão sujeitos, aQ pagamen
to de cus~as, emolumentos e contribuições à Carteira de Previdência das Serven~ 
tias Não Oficializadas, em quaisquer atos praticados nas serventias notariais e 
de registros públicos. r ' 

3.2 Os Municípios e suas respectivas autarquias, as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista, nas quais a União, o Estado ou os Municí
pios são acionistas majoritários, relativamente aos atos praticados pelos Serven
tuários de Notas e de Registro de Imóveis" sujeitam-se ao pagamento somente na 
metade dos emolumento!; devidos pelo ato praticado pelo Serventuário.' 'I· .. '.- , , 
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la 
LEX r 

4 - Outros atos além 
)1 
1 1 

4.1 - Se a escritura contiver, alé: d 
que lhe forem acessórios, entr~ as mes .~ 
sobre o negócio de maior valor, com acrJlyci 
cada um dos demais, observando o diSPo~rO 

~ I 

;'negÕciO jurídico principal, outros 
. ou não, o preço será calculado 

nimo de R$ 37,16. ~ii 
r~, 

4.2 - Quando e~ qual~uer escriti 
ção, o preço desta sera o do Item 8 da ' 

• {t t. 't 

de 1/4 (um quarto) do preço de 
Notas 1 e 2, respeitando o mí-

houver outorga de procura-

. r~ t 
4.3 - As intervenções 0)1 anuên~j.; de i.~ rceiros não autorizam acréscimos 

de preço, a não ser que impl1quem ou-~r' , , 

; ~;i. 
5 - Trasladoll 

j,; 
5.1 - No preço da escritura, proc~ .. ,N!,;.aÇ ,~ou SUb8tabelecim. ~nto'l a.e, compre-

ende o primeiro traslado. ~:!, 

6 - Transcrição de alvarás e out~ ~umentos nos atos notariais 

N h .. ~ . d tlfl "1 t . '- t t' . 6.1 - en um acresclmo sera ev:1C o a ransCflçao, nos a os no anaiS, 
de alvarás, mandado~, Guias de Recolhfwen ~ de tributos, certidões em geral e 
outros documentos, nem pelo arquivam~i!to; i procuração ou de qualquer outro 
documento necessário à prática do ato. H . i 

. f· '~ 
i í í ;t 

7 - Escritura de quitação q ~ 
, I' i 

7.1 - O preço das escrituras ~e qtlta á será de 1/5 (um quinto) do fixado 
no item 1 da Tabela. ~ N ~l 

" - P""u,",õ" " .. mj" da Ta'tr,'1 
8.1 - O preço das procurações em c a própria será igual ao fixado no 

item 1 da Tabela. H .. '~ 
, " 

9 - Acréscimos por atos praticados fJIl do horário normal ou fora do CRr-

tório ! !,:~ tt ' 
i' t 

9.1 - Nos atos lavrados fora do hlor normal de expedi~nte ou fora do 
cartório, exceto quando de iriteressede!~rg ""' públicos em geral, os preços serão 
acrescidos de metade.· ~il, 

10 Contribuição à ~ssociação t~s ~ gistrados 

· • I!J .~ 
10,1 A contribuicão a que se ~eferê f Lei n. 3.724"', de 14 de março de . ' 

LEX 1259 - LEG. DO EST. DE-S. PAULO 

11 - Atos declarados incompletos ou Sem efeito 

11.1 - Pela escritura, procuração ou substabelecimento declarados inco~ple. 
tos. por falta de assinatura, por culpa ou a pedido de qualquer da.~ partes, será 
devido 1/3 (um terço) do preço. Se não for devidamente consignado o motivo, res
ponderão solidariamente pela terça parte das custas e contribuições o Escrevente 
e o Serventuário. Se o ato for declarado sem efeito por erro de redação e se ne-
nhuma das partes o houver assinado, nada será devido. ,\I 

12 - Reconhecimentos de firmas (item 12 da Tabela) 

. 
12.1 - Nos reconhecimentos de firmas de cópias do mesmo documento, de 

atos relativos a contratos particulares do compromisso de venda e compra oriun
dos de loteamentos regularizados pelas Prefeituras Municipais (Lei n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979) e dos alos relativos a contratos de compromisso de 
venda e compra, não quitados. de lotes isolados de loteamentos registrados cujo 
valor venal mio seja superior ti 500 (quinhentas) UFESPs e cuja área não ultra~ 
passe a 300 (trezentos) melros qUfldl'ados, cobrar-lItHl 20% (vinte por cehto)' do 
valol' mencionado no item 12 da Tabela. 

13 - Os serventuários poderão exigir depósito prevlO, nos limites das ta
belas, das despesas totais dos atos a serem praticados. fornecendo aos interessa
dos obrigatoriamente, recibo provisório, com a especificação de todas as parGelas. 

I 

14 - 05 serventuários deverão cotar, em qualquer alo praticado e em todlil 
a peça fornecida aos interessados, o valor. total'i~om especificaçãoda!l, p~t;celf~ 
respectivas, das custas, emolumentos e contribuições. além de qualquer outro 
pagamento reembolsável. ' 

14.1 - Além da cota a que se refere o "caput~ deste artigo, darão recibo ao 
interessado, discriminando as parcelas correspondentes às importâncias recebi
das para pagamento de custas, emolumentos, contribuições e outras despesa~. 
colhendo a assinatura do interessado no contra-recibo. 

í ') 

15 - Contra a cobrança indevida de custas, emolumentos, contribuiçôes'é 
despesas, poderá o interessado reclamar. por petição. ao Juiz Corregedor'PermaL 
nente. ,I i" 

16 - Sem preJUl7.0 da responsabilidade disciplimil'. os serventuários e auxi
liares da justiça que dolosamente receberem custas., emolumentos, contribuições e 
despesas indevidan ou excessivas. 011 infringirem as disposições desta Tabela. serão 
punidos com multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas) UFESP5, imposta de ofício ou 
a requerimento. pelo Juiz Corregedor Permanente, além da obrigação de restitui!' 
em décuplo a importância cobrada em excesso ou indevidamente. 

('\. ~~n,l·,rl"o í"'l;~;ni" pxtmírlos dos feitos onde a parte for beneficiá-



i 60 LEX 

I 
! 
I e óveis 

.i 

UFESPs 

Registro: 
! n! 

i': I I' 
j ! J'~ 

;1 I 1 ; ~ 11) até 56,9574 , jf. 
b) acima de 56,9574, a cada. 0,6793 i,~ 
ou fração, até 349,1595, mái~ 'f 
c) aCÍma de ~49,1595, a ca1i ,0,6793 U 
ou fração, ate 8,213,1094, maIs ti 
dl acima de 8.213.1094, so~~e a dife- li 
rença que acrescer, mais oti/ seguintes i , 
percentuais, sem qualquer optro acrés- t ~ 
cimo d ti 

~ I'f 2 Averbação: .~ I 

, 
a} até 56,9574 ,: • . .~.~ 
b) acima de 56,9574, a cada.Q,6793 ou,: 

i; 1 " " 
fração, até 438,0776 .~: . í ~ 
c) acima de 438,0776, sobre ndlferença .·1 

, , t' , \ que acrescer, mais os seguI!), es percen- ; t. 
tunis, sem qualquer outro 'aêréscimo ,; 
d) sem valor declarado f ; ; ~ 

~ ~ 

3 Loteamento: 

, . , . 

~ J ~ , 

a) registro de loteamento oú aesdobra-!; 
mento urbano ou rural, aléb das des-· 
pesas de publicação pela hnprensa: 
- por lote ou gleba 
b) intimação ou notificação; excluídas j , 

as despesas de publicação~de editaisH 
e condução, esta cobrada ~de acordo~'J 
com as Normas de Serviço~da Corre- \.f . ~ , 
gedori~-r.p.r~1 d~ ,Justíça 1, 

. , 
H 
1:cio83 

. ,1" 
;,!: 

d,d120 

H 
0,10% 
d\~012 
l, t 
Ai 
~A 
n 
;) ~ 

:f .~ 
4 - Abertura de matrícula; e reque-l .. 
rimento de interessado com ato autô-j 11 

Estaqo IPESP, Total I 

UFESPs UFESPs UFESPs 

1,1403 

0,0109 

0,0006 

, 0,027 

0,4072 

0,0033 

0,027% 
0,0837 

0,0419 

0,0419 

0,8446 

0,0080 

0,0005 

0,020 

0,3017 

0.0024 

0,020% 
0,0620 

0,0310 

0,0310 

6,2081 

0,0591 

0,0035 

0,147% 

2,2172 

0,0177 

0,147% 
0,4559 

0,2280 

0,2280 

, ) 

LEX - 1261 - LEG. DO EST. DE S. PAUI:.O 

UFESPs 
.. Serven
, tuário 

1'., UFESPs 

Estado IPESP Total , 
UFESPs' UFESPs UFESPs 

5 - Incorporação e Condomínio: 

a) registro de incorporação imobiliária 
ou de especificação de condomínio -
valor do terreno mais custo global da 
construçiio (m'tÍgo :i2, "n" Lei Fedeml 
n. 4.591"", de 16 de dezembro de 1964): 
- acima de 0,59575 a cada 0,59575 
ou fração, sem restrição de teto, mais 

Observação: O emolumento mínimo 
deste item será o equivalente ao item 
l."a" da Tabela 

b) registro de convenção de condomí
nio, qualquer que seja o número de 
unidades. incluindo o valor das aver
bações necessárias 

6 - Registro e averbação relativos a 
emissão de debêntures: 20% (vinte por 
cento) dos valores fixados nos itens 1 
e 2, respectivamente, quaisquer que 
sejam os atos praticados. inclusive 
eventual registro de hipoteca 

7 - Registro de pacto antenupcial 

8 - Registro no Livro n, 3. de Cédu
la de Crédito Rural (Decreto-Lei Fe
deral n. 167'·'. de 14 de fevereiro de 
1967, artigo 34, parágrafo único), de 
Cédula de Crédito Industrial (Decre
to-Lei Federal n. 413"'. de 9 de janei
ro de 1969, artigo 34, § 12 ), de Cédula 
de Crédito à Exportação (Lei Federal" 
n. 6,313'·', de 16 de dezembro de 1975, I: 
artigo 3~), e de Cédula de Crédito 
Comercial <Lei Federal n. 6.840"', de 
3 de novembro de 1980, artigo 59), até 
o máximo de 1/4 (um quarto) de uma 
Unidade Fiscal do Estndo de São Pau
lo - U!'!';S!' eqnívlllmlLe fi 0,25 
UF'ESI' 

• ' I 

j' J ; 

, -"1 

11 '·d··, 1 I', d 

, 
:",., ,I (,I 

I ' 

,LI"'I í 'I "JUp ,I, .... , 

0,001521 ,0,000410.000304, 0,002234 

.;; I t, I ~. ! 

"I. 
0,5170 0,1396 

.<;11>"1 .. : 1 

'li'! I" I i 
!1 .,' ! 

I; 1.,\ 

0,1551 '. 0,0419 
, ,'~ :' , i· I'! ' I' 

:"1""-'\""'1 

J, 

" I 

, 'f ·i"l'·' 
q 1'1 I'h "I 

, ,I li • ~ lU" f 

''1''1: 

0,1034 \ ,,10,7630 

" , , 
",ií 

'. 't 

. I} "'i' ,,1.,., 
0,0310 ,0,2280 

I. l.l.t',1 

! • 1 I ~ I' , f I 

:'I,nn t .l t):J 

,!:ilii "I. I' 
'''''''(( í;P,i{) 
""!ln,! ·tnq .. 



I 
LEG. DO EST. DE S. PAULo' , { 

UFESPs 

9 - Registro no Livro n. 2, de hipo- '11 ' .• :I~ 
teca cedular: ,\~ 

, ,;1 I 
a) de Cédula de Crédito i Rural: o ir "."',' 
mesmo valor previsto no item 8. para: < 

o registro de hipoteca de cada imóvel, li 1"'1: 
desde que, para o registro de cédula : ~ :i ': li' 
no Livro n. 3, não tenha sido ultra-'\ i"~ 
passado o teto previsto, na LegislaÇãO: ~) 
I, d I J:! *1 
1 e era ,',;1 ' ..•. }. b) das demais cédulas mencionadas no , 
item 8: o mesmo valor previsto no ! 
item 1 Ili . i! 
10 - Averbaç.ão em registro de Cé-;! .. :* 
dulas de Crédito: ' li I:; 
aJ I ndllstrinl, Comercial e a.; Exporta- i:,!.' 'l.1 

ção: 10% (dez por cento) do'valor 'pre-f:i

l 
~ 

visto no i tem 8, respeitado o teto fi- J .. ' I .. 
xado )1 f~ 
b) Rural: o mesmo valor da .alínea "an'I~'.1 I. '-. 
desde que para o registro!~ cédula:1 J ~ 
no Livro n. 3, não tenha Indo ultra-:I I J 
passado o teto previsto na .'LegiSlação. '.:;; .;. 

Federal '\:i ~ 
11 - Certidões, independentementel:l I:.'~ 
do número de buscas ou de pessoas: I'· .. ~ 

d~ i 

5 

a) de filiação vintenária: y, r ': 

b) :~ ::::::::":::: ".1, ~9ij.i j5:,.,.f:: 
negativa de ônus e alienÍlções), po :'1 
imóvel: ' ; 
- pela primeira folha i ! 1)~102 
- por página que acrescer t:I ft;4 

",' 1 

LEX 

Estado IPESP Total 
UFESPs UFESPs UFESPs 

" 

0,0837 
0,0195 

.0,0837 
0,0195 

,; 

, 
'" i' 

I : : 

"I ,l 

" 

,fI 

,li 

0,0620 
0,0145 

0,0620 
0,0145 

, .1 

, . " 
11 " 

,I, 

" 

, , 
1'") 

t', I 

,I 

;, 

, 

0;4569' 
0,1084 ' 

" 

0,4559: 
0,1084 

LEX - 1263 - LEG. DO EST. DE S, PAULO 

UFESPs 
Serven

" tuário 
Estado IPESP Total" 
UFESPsUFESPs UFESPs 

; UFESPs 
--------------------

dI de matrícula ou registro no Livro 
n. 3, extraída por qualquer meio re
prográfico (artigo 19, § 19, da Lei n. 
6.015110 ', de 31 de dezembro de 1973): 
- pela primeira folha 
- por página que acrescer 

0,3102, 0,0837 
0,0'124 li., 0,0195 

\ , : ' 
e) de documento arquivado em cartório, 
reproduzido por qualquer meio repro
gráfico (artigo 25 da Lei n. 6.015/73): 
_ por página ;',1 .0,0724 ,~ 0,0195 

fl pela informação verbal, quando o 
interessado dispensar a certidão a 
quarta parte do valor fixado na alí
nea Ub" deste item 

12 - RelaçãO de transferência de i" 
imóveis, por solicitação de prefeituras 
municipais: 

a) em forma de listagem, por transfe
rência 0,1797 0,0485 

b} em cópia reprográfica de matricula:' . 
- por folha 1.0,0724'", 0,0195, 

13 Via excedente de documento 
registrado (artigo 211 da Lei n. 6.015,' 
de 31 de dezembro de 1973) 

14 Prenotação de titulo, a requeri- "., 
mento do interesRado para o registro ' 

0,0724· 0,0195 
:1 o" 

ou averbação " 0.3102 0,0837 

15 - Microfilmagem de documentos, 
qualquer, que seja o número de páginas 

"I. 

16 - Recebimento de prestação me
ereto-Lei n. 58'111, de 10 de dezembro.' . 
de 1937 e Lei n. 6.766, de 19 de de
zembro de 1979): 

a} pela abertura de conta e recebimen
to de primeira prestação 

0,0724 !' 0,0195, 

" 

0,0724 0,0195 

,1 ' . ~ I ", i r,1 

" 
. I 

0,0620 ·.1,0,45591 
0,0145 ·'9,1~6:+, 

I ; ,I . I ~ ~\. j '" I 
,h I: !.; Ih 

0,0145 0,1064 

:,1 

,I 

0,0359 0,2641 
I ' 

'1. 1 ,I I';i;,ji! 

0,0145 ;.,,10,1064 

,>I 

0,0145 
1< ; 

;q , 

0,0620 I' 0,4559 
j,,' 

!,",-d :1 1, I 

';q ~,! I I, 

0,0145 0,1064 



1 
1 
1 

LEG. DO EST. DE S. PAULO:' 

'.J 

- 1 I~ LEX 

pr' p. Estado IPESP Total 
I [uá 19 UFESPs UFESPs UFESPs 
'IFE ~t>s 

UFESPs 

b) pelo recebimento sem ablUura de 
conta 80 Oficial 1% (um por ~to) do 
valor depositado, acrescido d~ porcen
tagens devidas ao Estado e ~ !cartei
ra de Previdência das ServeHtias. Os 

. t' IJ l_ d preços prevIstos nes e item serao e-
duzidos da importância depo~iiada ,> 

,~ 

:1' f ii' 
i Notas ExP\jc~ttvas 
~ li! i • ~ 
" . rI ~.l 

• J '; 

, I 

'l.1 

, I 

'i Registro d.~ Ifl!~v., eis 
i" t( 1" 

1 - Os preços dos atos~ ~onstante~ :de~t~' Tabela incluem o exame de títu-
los, buscas, indicações reais :~ I pessoais, !,lér4 l?a abertura de matricula, quando 
esta, segundo a lei, houver de ser elaborada concomitantemente. I 

'I H H 
2 Registro (item 1 da; Tabela) . válor da base de cálculo das custas, 

emolumentos e contribuições I,: : í j 

2.1 - As custas, emolJrilentos e b6ntrj.~ujções pelos atos praticados pelo 
Oficial de Registro, relativarittmte ao T'ekistrd de escrituras e, contratos serão 
cidctilados sobre um dos seguintes valor~, o que for maior: 

• .' J ~ 

i i 
al preço ou valor econôpiico do negócio j~lrídíc~; declarado pelas partes; 
'! I ,li ~ ~, , 

b) valor tributário fixadq ,no lançarn,.imtoj ~a Prefeitura, quando se tratar de 
imôvel urbano, ou pelo órgãO' federal' coMpetente, no caso de imóvel rural, con
vertido em quantidade determinada de Unidades Fiscais do Estado de São Paulo 

., l . 'f '", 
..L UFESPs, tomando-se por pase o valof d~UFESP correspondente ao último 
dia do mês da fixação do valor atribuído' ao' imóvel; 

c} a partir do primeiro dia do Inês que se seguir ao da fixação do valor 
atribuído ao imóvel, o cálculo do imposto:e das custas, emolumentos e contribui
ções, efetual'-se-á sobre () valÓr; atuali:zad~ conseqüente da reconversão da quan
tidade apurada de UFESPs, ~~ forma da.; alip~a anterior, pela multiplicação do 
número destas pelo valor Dumétál'io atribuído à UFESP na data do vencimento. , ' " 1 ~ 

2.2 - No registro de hipoteca ou penhor, quando dois ou mais imóveis forem 
dados em garantia, estejam ou' não situaefos na rqesma circunscrição imobiliária, 
tenham ou não igual valor, a base de câ,lculo' para cobrança, em relação a cada 

, I '; . 
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2.3 - No caso de usufruto, a base de cálculo será a terça' parte do valor do' 
imóvel, observado o disposto no subitem 2.1. ,;. 

2.4 - A base de cálculo no registro de contratos de locação com, prazo 
determinado será o valor da 60ma dos alugueres mensais. Se o prazo for indeter
minado, tomar-se-á o valor da soma de 12 (doze) alugueres mensais. Quando o 
contrato contiver cláusula de reajuste, considerar-se-á o valor do último aluguel; 
sem reajuste, multiplícado pelo número de meses. 

2.5 AF, custas e emolumentos devidos pelo registro de penhora, efetivada 
em execução trabalhista, serão pagos a final, peloe 'valores vigentes à época do 
pagamento. " 

i, 

3 - Sistema financeiro de habitação e loteamentos regularizados ou regis
trados 

3.1 - Os emol umentos terão os respectivos preços reduzidos de metade 'pelos 
atos 'relativos a: I , ; I .• !) 

a) aqUlslçao imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Fi
nanceiro da Habitação, sendo que a redução será aplicada exclusivamente sobre 
o valor da parte financiada; !, "'1;, 

• b) contratos particulares de compromisso de venda e compra oriundos de. 
loteamentos regularizados pelas Prefeiturás' Municipais, de conformidade éom o~ 
artigos 40 e seguintes da Lei Federal n, 6.766, de 19 de dezembro de i979: " . 

c) contratos particulares e escl'ituds públicas de compromisso de venda e 
compra, não quitados, de lotes isolados de loteamentos registrados, de\lde que 
seu valor venal não seja superior a 500 (quinhentãs) UFESPs, e sua áre~ não 

lei,,1 
ultrapasse a 300 (trezentos) metros quadrados. " 

! I. f (, rI, 

4 - Órgãos da Administração Públi~a (diret~. ou i"dh-;;ta; centraliz~da ou 
descentra1izadn) 1 111 II,l ,. 

4.1 A União e o Estado, bem 'como suas respectivas autarquias e as 
Fundações instituídas por lei e por eles mantidas não estão sujeitos ao pagamen
to de custas, emolumentos e contribuições à Carteira de Previdência das Serven
tias Não Oficializadas, em quaisquer atos praticados nas serventias not~l"iais é 
de registros públicos. 

4.2 Os Municípios e suas respectivas autarquias, as empl'esas públicas 
e as sociedades de economia mista, nas quais a União. o Estado ou os Munid-
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somente dos emolumentos 'devidos Serventuário (artigo 
29, § 12, Lei n. 4.476, de ~O de Qe:ze~PIlJrO 

5 - Averbação (item 2 

5.1 - De regra, considera-se a' li ve·itl'llcã,o com valor, somente aquela que 
implicar alteração do valor de dívida ou da coisa, já constante do 
registro, tomando-se, como base o valor acrescido. Se não houver 
acréscimo de valor, a averbação sem valor declarado. 

5.2 - O preço da averbação 
tributários aceitos pela Pr~feitura 
mente para o imóvel urbano ou 
declarado pelo interessado, lhes for 

5,3 - Consideram-se sem 
ferentes à mudança da 
destinação ou situação do imóvel, 
bramento, à abertura de vias e 
divórcio e morte, à alteração do 
atualização do valor da dívida, 

, . 
averbações, 

porém, com base nos valores 
federal competente, respectiva

valor correspondente à ocorrência, 

entre outras, as averbações re
de prédios, à alteração de 

dade, à demolição, ao desmem
públicos, ao casamento, separação, 

casamento, separação ou divórcio, à 
os cancelamentos de registros e de 

de emissão e debêntures. 

5.4 - As averbações procedi 
de õnus da matrícula nãO. estão 

-; 
de'; ofício e as concernentes ao transporte 

1'1' .; r1 pagamento de custas, emolumentos e 

I: ,,' 
(item 3 da T1bel~; 

- ti til 

contribuições. 

6 - Loteamento 

~ ,tI r. ~ 
do, item 3 daJifabl\f incluem o fornecimento de uma cer-

. Jo. ~ 7. 

6.1 - Os preços 
tidão. 

J: J-; 
6.2 - Na transmissão, por quálquei Jorroa, de loteamento, desmembramen-

to ou de remanescente, será devido li.pen~s' 1/3 (um terço) dos: preços previstos no 
item 1 da Tabela. 

6.3 - Ao purgar a mora, o 
contribuições previstos no item 3, 
notificante. 

i.. . 1 

~rti~ido 
tia '~ea 
ri f : ~ '. 

pagará as custas, emolumentos e 
"b" da Tabela, para reembolso do 

~ ; . ~ .. 
7 - Registro de Cédula de Cl'tdit : R,ural. de Hipoteca Cedular e de Cédula 

de Crédito Industrial, Comercial e ~ E brltlçüo (itens 8, 9 c 10 da Tabela> 
4'\ J 

r 
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7.2 - Os emolumentos devidos pelo registro das Cédulas de Crédito Rural 
são os previstos na legislação federal, tomando-se por base o maior valor de 
referência, com teto fixado em 1/4 .(um. quarto), não importando quantos regis
tros, averbações e outros atos ten\la~ ,Ijl\do praticados,' incluindo abertura e cer
tidão da matrícula, microfilmagem, vias excedentes de documentos, et.c. 

" . ,oi I 

7.3 - No caso de registro de Cédula de Crédito Industrial, Comercial,e à 
Exportação, metade dos emolumentos devidos pelo registro no Livro n"13, cabe~á 
ao Oficial devendo a outra metade ser recolhida pelo Serventuário ao Banco do 
Brasil ou estabelecimento de crédito autorizado, em favor do Tesouro Nadonal. 
<Decreto-Lei Federal n. 413, de 9 de janeiro de 1969, artigo 34, § 2", Lei n. 6.313, 
de 16 de dezembro de 1975, artigo 39

, e Lei n. 6.840, de 3 de novemb~~ de .1980 
artigo 59). 

; . ',' I >. ~ í. , I' 1\ . , r: I 

7.4 - Os emolumentos devidos pelas averb'açÕes' previstas no ite~ io' ;é~be 
rão integralmente ao Oficial do Registro. ", 1),;, 

I, 

8 - Os serventuários poderão eXIgIr depõsito prevlO, nos limites das tabe 
las, das despesas totais dos atos a serem praticados, fornecendo aos interessado: 
obrigatoriamente, recibo provisório, l:ofi a especificação de todas as parcelas.' 

9 - Os serventuários deverão cotar, ehl qualqll'er ato praticado 'e' em todo 
a peça fornecida aos interessados, o valor total, com especificação das paréela 
respectivas, das custas, emolumentos e contribuições, além de qualquer outr' 
pagamento reembolsá vel. " , ,,, 

8.1 - Além da cota a que se refere o "caput" deste artigo, os serventuáril' 
darão recibo ao interessado, discriminando as parcelas correspondentes' às in' 
portâncias recebidas para pagamento de custas, emolumentos; contribU:içÕe~ 
outras despesas, colhendo a assinatura do int~;'essado no contra-recib~. ,", 

: ! 

9 - Contra a cobrança índevidá de custas, emolumentos, éontrib~içõe8 
despesas, poderá o interessado reclamar, por petição ao Juiz Corregedor Perro: 

I .\ >' I!,II )'1"/' _ 
nente. 

10 - Sem pl'eJUlZO da responsabilidade disciplinar, os serventuários e a' 
xiliares da justiça que dolosamente' receberem custas, emolumentos~' cont~i1::)\1 
ções e despesas indevidas ou excessivas, ou infringirem as disposições des 
Tabela, serão punidos com multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas), imposta' 
ofício ou a requerímento, pelo Juiz Corregedor Permanente, além da obrigação, 
restituir el11 décuplo a imporlância cobrada em excesso ou indevidamente. 

." 
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Registro de 

Denominação 
Valores Básicos 

.. 
i , ' ;. 

1 - Registro integral de c?rÍtratos, 
títulos e documentos com valor decla
rado, qualquer que seja o nú.niero de 
páginas: 

a) até 56,9574 i 
b) acima de 56,9574 até 1.089,96 a 
cada 0,7598 ou fração mais 

, ' 

c) acima de 1.089,96 até 9.812,15 a 
cada 0,7598 ou fração mais 1 j 
d) acima de 9.812,15, sobre a )4iferen
ça que acrescer, mais os seguintes 
percentuais, sem qualquer outr~ acrés
cimo 

2 - Registro integral de título, docu
mento ou papel sem valor declarado: 

até uma página 
por página que acrescer 

3 - Registro e entrega de notificações, 
incluindo certidão à margem d~ regis
tro e no documento, além da condução 
cobrada conforme as Normas :da Cor
regedoria-Geral da Justiça 

4 - Averbação 

5 - Matrícula de oficina impressora, 
jornal e outros periódicos . ~ ~ . 

6 - Inscrição de pessoas jUl1dicas, 
incluindo todos os atos do processo, 
registro e arquivamento (valores bá
sicos do documento): 

LEX 

~ 

rt- Estado IPESP Total 

I: .. I' , 
.t. 
~O,1565 

. ,0,0745 

,0,1565 

0,1565 

~ ~ ~ t1 

• ! 
:' 

UFESPs UFESPs UFESPs 

0,0423 
0,0201 

0,0423 

0,0423 

0,0423 

I 

0,3960 

0,00208 

I 
2,9106 

0,1533 

0,00048 0,003528 

0,006% ,0,0441% 

0,0313 
0,0149 

0,0313 

, I,··, 
0,0313 

0,0313 

0,2301 
0,1095 

0,2301 

0,2301, 

0,2301 

LEX - 1269 - LEG. DO EST. DE S. 'PAULO 

.. 1_ .11 
Serven-' Estado IPESP Total, 

Denominação 
Valores Básicos 

acima de 56,9574 a cada 0,6793, : 
ou fração, até 1.035,1246 mais 
- acima de 1.035,1246 a cada 0,6793, 
ou fração até 9.165 mais 
- acima de 9.165 sobre a diferença 
que acrescer, mais os seguintes per
centuais, sem qualquer outro acrés
cimo 

b) de fins científicos, culturais, benefi
centes, religiosos e outras associa
ções sem fins lucrativos 

7 - Cancelamento de inscrição: 

a) em geral, o mesmo previsto no item 
4 (averbação) 
b) de pessoa jurídica com fins lucra
tivos: 1/3 (um terço) dos preços pre
vistos na alínea "a" do item 6 

8 - 'Certidões: 

a) pela primeira folha 
b) por página que acrescer 
c) cópia de microfilme, por página 
d) pela informação verbal, quando o 
interessado dispensar a certidão 

9 - Autenticação procedida de acordo 
com a Lei Federal n, 5.433<12', de 8 de 
maio de 1968, regulamentada pelo 
Decreto n, 64.39811:1', de 24 de abril de 
1969: 

aJ de microfilme por rolo de 16mm 
ou 35mm 
b) de cópia extraída de rolo.do micro
filme legalizado, por página ou foto
grama 

10 - Xerocópia ou fotograma lavrado 
ou arquivado no ofício 

11 - Microfilmagem de documento 
referirdo nesta Tabela, qualquer que 
seja o número de páginas 

12 - Autenticação de livros contábeis 
obrigatórios das sociedades civis 

tuário UFESPs UFESPs UFESPs 
,UFESPs' , ., 

! • ,J • ~ I . • 

0,0104 0,0028 

,i 0,002Jt:'o,o066 
ti' .' ,f ~ . 

,: li: 

0,06%'''' 0,162 

,!' 111,1 

I, 
'b,4i49 0,1120 . " . I . '1 

0,1565 0,0423 

"1' 

·1,' 

0,1565 0,0423' . 
oÍl 0,0745'1'0,0201 

0,1565 ,." 0,0423 

0,0212 

; i 

0,1565 :': 0,0423 
!J,I 

0,1565 0,0423 

"1 
0,1565 0,0423 

:'1 ' 

" 0,1565. 0,0423 

0,3116 0,0841 

. , 

0,0021 

0,0005 

, 
0,0153 

, ,i. 

10,0035 
lfl I I -I 

'" 
O,Oi2 I'" 0;882%' 

0,0830 I:O,~Ô9~: 

0,0313 .' O,23Ói 

I i 
.', ~ 

, .• 1 " 
0,0313 ; 0,2301 
0,0149 "f,O,1095, 
,O,O~l31 0'?9,q1, 

0,0157 0,1152 
r1 .1 

'I' r; "'f' 

0,0313 f'()~2301 

0,0313 / O~2301~' 

(! ' 
q,0313 .. O,?301, 

'. 

0,0313 i,O;2301 

O,06!J.3 0,4580 
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i 
LEX 

1.8 

1.) ~.; 

I 
. 'i 

1.9 Nos aditivos de prorrogaç~~ dE" prazo para pagamento, a base de 
cAlculo será o valor que exceder o do c4Htr ,~aditado. Se não houver acréscimo 
de valor, o documento sed conSiderad1-rel 'talor declarado. ' 

1.10 - As traduções que acompaqliar ; os documentos em língua estran-
geira serão consideradas sem valor dec1

l
,ra

Ü
' .. 

1 ~, 

1.11 - Quando o documento sem f~lo , peclarado for apresentado em mais 

LEX - 1271 - LEG, DO EST. DE S. PAULO 

Se o documento tiver valor declarado/'nada será devido além do preço/do 
. t : ,'I I. fi 

regt~ ro, 

l.12 Os documentos anexos aos éontriitos, surao cobrados pela' forma 
prevista no item 4 da Tabela Averbação, por aneM. Se empregado sistéma dê 
microfilmagem, a cobrança se fará a partir do 69 (sexto) anexo, desde quê o; do
cumento prinCipal não tenha valor dedara10, .Em caso contrário, nada será de
vido além do preço do registro, 

1.13 - Quando a notificação contiver, como anexo, contrato ou documento 
com valor declarado, o registro será feito pelo valor expresso neste. 

! ~, ! 

2 - Inscrição de pessoas jurídicas 
'I :1 ,I. r { 

2.1 - A inscrição de associações de bénert1erencia e de pais e mesties te}ã 
I ' • I \d1 I 

o preço reduzido de 2/3 (dois terços). ' 

2.2 - Na cessão de quotas de pessoa jurídica serão devidos os mesmos 
preços previstos na alínea "a" do item 6 da Tabela, considerado o valor da tt;ans
ferência, ainda que superior ao valor nominal das quotas. 

2,3 - Para os aumentos de capital social serão devidos 08 mesmos ,preços 
previstos na alínea "a~ do item 6 9a ,Tabela, jconsiderado o valor da d~ferença 
entre o antigo e o novo, '" 

t ~ rI· 

2.4 - No arquivamento de atas de deliberações, que não impliquem1altera
ções dos atos constitutivos das sociedades e associações, será devida apenas metade 
dos preços mínimos previstos neste item. I r ", "oi,' 

3 - Os serventuários poderão exigir depósito prévio, nos limites das tabe
las, das despesas totais dos atos a serem praticados, fornecendo aos interéssàdós 
obrigatoriamente. recibo provisório, com a especificação de' toda~ ~s pa~~él~s. . 

,. I <, i '1 

4 - Os serventuários deverão cotar, em qualquer,ato praticado e ezp.)pdr, 
a peça fornecida aos interessados, o valor total, com especificação das, parcelas 
respectivàs, das custas, emolumentos e contribuições, além de qUflllq~~rloutr~ 
pagamento reembolsável. I ' , 

4.1 - Além da cola a que se refere o ·caput" deste al,tigo, os serventuários 
darão recibo ao interessado, discriminando as parcelas correspondentes às rim. 
portâncias recebidas para pagamento de .custas, emolumentos, contribuições e 
outras despesas, colhendo a assinatura do interessado no contra-recibo. 

fi C;ont.ra a cobrança indevida de custas, emolumentos, contribuições e 
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(; - Sem prejuízo da tekponsabir d~ Jisciplinar, os serventuários e auxi
liares da justiça que dolosamente rece • ref 1custas, emolumentos, contribuições 
e despesas indevidas ou eX<1ssivas,oU::fnf~l~girem as disposições desta Tabela, 
serão' punidos com multa de ~100 (cem) \8 50Q (quinhentas) ,UFESPs imposta de 
oficio' ou a requerimento, pelo Juiz qorre$ed~t ,Pennanente,\ a,lém da, ob~gação d~ 
restituir em décuplo a jll\pól~âncju ~obl'pdàJ .em excesso ou' indevidamente. , 

'~ l ~ ~ ~ :J~. 
Serviço de Protesto' de Títulos 
, i! i I ~i ~ ~ i ~ 

". 
Total UFESPs ;, >pFESPs UFESPs UFESPs UFESPs 

.. 
1 Protocolização, intimaçã~, protes
to, registro de protesto e lindicação ~,í 

'j t . 
(quando houver) de qualqqe'r título':í '! 
além: das despesas de pub'icação de; ~ ,: 
edital, remessa postal e bmdução, 't. , 
cobradas conforme as Normas de Ser-!:( ·I.! 
viço da COl'regedoria-~ral dá Justiça: "( .~ i 

, í 'Jl{ 
até 2,5836 i' i o,lh~55 

- acima de 32,5836 a .43113) 0,23\560 
acima de 4,7113 a '9',5745: '! 0,46810 

- ocimn de 9,5745 n H.2f!5f1' i • 0,70220 
- acima de 14,2858 a 18,9970 ' t 0,93620 
- acima de 18,9970 a 27,2037 r 1,28730 
- acima de 27,2037 a 32,6748 ! 1,52130 
- acima de 32,6748 a 44,8329 ! 1,87090 
- acima de 44.8329 a éi,2463 • ( 2,34200 

acima de 61,2463 a 78,1156 ! 2,73870 
- acima de 78,1156 a 95,2888 :, f 2,97270 
- acima de 95,2888 a 116,1095 i: 3,51980 
- acima de 116,1095 a 141,6414 ~! 4,29340 
- acima de 141,6414 a 112.7964 ;'; 5,23870 
- acima de 172,7964, pelo que exce-:; 
der; os seguintes percent~ais, 6~m!: 
qua1quer outro acréscimo,,! ' 0,05% , 

) r~' 
2 J. Pela distribuição,' nas lConi~rças!: .! 

ond~ houver, por título mais I q 0,0724 
; , .• 'I 
1 ! :. ~ ;, ,i: r ; 

iI -'- Pelo cancelamento de' protellto,!: 
qualquer que seja o seu valor I (i 0,0724 

4 Certidão de protesto negativa, de 
f'r"t,,"t(l o(lsitivll. rl!' !'llnce1amento de! 

0,03200 :, 0,02371 0,17426 
0,06361 0,04712 0,34633 
0,12638 0,09362 0,68810 
O,H!959 0,14044 I,O::J223 
0,25277 0,18724 1,37621 
0,34757 0,25746 1,89233 
0,41075 0,30426 2,23631 
0,50514 ' 0,37418 2,75022 
0,63234. 0,46840 3,44274 
0,73944· 0,54774 4,02588 
0,80262 0,59454 4,36986 
0,95034 0,70396 5,17410 
1,15921 0,85868 .6,31129 
1,41444 1,04774 .7,70088 

0,0135'" . 
, 

0,01 ,0,0735% 

0,0195 0,0145 0,1064 

0,0195 0,0145 0,1064 

(' 
LEX 1273 - LEG. DO EST. DE' S. PAUW 

Total UFESPs 

- por página que acrescer, qualquer 
que seja o número de pessoas " ' .. ' 

1:11' li! I" J ,:0. 

,,10,0724 1,0,0195, \, 0,0145" 1'10;1064 
de protesto positiva, sob forma de 

relação para entidade de classe 
f di-I. \.i "-:f', f"1 "'I'" , • I ~fdff'\JU 

0,7240 0,1954 0,1448 1,0642 
- por certidão independente do n(l- ' 
mero de protestos, informação verbal, 
quando o interessado dispensar a cer
tidão 

r l',!' , . ,.; i , "I, I I. ~ \ ;1 

,\ 

0,0724 0,0,195 
, ': 1.1 li,;:' l , I ! • 

5 - Xerocópia ou fotocópia de documen
to lavrado ou arquivado no cartório: 

- por página 0,0724 

6 - Microfilmagem de documento re- 'T 
ferido nesta Tabela, qualquer que seja 
o número de páginas 0,0724 

7 - Busca e arquivamento de procu
ração: I': 

f,· 
0,0195 

\, ' 

0,0195 

- por nome, a cada busca i O,0320 i I 0,0086 

Notas Explicativas 

Serviço de Protesto de Títulos 

, ~ ,.' lJ ~. I 

'l' t I -',''';1 

0,0145 0,1064 

0,0145 0,1064 

; : 1 ~ , 

0,0145' "(d~6:t 

,I i 
,. .,;1" ,ti ' n, 

O,OO~~. ,i ,O.O~7Q 

•. j 'I. '111,11'1 

! 
. I 

1 - Os serventuários poderão exigir depósito prévio, nos limites das tabe
las, das despesas totais dos atos a serem praticados, fornecendo a08' interesaadof' 
obrigatoriamente, recibo provisório, com a especificação de todas as pàrcelas. ' 

, :",1 'I ) 

2 Os serventuários deverão cotar, em qualquer ato praticado e 'em toda 
a peça fornecida aos interessados, o valor total, com especificaçãcr I das percebi!' 
respectivas, das custas, emolumentos e contribuições. além de qualquer' outro 
pagamento reembolsável. 

2.1 - Além da cota a que se refere o "caputn deste artigo; os serventUário:
darão recibo ao interessado, discriminando as parcelas correspondentes 'àBl'llJl' 
portãncias recebidas para pagamento ae custas; emolumentos l ' contrtl:luiçóéiJ' ( 
outras despesas. colhendo a assinatura do interessado no contra-recibo.' ' 

3 C:ontra a cobrança indevida de custas, emolumentos, contribuições • 
despesas, poderá o intcrcss<ldo reclamar. por petição ao Juiz Corregedor Pennll 
nente. 

4 - Sem prejuízo da responsabílídade disciplinar, os sl'rventllários e aUJo 
1;",.~" <1 ... i"atjr:-> <111!' dolosam!'nte receberem custas, emolumentos, contribtliçõe 

.I"de> '1' ... h';l, 
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ou a requerimento, pelo Juiz 
restituir em décuplo a importância 

5 - Os mandados judiciais 
ria da gratuidade deverão ser "nmr'nI1n~" 
mentoB e contribuições, caso assim 

LEX 

feitos onde a parte· for 'beneficiá
enáelrlte,ml!llt.e' de cUBtas,' emoIu

pelo juízo. 

6 - Na última faixa do item I da . o valor mínimo a Ber .cobrado !lerá 
de 10,34807 UFESPs. cabendo ao eerVeI1Ij;Ulirio 7,03951, ao Estado 1,90066 e ao 
IPESP 1,4079. 

Registro Civil 

UFESPs 

1 - Registro de nascimento, 
mediante petição ou mandato 

2 Registro de casamento: 

a) pela habilitação e lavratura do 
excluídas as despesas de publicação 
tal pela imprensa . 
b} pela diligência para realização do Ca!!I'!.D~e~~1. 
to fora do cartório, excluídas as QeSp;e!J~IS 
condução, por conta do interessado, 
ção de casamento religioso com efeito 
c) pelo traslado de cada documento de 
nhado dos autos, mais 
dl pelo registro e afixação de edital de 
mas recebido de outro cartório, "'A'_<"'P.f'" 
despesas de publicação ) 
e) pela lavratura do assento de 
vista de certidão de habilitação 
outro cartório 

3 - Registro ou inscnçao de emancJpaç.ó, 
interdição, ausência, aquisição de naciollalida~ 
de brasileira, transcrição de registro 1fai!; 

:~:~r de casamento ou de óbito OCO'fi,;dO ,:. 

4 - Averbações em geral I 
5 - Certidões em geral, incluídas as 1sc " 

~ I ""r 'Wprhl'll'RO oup ilere,;;C'rr. mais f 

Serven
tuário 

UFESPs 

2,5000 

2,5000 

30,0000 

0,6000 

2,5000 

2,5000 

IPESP 
UFESPs 

0,5000 

0,5000 

6,0000 

',0,1200 

0,5000 

0,5000 

4,0000 ., 0,8000 

2,5000 0,5000 

1,0000 0,2000 

0,5000 0,1000 

Total 

3,0000 

3,0000 

36,0000 

0,7200 

3,0000 

3,0000 

4,8000 

3,0000 

1,2000 

0,6000 

J 
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I Serven- . IPESP 
UFESPs tuário UFESPs 

-nUFESPs .. ' 

6 - Cópia reprográfica autenticada de ato da 
própria serventia -'I' 0,3000 ' 

',1 <t, '<I 

7 - Arquivamento de lei, decreto legislátivo .. ,.,. 
ou resoluções municipais 

0,0600 

- por página 0,3000 0,0600 
,Il,,' i. 

8 - Microfilmagem de documento referido ';' 
nesta Tabela, qualquer que seja o número de 
páginas 0,3000 0,0600 

9 - Pelo preparo dos papéis para casamento, ,\ 
quando solicitado pelas partes, e preparo de 
processo de retificação, adoção e reconhecimen-, 
to de paternidade 5,0000 , 

Notas Explicativas 

Registro Civil das Pessoas Naturais 

Total' . 
-I I~"'l,,"'.'n 

'0,3600 
1- 'I '-H I, 

. , 

0,3600 

1 - Não serão devidas custas ao Estado nos átos relativos ao Registro Civil 
das Pessoas Naturais, bem como no arquivamento de atos municipais previstos 
no § 49 do artigo 55 do Decreto-Lei Co~plenrentar, n. 9'HI, de 31 de dezeIlll:lro de 

1969, . '. ' :' " .,' L.:.;: 

1.1 - A consulta dos atos municipais arquivados é livre e gratuita. 
',~ I! I 

1.2 - Das pessoas reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos 
pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito e respectivas certidões, ., 

1.2.1 O estado de pobreza será comprovado por declar~ção do próprio 
interessado ou a rogo, em se tratando de analfabeto, neste caso acompanhada da 
assinatura de duas testemunhas.'" , 

I ,: ,,'IU') )/-l 

1.2,2 - A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e penal' 
do interessado. I', :. 

1.2,3 - Os mandados judiciais extraídos dos feitos onde a pahe'for'benel 
ficiária da gratuidade deverão ser cumpridos independentemente de custas,emo
lumentos e contribuições, caso assim seja determinado pelo juizo. 

. , ,. 
L3 - Nas averbações, nada será devido pelas anotações previstas nos ar

tigos 106 a 108 da Lei n: 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
, . I 

2 - Os serventuários poderão exigir depósito prévio, nos limites das tabe
las, das despesas totais dos atos a serem praticados, fornecendo aos interessados 
obrigatoriamente, recibo provisório, com a especificação de todas as parcelas. 

'1 
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4 Os serventuários deverão cotar, em qualquer ato praticado e em toda 
a peça fornecida aos interessados, o valor total, cof!l ,!lspecificação das parcelas 
respectivas, das custas, emolumentos e contribuições, além de qualquer outro 
pagamento reembolsável. . '!: 

" 
, I a 

4.1 - Além da cota a que se refere o "caput" deste artigo; os serventuário!! 
darão recibo ao interessado, discriminando as parcelas correspondentes às im
portâncias recebidas para pagamento de custas; emolumentos, contribúições.~ 

• ", 11 .. outras despesas, colhendo a assinatura do interessado no contra-recibo. 

5 - Contra a cobrança indevida de custas, emolumentos, contribuições e 
despesas, poderá o interessado reclamar, por' petiçllti'lao"lJuiz Corregedor Permá~ 
nente. . . "1' I. • • "".o . 

. • "1 

6 - Sem prejuízo da responsabilidade diSCiplinar" os serven~uáríos e auxi~ 
liares da justiça que dolosamente receberem custas; emolumentos; contribuiçÕf\S 
e despesas indevidas ou excessivas, ou infringirem as' disposições desta Tabela,' 
serão punidos com multa de 1.000 a 500 UFESPs. imposta de ofício ou areqúêl 
rimento, pelo Juiz Corregedor Permanente, a\ém da obrigação de restituir em 
décuplo a importância cobrada em excesso ou Indevidamente. 

DECRETO N. 40.605 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995 
~}ib 

.• 1, Suprime dispositivos que especifica do~ Decretos ns. 33.829111 , de.,~rt: 
23 de setembro de 1991, e 40.215111

, de 25 de julho de 1995 .1 .. 

, t' ",I!HII 1, ': .. !' I'.~f' '!~ij 

Mário Covas, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui- ' 
ções legais, decreta: bí ,d·; '! I" I 1 lJII 

·1, I "\ nl9q 

Art. 19 Ficam suprimidos os seguintes disP<?fití'yos: 

! • " ,' •• tIl' ',' 

do Decreto n. 33.829, de 23 de setembro,deflB91, que cria 
execução na Policia Civil, o inciso IV do artigo 13; 

\ 'I 

Il - do Docreto n, 40,215, de 25 do julho de 1995, que reorganiza o D~pé:~~ . 
tamento de Polícia Judiciária de São Pauio Interior i- ,DEINTER1 ,a alíneal"f" do 
inciso 1 do artigo 34. f f , i lilbn 

, :"'llIU[ 
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor nl!- .4ata de sua publicação.: li' 

• 11, ' ·11 I :.'-'~il 

111I~g. Est., 1991. pág. 912; 121 1995. págs. 702 7782, '. 

., 
LEI N, 9.252 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 1995 

'.: ;~I.I 
'1111'1 
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