
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Corregedor Permanente do Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Avaré – SP 

Consulta sobre emolumentos 
Prenotação nº 219.279 
Apresentante: PECL. 

O Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Avaré, Estado 
de São Paulo, atendendo a pedido da apresentante (doc. 01), que não se conformou com o cálculo 
de emolumentos que lhe foi apresentado para registro do título, vem, respeitosamente, formular a 
presente CONSULTA acerca da cobrança que deve ser praticada no caso em exame, o que faz com 
fundamento no artigo 29 da Lei Estadual nº 11.331/02 e com as razões a seguir expostas. 

Foi prenotado em 16 de março de 2016, sob nº 219.279, um instrumento particular de compra e 
venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, com alienação fiduciária em 
garantia e outras obrigações (doc. 02), tendo por objeto o lote nº 20 da quadra I do loteamento 
denominado Residencial Água Branca I, em Avaré-SP (matrícula nº 79.118 - doc. 07).  

A empreendedora apresentou, junto com o título, um requerimento para que a cobrança dos 
emolumentos fosse feita pelo item 14.4, da tabela I, da Lei Estadual nº 11.331/02, que diz: 

"14.4 - No registro da primeira alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais 
em empreendimento habitacional cuja aquisição tenha sido financiada com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, relativo a imóvel cujo valor não seja superior 
a 6.000 (seis mil) UFESP." 

No dia 28 de março de 2016 foi elaborada a inclusa Nota de Devolução (doc. 04) onde foram 
informados à requerente os motivos pelos quais a pretensão não podia ser atendida e, na mesma 
oportunidade, apresentados os cálculos dos emolumentos, cobrados, conforme a explicação dada, 
nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 11.977/09. 

Inconformada, a empreendedora insiste em que os registros dos negócios firmados entre vendedor, 
comprador e Caixa Econômica Federal sejam cobrados conforme o disposto na lei estadual, por 
considerá-la mais benéfica ao adquirente e por entender que as decisões da Corregedoria Geral da 
Justiça citadas na nota de devolução não se aplicam ao caso. Argumenta com a prevalência da lei 
estadual sobre a federal e cita decisões. 

Lei mais benéfica 

Em primeiro lugar, “data venia”, o argumento da lei mais benéfica, apesar de atrativo, não é jurídico 
nem satisfatório para fundamentar decisão sobre se deve prevalecer a lei federal ou a lei estadual. 
Poderia ser um critério se o conflito fosse entre duas leis federais, ou duas leis estaduais. Não é o 
caso. 

Em segundo lugar, no caso do título apresentado, a lei estadual é mais vantajosa, mas isso não 
ocorre necessariamente em todos os casos, porque na lei estadual o valor é fixo, enquanto que na 
lei federal o valor dos emolumentos é variável, de acordo com o valor do negócio. 
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Explicando. Pela lei estadual é cobrado um valor fixo para cada ato, isto é, para a compra e venda e 
para a garantia (no item 14.4 não há a extensão "independentemente do número de atos a serem 
praticados", como há nos itens 14.1 e 14.2). Na faixa de valor de contrato entre 500 e 6000 UFESP, 
a aplicação do item 14.4 representa um desconto entre 61 e 77% sobre o valor dos emolumentos 
previstos no item 1. Já a lei federal determina uma redução de 50 ou 75% no valor do registro, que, 
portanto, sofrerá variação conforme a faixa da tabela em que se enquadrar o contrato. Assim, 
dependendo do valor do negócio e de seu enquadramento (no FAR, por exemplo), a lei federal pode 
ser mais vantajosa: 

Lei Estadual - item 14.4 

 Valor do negócio valor do registro sem 
redução 

valor a ser cobrado 
(fixo) % de redução 

e 11.775,01 até 23.550,00 794,83  R$   303,87  61,77 

f 23.550,01 até 70.650,00 886,40  R$   303,87  65,72 

g 70.650,01 até 117.750,00 1131,36  R$   303,87  73,14 

h 117.750,01 até 141.300,00 1375,82  R$   303,87  77,91 

       

Lei Federal - PMCMV 

 Valor do negócio valor do registro sem 
redução valor a ser cobrado % de redução (fixo) 

e 11.775,01 até 23.550,00 794,83  R$   397,42  50,00 

f 23.550,01 até 70.650,00 886,40  R$   443,20  50,00 

g 70.650,01 até 117.750,00 1131,36  R$   565,68  50,00 

h 117.750,01 até 141.300,00 1375,82  R$   687,91  50,00 

       

ou Valor do negócio valor do registro sem 
redução valor a ser cobrado % de redução (fixo) 

e 11.775,01 até 23.550,00 794,83  R$   198,71  75,00 

f 23.550,01 até 70.650,00 886,40  R$   221,60  75,00 

g 70.650,01 até 117.750,00 1131,36  R$   282,84  75,00 

h 117.750,01 até 141.300,00 1375,82  R$   343,96  75,00 

 

Inaplicabilidade dos precedentes da CGJ 

Já com relação à inaplicabilidade das decisões citadas na nota de devolução, parece incorreta a 
afirmação de que elas foram proferidas com base na redação original da Lei Estadual nº 11.331/02, 
sem considerar as alterações da Lei Estadual nº 13.290/08, que acrescentou o item 14.4 à tabela do 
Registro de Imóveis. É incorreta porque a Lei Federal nº 11.977 é de 7 de julho de 2009. 
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As decisões são sobre a prevalência da Lei Federal nº 11.977 sobre a Lei Estadual nº 11.331. O item 
14.4 já existia quando a lei federal entrou em vigor. E as decisões são de 2009 e 2010. 
Evidentemente, a E. Corregedoria Geral da Justiça decidiu sabendo da existência do item 14.4. 

 Como poderia ter sido desconsiderada a alteração promovida pela lei estadual de 22 de dezembro 
de 2008?  

Ademais, ao contrário do alegado no item 15 do requerimento, mesmo na redação original, a lei 
estadual já continha, sim, previsão específica e expressa de emolumentos para empreendimentos 
habitacionais de interesse social, conforme citado no item 31 do mesmo requerimento (doc 01). 

A questão da incompatibilidade 

Quanto à ausência de incompatibilidade de normas, também a afastar, a juízo da requerente, a 
aplicação das decisões, parece que isso só poderia ser reconhecido se houvesse a possibilidade de 
aplicação cumulativa de ambas as leis na cobrança dos emolumentos, o que, salvo melhor juízo de 
Vossa Excelência, parece inconcebível, porque ambos os dispositivos trazem hipóteses de exceção 
para a cobrança dos emolumentos, ambas mais benéficas aos usuários do que a regra geral. Ambas 
concedem, em última análise, isenção parcial no valor devido pelo registro do título.  

Ora, se ambas concedem isenções nos emolumentos e estes possuem natureza jurídica de taxa, não 
se pode cogitar de cumulação dos benefícios, já que as exceções devem receber interpretação 
restritiva. Nesse sentido, a decisão da E. Corregedoria Geral da Justiça assim ementada:  

Regularização de loteamento. Regularização fundiária de interesse social. Procedimentos 
distintos. Isenção. Interpretação restritiva. Emolumentos devidos1. 

A merecer destaque, ainda, o seguinte trecho da decisão: 

"Inicialmente, convém anotar que há reiteradas decisões da Corregedoria Geral da Justiça 
não reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei nº 11.977/09 (Processos CG 2009/97256, 
2009/84245, 2009/81352, 2009/108813), haja vista que o controle de constitucionalidade, 
no plano administrativo, é excepcional (Conselho Superior da Magistratura, Apelação Cível 
nº 914-6/3, Rel. Des. Ruy Camilo, j. 14.10.08). 

Ainda em matéria de isenção criada com o Programa Minha Casa, Minha Vida, a 
Corregedoria Geral da Justiça já decidiu que a norma deve receber exegese estrita - 
exceptiones sunt strictissimae interpretationis (Processo CG 2009/95948). 

Afinal, os emolumentos consistem em tributo na modalidade taxa (STF, ADI 1378, MC-ES, 
Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.11.95), daí a regra da hermenêutica específica (Código 
Tribunal Nacional, art. 111, inciso II)." 

Cabe reforçar a ressalva feita pela própria empreendedora (item 32) no sentido de que as decisões 
citadas em seu requerimento versavam sobre outro tipo de contrato. Com efeito, não há menção 
nas decisões de que os contratos analisados se referiam a imóveis enquadrados no Programa Minha 

                                                           
1 Processo CG 42.551/2011, Taboão da Serra, dec. de 30/9/2011, DJe 13.10.2011, des. Maurício Vidigal. 
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Casa Minha Vida. Em hipóteses semelhantes têm sido aplicados, sem hesitação, os itens 14 e 
seguintes da tabela de emolumentos. 

Feitas essas considerações preliminares e confirmando o reconhecimento de que o contrato 
apresentado se enquadra nas duas hipóteses de redução de emolumentos, qual deve ser adotada 
como regra de cobrança? Por quê vem sendo aplicada a redução prevista na lei federal em vez 
daquela prevista na lei estadual? 

Da lei 

Ainda que o título satisfaça também os requisitos previstos no item 14.4 da Tabela de Custas - Lei 
Estadual nº 11.331/02, trata-se de contrato realizado no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida, instituído pela Lei Federal nº 11.977/09, que prevê regra específica para cobrança de 
emolumentos, independentemente do valor do negócio ou da origem dos recursos. 

É o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal nº 11.977/09: 

"Artigo 43. Os emolumentos referentes a escritura pública, quando esta for exigida, ao 
registro da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais e aos demais atos 
relativos ao imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV serão 
reduzidos em:  

I – 75% (setenta e cinco por cento) para os imóveis residenciais adquiridos do FAR e do FDS;  

II – 50% (cinquenta por cento) para os imóveis residenciais dos demais empreendimentos 
do PMCMV." 

E o artigo 44 desencoraja qualquer tentativa de desvio das regras de cobrança dispostas nessa lei: 

"Art. 44.  Os cartórios que não cumprirem o disposto nos arts. 42 e 43 ficarão sujeitos à 
multa no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a outras sanções previstas 
na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994." 

Da jurisprudência 

Conforme citado na nota de devolução, o confronto das normas indicadas já mereceu análise da E. 
Corregedoria Geral, que, em mais de uma oportunidade se manifestou no mesmo sentido (grifei): 

EMOLUMENTOS - Consulta - Registro de imóveis - Lei nº 11.997/09 e Lei Estadual nº 
11.331/02 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 42, 43 e 44 da Lei nº 11.997/09, 
por violação do artigo 151, inciso III, da Constituição Federal - Inadequação da via 
administrativa para tal finalidade - Uniformização de entendimento no sentido de que 
prevalente a Lei nº 11.997/09 em relação à legislação estadual, com reforma, de ofício, da 
r. decisão prolatada pelo MM. Juiz Corregedor Permanente.(Proc. CG nº 2009/97256) 

EMOLUMENTOS - Registro de Imóveis - Consulta de registrador questionando a aplicação 
da Lei Federal nº 11.977/09 na parte em que concede redução e isenção de custas e 
emolumentos, por considerá-la incompatível com a Lei Federal nº 10.169/2000 e porque 
viola a competência legislativa estadual - Matéria já decidida por esta Corregedoria Geral, 
com uniformização de entendimento administrativo quanto à prevalência da Lei nº 
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11.977/09 em relação à legislação estadual, nos termos da r. decisão normativa que 
aprovou o parecer nº 331/2009-E, proferido no proc. CG nº 2009/97256 - Posicionamento 
reiterado e desenvolvido pela r. decisão normativa que aprovou o parecer nº 342/2009-E, 
proferido no proc. CG nº 2009/95948 - Ausência de fato novo ou fundamento que justifique 
a mudança da orientação firmada - Negado provimento ao recurso, com observação.(Proc. 
CG nº 2010/8241) 

Nesta última decisão houve ainda observação dirigida ao Oficial de Registro consulente, no sentido 
de "se ater, estritamente, à uniformização de entendimento emanada desta Corregedoria Geral, 
sob pena de se sujeitar às sanções disciplinares cabíveis". 

Neste ponto, peço vênia para reforçar que a presente "consulta" está sendo feita exclusivamente 
para atender pedido da requerente, não havendo, a rigor, dúvida por parte deste Registrador, que 
vem cobrando nos termos das decisões acima indicadas, cujas íntegras seguem anexas para 
melhores esclarecimentos (doc. 05). 

E também por isso é que não está sendo traçada qualquer argumentação acerca da prevalência 
desta ou daquela norma, limitando-se o consulente a apontar as fontes da forma de cobrança 
praticada. 

Da orientação do órgão de classe 

Como se só não bastasse, a ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, em 
reunião de seu Conselho Deliberativo realizada em 13.04.2015, decidiu aperfeiçoar a redação de 
um Enunciado vigente desde 02/07/2011 acerca da matéria, no sentido de orientar registradores e 
uniformizar os procedimentos no Estado, com o seguinte teor: 

 

Do contrato 

Mas ainda não é só. O próprio contrato apresentado, que foi firmado também pela requerente, 
dispõe sobre seu enquadramento no programa e já prevê a forma de cobrança dos emolumentos 
(cláusulas 31 e 36): 
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Ressalta-se que o empreendimento Residencial Água Branca I, como um todo, está enquadrado no 
Programa Minha Casa Minha Vida (doc. 06). 

Conclusão 

São essas, portanto, as razões pelas quais a cobrança do título apresentado está sendo feita com 
base na Lei Federal nº 11.977/09. 

Diante, porém, do requerido pela apresentante, consulto Vossa Excelência sobre a forma de 
cobrança a ser praticada nos contratos que se enquadrem no PMCMV - Lei Federal nº 11.977/09 e 
que também atendam aos requisitos do item 14.4 da Tabela de Custas - Lei Estadual nº 11.331/02, 
para declarar se deve ser mantida a aplicação da Lei Federal, ou alterado o procedimento para que 
a cobrança passe a ser feita com base no item 14.4 da Tabela. 

Por se tratar de procedimento eletrônico, esclareço que foi apresentada a via original do título, que 
se encontra arquivada em classificador próprio e cuja prenotação está prorrogada até a data do 
registro, que será feito após decisão de Vossa Excelência (artigo 29, § 1º, da Lei Estadual nº 
11.331/02). 

Aguardando a ordem para cumprir o que for determinado, submeto à consideração de Vossa 
Excelência. 

Avaré, 25 de abril de 2016 

Julio Rovai Orlandi 

Oficial 
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