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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 3.189, DE 2000
(DO SR. PAUDERNEY AVELlNO)
Estabelece normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro , de que trata o art. 236 , § 2°, da Constituição, e dá outras
providências.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 1.350, DE 1995.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor
dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos
serviços notariais e de registro, observadas as normas desta Lei.
Parágrafo único - Os emolumentos de que trata este artigo se
estendem aos mesmos serviços quando praticados em cartórios
oficializados.
Art. 2° - Ficam criadas nos Estados e no Distrito Federal
Comissões responsáveis pela fixação e revisão dos valores dos
emolumentos.

§ 10 - As Comissões de que trata este artigo serão formadas por um
representante do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil, que a presidirá, um representante da Secretaria de Justiça,
um representante do Ministério Público indicado pelo Procurador
Geral da Justiça, um representante dos notários, um dos
registradores, um da Federação das Indústrias e um da Federação
do Comércio.

§ 2°. - A Comissão em cada Estado e no Distrito Federal
será inicialmente convocada por ato do Poder Judiciário local,
dentro do prazo de 60 dias da vigência desta lei.
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§ 3°. - As convocações subsequentes serão feitas pelo Poder
Judiciário local quando houver necessidade de revisão dos
emolumentos ou do regimento interno, por iniciativa própria ou
mediante provocação de qualquer entidade referida no § 1° deste
artigo, no prazo de 60 dias da solicitação.

§ 4°. - Caso a Comissão não seja convocada pelo Poder Judiciário
no prazo estabelecido nos parágrafos 2° e 3°, deverá o Ministério
Público fazê-lo.

§ 5° - As entidades mencionadas no § 1° indicarão um
representante efetivo e dois suplentes.

§ 6° -

Se não houver no Estado alguma das entidades
mencionadas no § 1°, a entidade nacional respectiva indicará o
representante da classe e seus suplentes .

§ 7° - As reuniões das Comissões serão franqueadas ao público.
Art. 3° - À Comissão de cada Estado e do Distrito
Federal compete:
I - elaborar o seu Regimento Interno;
/I - estabelecer as planilhas de custos e receitas preenchidas
pelos cartórios .
111 - fixar os emolumentos para os serviços notariais e de
registro para uso dos Cartórios;
IV - elaborar as tabelas para uso dos Cartórios.
Parágrafo único - A Comissão terá o prazo de 180
(cento e oitenta) dias para elaborar as tabelas de emolumentos ,
após ter recebido as planilhas e as informações solicitadas.
Art. 4° - Para a fixação do valor dos emolumentos, a lei
dos Estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza
pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro , e as

2
GER 3.17.23.004-2 IJ UN/99\

..

CÂMARA DOS DEPUTADOS

planilhas de custos e receitas fornecidas pelos
registradores , atendidas ainda as seguintes regras:

notários e

I - os valores dos emolumentos constarão de tabelas e serão
expressos em moeda corrente do País;
11 - serão observadas, no que couber, as normas federais e
estaduais para estabelecimento de preços em concessões de
serviços públicos, na elaboração das planilhas;

•

111 - as planilhas de custos e receitas deverão abranger o
período dos últimos 3 (três) exercícios fiscais, ser assinadas pelo
Oficial do Cartório e por contador legalmente habilitado e ser
auditadas, quando determinar a Comissão , por auditor por esta
escolhido.
Art. 5° - É vedado:
I - estabelecer emolumentos em percentual incidente sobre o
valor do ato jurídico ou utilizar o valor nominal do ato como base de
cálculo do emolumento.
11 - instituir qualquer taxa , contribuição, acréscimo ou percentual
sobre os emolumentos, seja qual for a destinação.
111 - cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias
não expressamente previstas nas tabelas de emolumentos;
IV - cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de
retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro
imputável aos respectivos serviços notariais e de registro ;
V - cobrar pelo registro de memorial de incorporação
imobiliária (Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964) mais que um
único emolumento, independentemente do número de unidades de
que venha a mesma a ser constituída.

3
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VI - cobrar mais de um emolumento pelo registro de hipoteca
que
garanta
o
financiamento
do
empreendimento,
independentemente do número de lotes ou de unidades autônomas
de que venha o mesmo a ser constituída ;
VII - abrir matrícula de lote ou de unidade autônoma futuros,
salvo para registrar um dos atos específicos nos itens 18 e 20 do
inciso I do art. 167 da Lei nO 6.015 de dezembro de 1973 (Lei dos
Registros Públicos) .
Art. 6° - O pagamento aos cartórios é constituído unicamente
pelo emolumento fixado pelas Comissões, de acordo com as
normas desta lei.
Art. 7° - O cartório dará recibo dos emolumentos percebidos,
sem prejuízo da indicação, definitiva e obrigatória, dos respectivos
valores à margem do documento entregue ao interessado, em
conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato .
Art. 8° - O art. 290 da Lei 6.015 de 1973 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 290 - Os emolumentos devidos
pelos atos relacionados com a
primeira aquisição imobiliária para fins
residenciais, financiada pelo Sistema
Financeiro da Habitação ou outro que
o substitua ou complemente com a
finalidade de facilitar a aquisição da
casa própria, serão reduzidos em 500/0
(cinquenta por cento).

§ 1° - Para aquisição de moradia por
pessoas de baixa renda ou adquiridas
de ou para cooperativa:

4
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A) os atos de aquisição de terreno
onde a moradia esteja ou venha a ser
edificada por ou para pessoa de baixa
renda , como tal entendida aquela
edificação com área construída até 70
m2 , (setenta metros quadrados), bem
como atos de hipoteca, fidúcia ,
leasing ou outros com a finalidade de
garantia
de
financiamento,
formalizados por instrumento público
ou particular, quando vinculados a
programas habitacionais de promoção
social
ou
desenvolvimento
comunitário, federal , estadual ou
municipal , pagarão emolumento de
R$ 25,00;
B) os atos em que seja parte
cooperativa habitacional ou entidade
assemelhada independentemente da
área construída ou a construir pagarão
emolumentos de R$ 50,00.

•

§ 2° - No cartório de Notas, a
acumulação
de
contratos
ou
estipulações
autônomas,
em
escrituras
de
única
operação
imobiliária, enseja a cobrança de um
só emolumento , nos limites aqui
estabelecidos.

§ 3° No cartório do Registro de
Imóveis, a matrícula, o registro da
aquisição , o registro da hipoteca ou
outra garantia oferecida, e as
averbações em atos concomitantes,
ensejam a cobrança de apenas um
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emolumento,
nos
limites
aqUi
estabelecidos .
§ 4 0 - Os emolumentos devidos pelos
atos relativos a financiamento rural
serão cobrados de acordo com a
legislação federaL"

•

Art. 90 - O descumprimento, pelos notários e
registradores, do disposto na presente Lei sujeitá-Ios-á às
penalidades previstas a Lei nO 8.935, de 18 de novembro de
1994, sem prejuízo da aplicação de outras sanções legais .
Art. 10 - Os Estados e o Distrito Federal deverão
proceder à revisão das tabelas de emolumentos atualmente
em vigor, a fim de adaptá-Ias ao disposto nesta Lei, no prazo
de 90 (noventa) dias contado da data de sua vigência.
Parágrafo único - Até a publicação das novas tabelas de
emolumentos, revistas e adaptadas conforme estabelece este
artigo, os atos praticados pelos serviços notariais e de registro
continuarão a ser remunerados na forma da legislação em
vigor nos Estados e no Distrito Federal, observadas, desde
logo, as vedações estabelecidas no art. 60 desta lei.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após
a sua publicação, revogadas as disposições em contrário .

JUSTIFICAÇÃO

Dispõe o § 20 do art. 236 da Constituição Federal:
Art. 236 - (omissis)
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§ 2° - Lei federal estabelecerá normas gerais para
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro .
As determinações constantes dos parágrafos 1° e 3° do
art. 236 da CF, referentes às atividades notariais,
responsabilidade civil e criminal dos notários, fiscalização pelo
Poder Judiciário e ingresso na atividade notarial, foram
atendidas por intermédio da Lei 8.935 de 18.11 .94.

•

Resta , agora, atender ao comando do § 2° do art. 236 ,
uma vez que, "enquanto inexistir legislação federal que
estabeleça normas gerais fixadoras dos emolumentos ,
prevalecerá a legislação vigente, dos Estados e do Distrito
Federal , que é legislação supletiva e de competência dos
mesmos enquanto não editada a lei federal concorrente, a
qual os Estados e o Distrito Federal deverão ficar
subordinados.
A norma inserta no § 2° do art. 236 da CF expressa a
necessidade de lei federal , capaz de codificar as normas
sobre a matéria ali tratada, uma vez que essa disposição
constitucional não é auto-aplicável , deixando à mostra que a
CF/88 recepcionou a legislação (supletiva) então vigente, do
Distrito Federal e dos Estados Membros da Federação , mas
proporcionou balbúrdia e perplexidade pelos disparates de
emolumentos cobrados nos vários Estados e no Distrito
Federal.
Com efeito, aquela norma diz respeito à legislação
supletiva (do Distrito Federal e Estados-Membros) e
concorrente, da União, valendo dizer, tudo quanto (de normas
codificadas) ficar estabelecido, por lei federal (pela União)
para fixar emolumentos, prevalecerá para a Federação haja
visto que o Distrito Federal e os Estados-Membros, no que diz
respeito à matéria, aqui tratada, têm apenas legislação

7
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supletiva, não podendo concorrer, em colidência, com o
legislador federal.
Um código de normas gerais (nacional) impedirá que
legislação supletiva, do Distrito Federal e dos EstadosMembros estabeleça critérios próprios, na maioria das vezes
díspares e sem embasamentos.
Os preços nesta Justificação são os vigentes em 1998.

•

Não há critérios para cobrança. O emolumento máximo
varia, para protestar um título, de R$ 10 no Rio de Janeiro até
R$ 1.582 em Pernambuco; para registrar pessoa jurídica, ou
títulos e documentos, varia de R$ 36 no Rio de Janeiro até R$
5.221 no Maranhão; para lavrar escritura varia de R$ 255 no
Rio de Janeiro até R$ 10.000 no Pará; para registrar imóvel
varia de R$ 141 no Distrito Federal até R$ 10.000. Para
averbar construção a confusão é maior: o preço é fixo no
Ceará, Piauí, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, variando
de R$ 10 a R$ 22; é função valor do imóvel, ou à área da
construção, na Paraíba, Rio Grande do Norte e Mato Grosso;
e nos demais Estados varia desde 15% até 100% do
emolumento para registrar imóvel de igual valor.
Os preços acima são ultrapassados no Amazonas e em
São Paulo, onde não há limites máximos: os atos custam 1%
ou 0,1 % do valor do imóvel, respectivamente. Averbar
construção de um edifício de apartamentos custa no
Amazonas 1% do valor do edifício.
A alegação de diferenças regionais não pode prosperar,
pois dentro de uma mesma região, a escritura de um contrato
de R$ 100 mil custa:
a) R$ 282 no Acre, mas 1.000 no Amazonas e Pará;
b) R$ 190 no Piauí, mas 1.051 no Ceará e 1.000 no
Maranhão;
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c) R$ 273 na Bahia, 300 em Sergipe, mas 853 em
Pernambuco, 949 em Alagoas , 1.000 no Rio Grande
do Norte e 1.465 na Paraíba;
d) R$ 282 no Distrito Federal, 345 em Mato Grosso , mas
500 em Goiás e 1.845 no Mato Grosso do Sul.
e) R$ 255 no Rio de Janeiro, 373 no Paraná , 394 no Rio
Grande do Sul, mas 460 em Minas Gerais, 732 no
Espírito Santo e 762 em São Paulo .

•

Desde julho de 94 até janeiro de 98, enquanto a variação da
Ufir foi de 71 % ,
a) os emolumentos para escrituras aumentaram 85% no
Rio Grande do Sul, 102%> no Ceará, 148% na Bahia,
426% em Sergipe, 4.2100/0 no Rio Grande do Norte, e
não têm limites no Amazonas e em São Paulo;
b) O registro civil de pessoa jurídica, ou registro de
títulos e documentos, aumentou 259% no Piauí,
810% no Rio Grande do Norte, 1.1440/0 na Bahia ,
2.725% em Alagoas , sem falar de Amazonas e São
Paulo, onde não têm limites;
c) O protesto de títulos aumentou 52% em Minas, 65%
na Paraíba, 85% no Rio Grande do Sul, 132% no
Paraná , 890% no Rio Grande do Norte, sem falar de
Amazonas e São Paulo, sem limites.

Examinando a construção das tabelas em uso, não se
encontra qualquer preocupação com oS interesses do
contribuinte compulsório:
a) A quantidade de faixas nas tabelas de cartórios de
notas varia de duas a dezesseis, o valor do
emolumento máximo varia de R$ 255 a R$ 10.000,
quando não é cobrado mediante percentuais sem
limite.

9
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b) É curioso ver emolumentos crescerem enquanto os
valores de títulos decrescem :
1. emolumento máximo de
156.600 na Bahia;
2. emolumento máximo de
133.400 em Goiás;
3. emolumento máximo de
115.400 no Espírito Santo;
4. emolumento máximo de
16.950 no Paraná;
5. emolumento único de R$
Rio de Janeiro.

R$ 273 para escritura de R$
R$ 667 para escritura de R$
R$ 909 para escritura de R$
R$ 373 para escritura de R$
255 para qualquer escritura no

Na tabela usada no Paraná há 13 faixas, e registrar um
imóvel de R$ 14.700 custa R$ 323, enquanto no vizinho Rio
Grande, com apenas 3 faixas, o mesmo registro custa R$ 81 .
Como se vê, os preços cobrados atualmente por um
mesmo serviço são absurdamente díspares, sem critérios
lógicos e objetivos.

o

longo período de inflação elevada gerou
comportamentos específicos devido a necessidade de
convivência com aquela realidade de triste lembrança. Mas
após quatro anos de mudanças políticas, correções de rotas e
trocas de parâmetros, é inaceitável que os ensinamentos
trazidos pelo Real não sejam utilizados nesse setor dos
serviços públicos para consolidar o entendimento dos efeitos
positivos da estabilidade.
A inflação medida pela Ufir no período de julho de 94 a
janeiro de 98 ficou em 71 ,1% • Como há outras metodologias,
admitamos 80%. Assim, todas as correções de tarifas,
serviços ou quaisquer outros valores cobrados de maneira
compulsória acima desse índice são aumento efetivo de custo
para os contribuíntes.
10
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Tais exemplos mostram que o contribuinte não é visto
como um cliente, é tratado como uma fonte inesgotável de
recursos , chamado a contribuir compulsoriamente para pouco
mais de onze mil pessoas. Situação absolutamente
incompatível com a estabilidade da moeda.
A opinião pública sabe da existência de algo obscuro na
cobrança de emolumentos. Começamos a mostrar aqui as
discrepâncias nessa matéria. Mas a exata dimensão do
descalabro será vista no decorrer das discussões futuras. E
daí resultarão princípios, diretrizes, linhas mestras, para as
normas gerais pedidas pelo legislador constituinte.

o

fim da inflação descontrolada matou a prática de
aumentos desordenados de preços.

o

presente projeto de lei cria normas para cornglr a
balbúrdia existente, baseando-se em que o serviço público
prestado tem um custo para o notário ou registrador, a ser
demonstrado por planilhas e comprovantes , e a ser
condignamente remunerado . Esses custos e os emolumentos
correspondentes serão verificados e elaborados por
Comissões especialmente instaladas nas capitais dos Estados
e no Distrito Federal, formadas por representantes das partes
interessadas, da Ordem dos Advogados do Brasil , da
Secretaria da Justiça, do Ministério Público, da Federação das
Indústrias e da Federação do Comércio. Já por aí se
depreende o objetivo maior da proposição, que é o de
assegurar o máximo de transparência ao procedimento da
fixação das custas e emolumentos.
Passo a destacar as linhas mestras deste projeto de lei.
1 - Os preços públicos de serviços essenciais , como os
notariais e registrais , só podem ser fixados com justiça
segundo custos previamente levantados. Assim , e parece que
11
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somente aSSim, se por um lado, não se sacrifica
exageradamente o cidadão com cobranças excessivas, por
outro, não se inviabiliza a atividade notarial e registral pela
fixação de preços vis.
2 - O Supremo Tribunal Federal já decidiu, reiteradas
vezes, que não se pode vincular a cobrança de taxas,
emolumentos ou despesas de atos notariais e registrais ao
valor do negócio subjacente , visto que isto importaria em
adotar a base de cálculo usada para os impostos e, portanto,
a eles se equiparar. Sem embargo, grande parte dos
regulamentos estaduais a respeito de cobrança de
emolumentos
notariais
e
registrais
contém
essa
impropriedade jurídica. É oportuno que as normas gerais
oriundas da União corrijam essa distorção, consignando-se
expressamente a vedação em lei.
3 - Os maiores questionamentos a respeito dos
emolumentos cobrados pelos notários e registradores são
relativos ao "quantum" a ser pago pela execução de cada ato .
Ao lado dos tributos incidentes, tais despesas concorrem para
o aumento do custo da formalização dos negócios. O cidadão ,
na verdade, pouco mais que nada sabe a respeito dos
serviços notariais e registrais . Por isso, embora contrariado, só
lhe resta a alternativa de pagar.
4 - O melhor critério para a fixação dos preços dos
serviços notariais e registrais é distribuir a responsabilidade
dessa tarefa entre os interessados no tabelamento: notários e
registradores, como prestadores de serviços; cidadãos, como
destinatários dos serviços; Ministério Público, fiscais da Lei ,
etc.

Espero, desta forma , contribuir para a fixação de
parâmetros e limites gerais nos emolumentos praticados nos
atos notariais e registrais , obstando desenfreadas e abusivas
12
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cobranças, em total desrespeito ao cidadão e ao serviço
prestado , e devolvendo o apreço da população a certos
prestadores desses serviços, que não o souberam conservar
em alguns Estados e no Distrito Federal.
Por tudo isso, estou certo de contar com o apoio
dos eminentes senhores parlamentares, na apreciação do que
ora proponho, através deste projeto de lei.
Sala das Sessões , em

DMHffi'~~fííuderney

t

Av~ de 2.000 .

Avelino
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LEGISLAÇ ÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

-

CONSTITUIÇAO
DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
,

,

TITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público.
§ 1° Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal
dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscali zação de
seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2° Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3° O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

LEGISLAÇÃO CITADA AN EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964.
DISPÕE SOBRE O CONDOMÍNIO
EM
INCORPORAÇÕES
EDIFICAÇÕES
E AS
IMOBILIÁRIAS .

TÍTULO I ,
DO CONDOMINIO
Art. I° As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais
pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins
residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte,
objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita
às limitações desta Lei.
§ lO Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou
alfabética, para efeitos de identificação e discriminação.
§ 2° A cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do
terreno e coisas comuns, expressa sob forma decimal ou ordinária.
Art. 2° Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por
processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade
exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive
(Vetado) edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham.
§ 1° O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso destinados
nas edificações ou conjuntos de edificações será tratado como objeto de propriedade
exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam impostas por instrumentos
contratuais adequados, e será vinculada à unidade habitacional a que corresponder, no
caso de não lhe ser atribuída fração ideal específica de terreno.

* ."ç JOacrescentado pela Lei na-1. 86-1,

de 29 de novemhro de 1965.

§ 2° O direito de que trata o § 1° deste artigo poderá ser transferido a outro
condômino independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada
sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio.

*§ r

acrescentado pela JJei na-1.86-1, de 29 de novemhro de 1965.
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LEI N° 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973.
DISPÕE SOBRE OS REGISTROS PÚBLICOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO V
DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:
I - o registro:
1) da instituição de bem de família;
2) das hipotecas legais, judiciais e convencionais ;
3) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada
cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada;
4) do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e
em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles;
5) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis ;
6) das servidões em geral ;
7) do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem
do direito de família;
8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição
de última vontade;
9) dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de
promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto
imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva
sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações;
10) da enfiteuse;
11) da anticrese;
12) das convenções antenupciais;
13) das cédulas de crédito rural ;
14) das cédulas de crédito industrial ;
15) dos contratos de penhor rural ;
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16) dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as
conversíveis em ações;
17) das incorporações, instituições e convenções de condomínio;
18) dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de
unidades autônomas condominiais a que alude a Lei n° 4.591 , de 16 de dezembro de
1964, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência
desta Lei;
19) dos loteamentos urbanos e rurais ;
20) dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em
conformidade com o Decreto-lei n° 58, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva
cessão e promessa de cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência desta Lei;
21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a
imóveis;
22) (Revogado pela Lei n° 6.850, de 12/11/1980).
23) dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os
demarcarem inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de
condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores;
24) das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas adjudicarem
bens de raiz em pagamento das dívidas da herança;
25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha c das
sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento quando não houver partilha;
26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública;
27) do dote;
28) das sentenças declaratórias de usucapião;
29) da compra e venda pura e da condicional;
30) da permuta;
31) da dação em pagamento;
32) da transferência de imóvel a sociedade, quando integrar quota social;
33) da doação entre vivos;
34) da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de
desapropriação, fixarem o valor da indenização;
35) da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel.

* Item 35 acrescido p ela Lei n

0

9.51-1, de 20// /997.

36) da imissão provisória na posse, e respectiva cessão e promessa de cessão,
quando concedido à União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades
delegadas, para a execução de parcelamento popular, com finalidade urbana, destinado
às classes de menor renda.

* Ilem 36 acrescido p ela I,ei n° 9.785,
II - a averbação:

de 29 OI 1999.
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1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal , nos
registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges,
inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento;
2) por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais ;
3) dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas
de cessão a que alude o Decreto-lei n° 58, de 10 de dezembro de 1937, quando o
loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência desta Lei ;
4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação,
da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis ;
5) da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras
circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas
nele interessadas ;
6) dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei
nO 4.591 , de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação tiver s ido formalizada
anteriormente à vigência desta Lei ;
7) das cédulas hipotecárias ;
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis ;
9) das sentenças de separação de dote ;
10) do restabelecimento da sociedade conjugal ;
11)
das
cláusulas
de
inalienabilidade,
impenhorabilidade
c
incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como da constituição de fideicomis s o ~
12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou
títulos registrados ou averbados ;
13) ex officio, dos nomes dos logradouros, decretados pelo poder público ;
14) das sentenças de separação judicial de divórcio e de nulidade ou anulação
de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reai s
sujeitos a registro;

* Item 1-1 acrescentado pela Lei nO6.850, de 12 de novemhro de 1980.
15) da re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em
favor de entidade integrante do Sistema Financeiro da Habitação, ainda que
importando elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista
outra hipoteca registrada em favor de terceiros.

* llem 15 acrescentado pela Lei n° 6. 9-11,

de 1-1 de setembro de 1981.

16) do contrato de locação, para os fins de exercício de direito de preferência;

* /tem 16 acrescentado pela l,ei n° 8.2-15, de 18 de outuhro de

199 1.
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17) do Termo de Securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a
regime fiduciário.

* Item

17 acrescido p ela Lei nO9.5 I -I, de 20 I I 1997.

,

TITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSI TÓRIAS

Art. 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira
aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da
Habitação, serão reduzidos em 50% (cinqüenta por cento).

* Artigo com redação determinudu p elu I,ei n ° 6.9-11 , de

1-1 de setemhro de 19RI .

§ 1° O registro e a averbação referentes à aquisição da casa própria, em que
seja parte cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados, para
efeito de cálculo de custas e emolumentos, como um ato apenas, não podendo a sua
cobrança exceder o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do maior valorde referência.

* § l acom redação determinada pela I,ei n° 6.9-1 1, de

1-1 de setembro de 19R I.

§ 2° Nos demais programas de interesse social, executados pelas Companhias
de Habitação Popular - COHABs ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as
custas devidos pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção
estarão sujeitos às seguintes limitações:
a) imóvel de até 60 m2 (sessenta metros quadrados) de área construída: 10%
(dez por cento) do maior valor-de-referência;
b) de mais de 60 m2 (sessenta metros quadrados) até 70 m2 (setenta metros
quadrados) de área construída: 15% (quinze por cento) do maior valor-de-referênci a;
c) de mais de 70 m2 (setenta metros quadrados) e até 80 m2 (oitenta metros
quadrados) de área construída: 20% (vinte por cento) do maior valor-de-referência.

* § 2 ° com redação determinada p ela j ,ei n a 6.9-11 , de

1-1 de setembro de J9R J.

§ 3° Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento rural serão
cobrados de acordo com a legislação federal.

* §' 3

0

com redação determinada p eja Lei nO6.9-1 I, de I -I de setembro de 19R J.

LEGISLAÇÃO CITADA AN EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EST UDOS LEGISLATIVOS CeDI

§ 4° As custas e emolumentos devidos aos Cartórios de Notas e de Registro
de Imóveis, nos atos relacionados com a aquisição imobiliária para fins residenciais,
oriundas de programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, para a construção de habitações populares destinadas a famílias de baixa
renda, pelo sistema de mutirão e autoconstrução orientada, serão reduzidos para vinte
por cento da tabela cartorária normal , considerando-se que o imóvel será limitado a até
sessenta e nove metros quadrados de área construída, em terreno de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados.

* § -1 0acrescido pela /Jei na9.93-1, de 20 / 2 /999.
§ 5° Os cartórios que não cumprirem o disposto no § 4° ficarão suj e itos a
multa de até R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reai s) a ser aplicada pelo juiz, com a
atualização que se fizer necessária, em caso de desvalorização da moeda.

* § 5" acrescido p ela /Jei n° 9.93-1, de 20 / 2 / 999.
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LEI N° 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994.
REGULAMENTA O ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,
DISPONDO
SOBRE
SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO.
,

TITULO I
DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS
CAPÍTULO I
NATUREZA E FINS
Art. 1° Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia
dos atos jurídicos.
Art. 2° (VETADO)
•

Art. 3° Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são
profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da
atividade notarial e de registro.
Art. 4° Os serviços notariais e de registro serão prestados, de modo eficiente
e adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as
peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para
o arquivamento de livros e documentos.
§ 1° O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado, também,
nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão.
§ 2° O atendimento ao público será, no mínimo, de seis horas diárias.
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