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Grupo: 3.Registro Público
Ação: 328·Pedido de Providencias
Data Distribuição
Data Alteração
Tipo de Distribuição
Motivo

01 /08/2008
13/08/2008
Prevenção
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RTE: CARMELA TURCARELLI BARLETTA
N° DE ORDEM: 05.01 .20081001178
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EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO - CORREGEDOR PERMANENTE DA
1- VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DE SÃO PAULO I SP.
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RECLAMAÇÃO CONTRA COBRANÇA INDEVIDA

...,

,...,...
,...
N

...
,..,
QO

O CARMELA TURCARELLI BARLETTA (CI-RG ;
nO \10.334.659/SSP/SP e CPF n~ 127.791 .758-26), brflsileira, viúva,
residente e domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Uaboticabal nO ~
1.412, na qualidade de doadora e responsável pelo pagamento das ~
despesas das doações abaixo citadas venho propor reclamação contra
o 7° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo 1 SP pelos fatos
adiante elencados:

i

"2:>.:1 ÇCJ

1°)_ em 19-05-2008 doei partes ideais de 03 imóveis para
meus filhos através de escrituras de doação lavradas no 30° Tabelião
de Notas de São Paulo no livro 389, páginas 337, 343 e 349;
2°)_ Após as referidas doações, as escrituras foram
encaminhadas para o 7° Registro de Imóveis acompanhadas do
cheque no valor de R$ 2.542,00 para fazer face as despesas de
registros ;
3°)_ os imóveis foram doados tomando por base o valor
venal constante do IPTU/2008 , ou seja, o imóvel doado através da
escritura livro 389 página 337 tem valor venal de R$96.084,50
(proporcional aos 83,34% doados), o imóvel doado através da escritura
livro 389 página 343 tem valor venal de R$100.618,88 (proporcional
aos 83,34% doados) e o imóvel doado através da escritura livro 389
página 349 tem valor venal de R$39.145,50 (proporcional aos 50%
doados). Seguindo a regra e a legislação pertinente, ou sejam, a lei
10.705/2000 (art. 13 - I) que regula a cobrança do ITCMO e a lei
11 .331 (art. 7° - 111) que regula a cobrança dos Serviços Prestados
pelos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, a cobrança
dos emolumentos e demais despesas de registro, quando o titulo se
refere a doação de imóvel, deve-se levar em conta o valor atribuído

º-

pelas partes e o valor venal do imóvel constante da última
notificação do IPTU e utilizar o que for maior para a cobrança das
despesas. Apenas para elucidar, os artigos acima citados dizem
respectivamente o seguinte:
"Lei 10.705/2000, Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU ;"
"Lei 11 .331, Artigo 7° - O valor da base de cálculo a ser considerado
para fins de enquadramento nas tabelas de que trata o artigo 4°,
relativamente aos atos classificados na alínea "b" do inciso 111 do artigo
5°, ambos desta lei, será determinado pelos parâmetros a seguir,
prevalecendo o que for maior:
1-

11111- base de cálculo utilizada para o recolhimento do imposto de
transmissão "inter vivos" de bens imóveis"
Assim sendo para os percentuais doados as despesas
seriam as seguintes, visto que, o valor atribuído é o mesmo que o valor
venal constante do IPTU/2008:
- imóvel com valor de doação = R$96.084.50 e valor venal de
R$96.084,35 a despesa de registro se enquadra na letra "i" (da
tabela 11 - nO 1) cuja despesa é de R$946,39;
imóvel com valor de doação = R$100.618,88 e valor venal de
R$100.618,88 a despesa de registro se enquadra na letra "i" (da
tabela 11 - nO 1) cuja despesa é de R$946,39;
imóvel com valor de doação
R$39.145,50 e valor venal de
R$39.145,50 a despesa de registro se enquadra na letra "r (da
tabela 11 - nO 1) cuja despesa é de R$560,07;
Uma averbação sem valor declarado em um dos registros no valor
de R$14,88 (da escritura livro 389 pág. 349)
Para cada registro é cobrada a emissão de uma certidão (valor
unitário de R$28,43) x 03 imóveis = R$85,29. Assim sendo esta
doadora teria a despesa total de R$2.553,02.

=

4°)_ Acontece que para surpresa dessa leiga doadora o 7°
Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo aplicou como parâmetro
de cobrança das despesas de registro de doação o VALOR VENAL

/""'

DE REFERÊNCIA da Prefeitura Municipal de São Paulo, valor esse
que somente deve ser utilizado em escrituras de venda e compra
de imóvel, ou qualquer outro tipo de alienação onerosa, que no
caso não se aplica as doações, pois as mesmas tratam de alienação
gratuita de imóveis. Como foi dito referido Oficial utilizou como
parâmetro além do valor atribuído pelas partes, o valor venal de
referência da PMSP, ou seja, houve uma super majoração das
despesas de registro . Para elucidar, cito abaixo os valores venais de
referência de cada imóvel (obtidos na internet no site da prefeitura) e
valor cobrado pelo Oficial:
- A)- imóvel doado através da escritura livro 389 página 337 tem valor
atribuído de R$96.084.50 (proporcional aos 83,34% doados) -~
despesa de registro R$946,39
para esse mesmo imóvel utilizando o Valor Venal de Referência
(proporcional aos 83,34%)
R$128.098,00 (alienação onerosa)
ensejou uma despesa de R$1.079,40 (letra "k" da tabela de
custas);
- B)- imóvel doado através da escritura livro 389 página 343 tem valor
atribuído de R$100.618,88 (proporcional aos 83,34% doados) -~
despesa de registro = R$946,39
para esse mesmo imóvel utilizando o Valor Venal de Referência
(proporcional aos 83,34%) = R$133.194,00 (alienação onerosa)
ensejou uma despesa de R$1.079,40 (letra "k" da tabela de
custas);
- C)- imóvel doado através da escritura livro 389 página 349 tem valor
atribuído de R$39.145,50 (proporcional aos 50% doados) -~
despesa de registro R$560,07
- para esse mesmo imóvel utilizando o Valor Venal de Referência
(proporcional aos 50%) R$58.972,00 (alienação onerosa) ensejou
uma despesa de R$714,85 (letra "g" da tabela de custas);
- Uma averbação sem valor declarado em um dos registros no valor
de R$14,88 (da escritura livro 389 pág . 349)
- seguindo a regra, ou seja, emissão de 03 certidões de matrícula =
R$85,29.
- Dessa forma (utilizando o Valor Venal de Referência - o qual
somente serve de parâmetro em registro de alienacão onerosa, ex:
v/c) somando as despesas dos 03 registros, da averbação sem
valor e das 03 certidões emitidas o 7° Oficial de Registro de
Imóveis cobrou dessa doadora o exorbitante valor de
R$2.973,82, ou seja, A COBRANÇA INDEVIDA DO 7° OFICIAL
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP GEROU UMA
DESPESA ADICIONAL DE R$420,80 para essa doadora.

=

=

=

=

5°)_ Diante de todos os fatos relatados e legislações
aplicáveis à natureza do serviço prestado pelo 7° Registro de Imóveis e
com base no artigo 32 da Lei 11 .331/2002 (o qual aplica pena pela
cobrança indevida) venho solicitar a V. Sa. as providências que julgar
necessárias contra o 7° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo e
a CONDENAÇÃO do 7° Oficial de Registro de Imóveis para que
devolva em DÉCUPLO a cobrança indevida, ou seja, que devolva a
essa doadora a quantia de R$4.208,OO em uma única parcela (de
acordo com o referido artigo em seu § 3°) como forma de penalização
pela má conduta deste Oficial.

"Artigo 32- Sem prejuízo da responsabilidade disciplinar, os notários,
os registradores e seus prepostos estão sujeitos à pena de multa de,
no mínimo,
100 (cem) e, no máximo, 500 (quinhentas) UFESP's, ou outro índice
que a substituir, nas hipóteses de:
I - recebimento de valores não previstos ou maiores que os previstos
nas tabelas, nos casos em que não caiba a aplicação do inciso I do
artigo
34 desta lei;
§ 3° - Na hipótese de recebimento de importâncias indevidas ou
excessivas, além da pena de multa, o infrator fica obrigado a restituir
ao interessado o décuplo da quantia irregularmente cobrada".

São Paulo, 27 de junho de 2008.
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fon.: 3256-2280 - Rua Augusta, 356 - Consolotio - CfP 01304-000 - São Paulo - SP

RECIBO - PROTOCOLO N 2 240394
RETIRADA PREVISTA PARA: 4/612008

PRENOTAÇÃO VÁLIDA ATÉ: ÜI/06l08

08t8: 2115/2008 Reentrada:

Apresentante: RICARDO ALVES

Natureza: ESCRITURA
Outorgante: CARMELA TURCARELLI BARLETTA

Telefone: 5051-1012

Outorgado: MARIA TERESA BARLETTA OE CARVALHO

Depósito Total: RS 847,33
Depósito Compl.: RS

o DEPÓSITO EXIGIDO É FEITO COM BASE EM CÁLCULO PRELIMINAR, NÃO CORRESPONDENDO AO
VALOR FINAL DOS EMOLUMENTOS, SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO,
HOR RIO DE ATENDIMENTO : DAS 9:00

O DOC M NTO

]O

S 16:oohs,

s6 SERÁ ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTE PROTOCOLO,

Registro de Imóveis

CIENTE

fone: 3256-2280 - Rua Augusta, 356 - Consolaçio - CfP 01304-000 - Sio Paulo -SP

RECIBO - PROTOCOLO N 2 240396
RETIRADk PREVISTA PARA: 4/612008

PRENOTAÇÃO VÁLIDA ATÉ: 19/06108

08t8: 211512008 Ree ntrada :

Apresentante : RICARDO ALVES

Natureza: ESCRITURA
Outorgante: CARMELA TURCARELLI BARLETTA

Telefone: 5051-10-12

Outorgado: VICENTE LUIZ BARLETTA

Depósito Total: RS 847,33
Depósito Compl.: RS

O DEPÓSITO EXIGIDO É FEITO COM BASE EM CÁLCULO PRELIMINAR, NÃO CORRESPONDENDO AO
VALOR FINAL DOS EMOLUMENTOS, SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO,
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 9 :00 ÀS 16:00hs.

OO

UMENTO

s6 SERÁ ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTE PROTOCOLO.

CI ENTE
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OFI,CIIl.I,:
fone: 325&-2280 - Rua Augusta, 356 - Consolação - CEP 01304-000 - São Paulo - SP

RECIBO - PROTOCOLO N Q 240398
RETIRADA PREVISTA PARA: 4/6/2008

PRENOTAÇÃO VÁLIDA ATÉ : 19/06/08

Data: 21/5/2008 Reentrada:

Apresentante: RICARDO ALVES

Natureza: ESCRITURA
Outorgante: CARMELA TURCARELLI BARLETTA

Telefone : 5051-10-12

Outorgado: VICENTE LUIZ BARLETTA

Depósito Total: RS 847,33
Depósito Compl.: RS

o DEPÓSITO EXIGIDO É FEITO COM BASE EM CÁLCULO PRELIMINAR, NÃO CORRESPONDENDO AO
VALOR FINAL DOS EMOLUMENTOS, SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO.
HORARIO DE ATENDIMENTO: DAS 9:00 S 16:00hs.
ENTO SÓ SERÁ ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTE PROTOCOLO.
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CERTIFICA

i

1/,:>,,0\ que o presente título foi protocolado em 21 /05/2008 sob o número 240.394 , microfilmado e
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to
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nesta data, procedidos os seguintes atos:
ESCRITURA MAT-146.319/R. 5 em 17/06/200B R$ 692,37
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Custas

e

e emolumentos do sé" 'ços do Registro de Imóveis, conforme Lei n. º
11,33

I,
1,

(1) Certidões
(1) Microfilmagem
Emolumentos
Ao Estado
Ao Slnoreg
Aolpesp
Ao Tesouro

i,

3("\
L:

[Z

26 de dezembro de 2.002

: R$ 17,76
: R$ 0,00

)E

: R$ 692,37
: R$196,79
: R$ 36,45
: R$145,77
: R$ 36,45
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Total

: R$ 1.107,83

Depósito
Crédito da Prenotação
Saldo a Receber

: R$ 847,33
: R$ 0,00
: R$260,50
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B I O O

PRENOTAÇÃO No. 240.394
Emolumentos do Estado e contribuição de Aposentadoria recolhidos pela guia No. 113/2008
Declaro que, nesta data, recebi a 1a. Via deste recibo
Assinatura : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
---- Nome
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
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,O~

REGIS!j!Aíereço
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:of' ITAL

---.9
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: _ _ / _ _/ _ _ _

nus ou direito real , caso existente sobre o imóvel , consta da matricula em certidão reprográfica, parte

- -;ocan!!!1• grante do título (Art. 230 da Lei 6015/73).
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Consoloç80 · CEP 01304-000 - SlJo Paulo - SP

ADEMAR FIORANELLI, 7' Ofiaal de Registro de Imóveis de Comarca da Capital do Estado de São Paulo, República
Federativa do Brasil, atendendo pedido verbal da parte interessada, CERTIFICA que revendo o LIVRO 2 de REGISTRO
GERAL, da serventia a seu cargo. nele foi aberta a matricula a seguir reprografada, e os atos nela pratados:

LIVRO

~. o

7.° OFICIAL DE REGISTRO DE I

2 - REGI ST RO

GERAL

DE SÃO PAULO

C'h'1 )

Sito Pauk).

17 de NOV

IMÓVEL: PRÉDIO (com a area construida de 151,905m' ) e T RRENO situados na
rua Jaboticabal n° 1.412, parte do lote nO 14 da quadra nO 18 a Vila 88rtI09a . que n
planta de desdobro corresponde ao lote "6-2", no 33° SU DISTRITO - ALTO A
MOOCA. medindo o terreno 5,30m de frente para a referi
rua Jaboticabal,
,49m
do lado esquerdo de quem da rua olha e 24,92m do lado ireito e nos fun s 8,75m .
encerrando a área de 167,80m' , confrontando de quem da rua olha pa ra Imóvel. pelo
lado esquerdo com o prédio nO 1.418, do lado direito
m o pré<!' nO 1.408 e nos
fundos com o prédio nO 1 366. todos da mesma rua Jaboti abal.
CONTRIBUINTE: 052.074.0020-7 (área maior).
PROPRIETÁRIOS: MICHELANGELO BARLETTA, italiano, construtor de obras.
nO W .396.639-W e CPF/MF n° 005.828.248-34 e sua mulher CARMELA TURCA LU
BARLETTA. brasileira . do lar, RG nO 10.334.659-SSP/SP e CPF/MF nO 127.7 .75826. casados pelo regime da comunhão de bens antes da Lei 6.515/77, resi ntes e
domiciliados nesta Capital na rua Jabaeté n" 135.
REGISTRO ANTERIOR: R. 02 (23/09/1980) da mat

n" 5.640.
Eleio L. G. Ferreira
ESCR . AUTOR IZADO

."

Av, 01, em 17 de NO
Matricula aberta nesta data, nos t,~e!!rm!JlLl"""'~::':

r

/08/2006.

Eleio L, G. Ferreira

.....'!..:
. :.w;j~~:::j~

ESCR . AUTORIZADO

Av. 02, em 17daN
- -. -do Formal de Partilha expedido em 07/07/2006, pelo Cartório da 9" Vara da
Famllia e Sucessões do Foro Central desta Capital e do aviso recibo de IPTU
expedido pela PMSP para o exerci cio de 2.006, faço constar que o imóvel ma1riculado,
.
d contribuinte
atualmente é lan ado individualmente la m

A vista

n' 052.074.0081-9.
Eleio L. G. Ferreira
Av. 03, em 17 de

>

NOY!.Afi~··~·;··~··~··~·~·:::~~1

ESCR. AUTORIZADO

A vista da certidão de óbito expedida em 31/08/2005, pelo Oficial de Registro Civil do
24" Subdistrito - Indianépolis, desta Capital . extraida do termo n° 29.298, livro C n°
130. fls . 231v. que integra o Formal de Partilha que deu origem a Av. 02, faço constar
(continua no verso)

/

)

rn'h.~

~~enoJ

o óbito de MICHELANGELO
---ocorrido aos 18/08/2005.

o na abertura da matricula,

Eleio L. G. Ferreira
ESCR. AUTORIZADO

NOVEMeA~~~~~~r7r:-

I

R. 04, em 17 de
Do mesmo Formal de Partilha que deu origem a A . 02, extraldo dos autos (processo
n° 583.00.2005.102048-1), de ano/amanto dos bens deixados por MICHELANGELO
BARLETIA, falecido no estado civil de casado com Carmela Turcarelli Barietta.
verifica-se que o imóvel avaliado em R$1 03.996, 00 (cento e três mil , novecentos e
noventa e seis reais) , foi PARTILHADO na seguinte proporção : à vlúva-muira:
CARMELA TURCARELLI BARLETIA, qualificada na abertura da matricula, a metade
(Y,I ideal e aos herde/ro.-mbo'; f) VICENTE LUIZ BARLETIA. brasileiro, analista
de sistema , RG nO 4.182.488-SSP/SP e CPF/MF nO 038.804 .028-92, casado sob o
regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515177 com TÂNIA FERRAZ
BARLETTA, brasileira, vendedora , RG n° 13.791 .832-SSP/SP e CPF/MF nO
028.254.348- 17, residentes e domiciliados nesta Capital na rua Pedro Voss nO 479; 2)
MARIA TERESA BARLETTA DE CARVALHO , brasileira , do lar, RG 14.224.398SSP/SP e CPFIMF n° 084.229.568-29, casada sob o regime da comunhão parcial de
bens na vigência da Lei 6.515177 com GLAUCO DE CARVALHO , brasileiro, contador,
RG nO 17.024.928-1-SSP/SP e CPFIMF nO 082.821 .808-07 , residentes e domiciliados
nesta Capital na rua Jabaeté nO 145 e 3) MARIA CRISTINA BARLETTA, brasileira , do
lar, RG nO 18.315.684-SSP/SP e CPF/MF ('1 0 129.377.248-84. casada na Itália sob o
regime da comunhão de bens, conforme consta da certidão de transcrição de
casamento , extraída do termo nO 7.963, lavrado fls. 596 do livro nO E-551 , expedida
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1°
Subdistrito - Sé, Comarca da Capital , com ERNESTO FASANO, italiano, bancário,
carta identitá AK 1240835, c6dice fiscale FSNRST6E30C879D. inscrito no CPF/MF
sob nO 744.963.601-87 , residentes e domiciliados na Via Vignali nO 65 - Colliano
Salemo. na Itália, na li
de um
a f/8
./
I a cada um.

r

1""".

Elcio L. G. Ferreira
ESCR . AUTORIZADO

~~~~*~*~**~**~*=*::;:::~~~.

>

R. 05, em 17 de JU:H
Pela escritura de
5/2008 (livro
, p gs. 33 /341) do 30° Tabelião de Notas
desta Capital , CARMELA TURCARELLI BARLETTA. aposentada. qualificada em
primeiro lugar do R. 04 , atualmente residente na rua Jaboticabal nO 1412: VICENTE
LUIZ BARLETTA, assistido de sua mulher TÂNIA FERRAZ BARLETTA. qualificados
no item -1" do R. 04 e MARIA CRISTINA BARLETTA e seu maridoERNES,O
FASANO. qualificados no item "3" do R. 04 , representados por VICENTE LUI Z
BARLETTA, CPF/MF n0038.804 .028-92 , nos termos das procurações referidas no
titulo. DOARAM a MARIA TERESA BARLETIA DE CARVALHO, casada com
(continua na ficha 2)
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de 2008.
Silo Paulo.

(continuação da matrícula nO 146.319)
GLAUCO DE CARVALHO, representante comercial, qualificados o item "2" do R.
,
atualmente residentes na rua Jaboticabal nO 1.412, a arte iá I corres onde e a
83.34% do Imóvel (adquirida conforme R. 04), avaliada em
96.084,35 (n enta e
seis mil, oitenta e quatro reais e trinta e cinco centav

F.1c·

. G. Fcrrcira

ESCR . AUTOR IZADO

ERTID

o · 7' OFICIAL DE REGISTRO DE IM

VEIS

7. OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA CAPITAL

DA CAPITAL

Certifico e dou fé que a presente cópia 6
reproduçl0 aut6rtica da ficha a que se
refere , eldralda nos termos do art . 19. § l Q
da lei 6.015173.

Rua Augusta , 356

~ • \!.o. ', o

ADEMAR FIORANELLI
OFICIAL

L~'

",\l)' _ \\SÁNTONIO CARLOS B. CÂMARA

--:,.L--r---:>l:.'=m~F"'
iora
:::-ne::-7l·""';"'
CI'C'
OI - ,-",'* '::. ."..~.) Para av r e Itura púb Ica os
ta ionatos só poderão aceitar esta
rtidão até trinta dias após a data de
sua expedição.
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EMOLUMENTOS
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MARGEADOS NA PRIMEIRA VIA
DO TiTULO APRESENTADO .
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Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU
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Secretaria Municipal de Finança
Departamento de Rendas Imoblliári
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Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU

Nro do Contribuinte

052.074.0081-9

Local do Imóvel

R JABOTICABAL 1.412, LT B

Cep

03188-002
09726-8

Codlog

r

Área do Terreno

168

(m 2 )

Testada

5,30

Fração Ideal

1,0000

Área Construída (m')

152

Ano da Construção

2003

Base de Cálculo do IPTU (R$)

115.292, 00

Data de Emissão

09/05/2008

Ressalvado o direito de a Fazenda Públi ca do Município de São Paulo atualizar quaisquer
elementos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo,
inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de
Finanças CERTIFICA que os dados cadastrais acima foram utilizados no cálculo do
Imposto Predial e Territoria l Urbano do Imóvel em 10 de janeiro de 2008.

Certidão expedida via
2004.

In~et

com base na Portaria SF nO 008/2004, de 28 de Janeiro de

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria
Municipal de Finanças (http://www.prefeltura.sp.gov.br).

http://v.ww3 .prefeitura.sp.gov.br/cert_ cad/cert_ cad j mp _conect.asp

09/05 /2008
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CERTIFICA

I _ _q

e o presente título foi protocolado em 21 /05/2008 sob o número 240.396 , microfilmado e
:, ,::\or"ne~ésta data, procedidos os seguintes atos:
I, -Ia\
"M
!'

;...--.-

'-

ESCRITURA MAT· 146.320 IR. 5 em 1710612008 R$ 692,37

)

J
O

a
e
' 08

,lllOlilt) (,:11105

·8. (jill.'tltu

Oi;:CiA_ S~ u3TI TUTO

r

e
.0 '

Custas e emolumentos os/ rvi s do Registro de Imóveis, conforme Lei n,º
11.
, de 26 de dezembro de 2,002

.0

lo

e
(1) Certidões
(1) Microfilmagem
Emolumentos
Ao Estado
AoSlnoreg
Ao lpesp
Ao Tesouro

I ,!"'\
·,

,,
· ,

·

,

3A
[Z

~s

Total

1

Depósito
Crédito da Prenotação
Saldo a Devolver

3•

jo'

: R$17,76
: R$O,OO
: R$ 692,37
: R$I96,79
: R$ 36,45
: R$ 145,77
: R$ 36,45

================
: R$ 1,107,83
: R$ 1,279, 16
: R$ 0,00
: R$ 171,33

EBIDO
..."C:C.
,::.....:::..-:::.-=-.:....;;;~--

PRENOTAÇÃO No. 240.396
Emolumentos do Estado e contribuição de Aposentadoria recolhidos pela guia No. 113/2008
Declaro que, nesta data, recebi a 1a. Via deste recibo
Assinatura : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
__Nome
: _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __

7õftGls1R~dereço :
\.1 0iJEIS
ta
: --.J--.J_ __
I 'qáAL
,. o
O ônus ou direito real, caso existente sobre o imóvel, consta da matrícula em certidão reprográfica, parte
. ...~ grante do Utulo (Art. 230 da lei 601Sn3) .
,

,

.,

.

,!

,fJ:J

(

,'~;-5RtGiSll
.

)

Fone 3256-2280· Rua Aueusta, 356 · Consola\ão· Cl'P 01304-000· São Paulo · SP

.- -:-.--j

----------O-F,-IC-,A-~:~~;~~g~!/S
Consoloçbo· CEP 01304-000 -

S~O

Pauto - SP

ADEMAR FIORANELLI. 7' Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de Sêo Pau lo. Republica
Federativa do Brasil. atendendo pedoo verbal da parte interessada. CERTI FICA que revendo o LIVRO 2 de REGISTRO
GERAL, da serventia 8 seu cargo . nele foi aberta a matrlOJla a seguir reprogratada, e os atos nela praticados:

LIVRO

~ .o

7.0 OFICIAL DE REGISTRO DE I
DE SÃO PAULO

2 - REGI ST RO

GERAL
matric ula -

C·' 1

---.,

146.320

)

';án Pa lll Cl,

IMÓVEL: PRÉDIO (com a área construída de 151 ,455m') e TE RENO situados n
ila Bertioga, qu
rua Jaboticabal n° 1.418, parte do lote nO 14 da quadra na 18 d
0
planta de desdobro corresponde ao lote "C-3". no 33 SUB ISTRITO - AL
MOOCA, medindo o terreno 5,30m de frente para a referi a rua; 34,40 do lado
08 8,75m .
esquerdo de quem da rua olha e 29,49m do lado dírei e nos f
encerrando a ;irea de 168,62m', conrrontando de quem da
olha
o imóvel, pelo
lado esquerdo com o prédio nO 1.422 ; pelo lado direito co
. io nO 1.412 e nos
fundos com o prédio na 1.366, todos da mesma rua Jaboticabal.
CONTRtBUINTE: 052.074.0020-7 (área maior).
I

,/

PROPRIETÁRIOS: MICHELANGELO BARLETTA, italiano, construtor de obras, NE
nO W.396.639-W e CPF/MF nO 005.828.248-34 e sua mulher CARMELA TURCA ELLI
BARLETTA. brasílelra, do lar, RG nO 10.334.659-SSP/SP e CPFIMF n' 127.7 1.75826, casados pelo regime da comunhão de bens antes da Lei 6 .515177, resi ntes e
domiciliados nesta Capital na rua Jabaeté n° 135.
REGISTRO ANTERtOR: R. 02 (23/09/1980) da ma c

n' 5.640.

Eleio L. G. Ferreira
!;SCR. AUTORIZADO

••••

r

Av. 01, em 17 de NOVEMBRO de
Matricula aberta nesta data, nos termos da petição de

Eleio L. G. Ferreira
" se R. AUTORIZADO

Av. 02, em 17 de

NOV'l!1IfBI~··~·~··~··~·~··~·:~~r7t-'

A vista

do Formal de Partilha expedido em 0710712006. pelo Cartório da ga Vara da
Familia e Sucessões do Foro Central desta Capital e do aviso recibo de IPTU
expedido pela PMSP para o exercicio de 2.006, faço constar que o imóVel matriculado.
Pr. ·
a ravés do contribuinte
u Imente é lan do individualmente la m

n° 052.074.0080-0.

Eleio

~v. 03, em 17 de NO

>

~~..~~::~~~~~~

iii

L. G. Ferreira

" SCR. AUTORIZADO

e
.
A vista da certidão de óbito expedida em 3110812005, pelo Oficial de Registro Civil do
24' Subdlstrito - Indianópolis, desta Capital, extraída do termo nO 29.298, livro C nO
130, fls . 231v, que integra o Formal de Partilha que deu origem a Av. 02. faço constar
(continua no verso)

/

:i0.·

[mll'I'UI'
146,320

TABELlAO DE NOTA:;

rfi'b.~

]

~,moJ

o óbito de MICHELANGELO
ocorrido aos 18/08/2005.

o na abertura da matricula.

Eleio L. G. Ferreira

~fiü~~··~··~·::;:~:::r~e.

ESCR. AUTORIZADO

.-

R. 04. em 17 de NO ~
e
Do mesmo Formal de Partilha que deu origem a A . 02, extraido dos autos (processo
nO 583.00.2005.102048-1). de arro/amanto dos bens deixados por MICHELANGELO
BARLETIA, falecido no estado civil de casado com Carmela Turcarell i Barletta,
verifica-se que o imóvel avaliado em R$1 08.716,00 (cento e oito mil, setecentos e
dezesseis reais) , foi PARTILHADO na seguinte proporção: á vlúv.mui,.:
CARMELA TURCARELLI BARLETIA, qualificada na abertura da matricula, a met.de
(Y,l/en.1 e aos herdelros-fIIhOf: 1) VICENTE LUIZ BARLETIA, brasileiro, analista
de sistema, RG nO 4.182.488-SSP/SP e CPF/MF nO 038.804.028-92, casado sob o
regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77 com TÂNIA FERRAZ
BARLETTA, brasileira , vendedora, RG nO 13.791 .832-SSP/SP e CPF/MF nO
028.254.348-17 , residentes e domiciliados nesta Capital na rua Pedro Voss nO 479; 2)
MARIA TERESA BARLETIA DE CARVALHO, brasileira , do lar, RG 14.224.398SSP/SP e CPF/MF nO 084.229.568-29, casada sob o regime da comunhão parcial de
bens na vigência da Lei 6.515/77 com GLAUCO DE CARVALHO, brasileiro, contador,
RG nO 17.024.928-1-SSP/SP e CPF/MF nO 082.821 .808-07, residentes e domiciliados
nesta Capita l na rua Jabaeté nO145 e 3) MARIA CRISTINA BARLETIA, brasileira, do
lar, RG nO 18.315.684-SSP/SP e CPF/MF nO 129.377.248-84, casada na Itália sob o
regime da comunhão de bens, conforme consta da certidão de transcrição de
casamento , extraida do termo nO 7.963, lavrado fls, 596 do livro nO E-551 , expedida
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1°
Subdistrito - Sé, Comarca da Capital, com ERNESTO FASANO, italiano, bancário,
carta identitá AK 1240835, códice fiscal e FSNRST6E30C879D, inscrito no CPF/MF
sob nO 744.963.601 -87 , residentes e domiciliados na Via Vignali n° 65 - Colliano
Salerno, na Itália , na propordo d. um. sexta (1/el parle Id..1a cada um.

leio L. G. Ferreira

~d:~~::~~~~~7R... ESCR. AUTORIZADO

>

R. 05. em 17 de JUNHo de 200 .
Pela escritura de 19/05/2008 (livro 389, págs. 343/347) do 30° Tabelião de Notas
desta Capital , CARMELA TURCARELLI BARLETIA, aposentada. qualifi cada em
primeiro lugar no R. 04, atualmente residente na rua Jaboticabal nO 1.412 ; MARIA
CRISTINA BARLETIA e seu marido ERNESTO FASANO, qualificados no item "3" do
R. 04. representados por MARIA TERESA BARLETIA DE CARVALHO. nos termos
das procurações referidas no titulo e MARIA TERESA BARLETIA DE CARVALHO,
assistida de seu marido GLAUCO DE CARVALHO, representante comercial,
(continua na ficha 2)
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Siiu Pa ulu.

(continuação da matricula nO 146.320)
qualificados no item "2" do R. 04. atualmente residentes I)a rua
DOARAM a VICENTE LUIZ BARLETTA casado com TANIA
qualificados no item "1" do R. 04), a alte ideal corres onden a 83 4%
imóvel
(adquirida conforme R. 04), avaliada em R$100.618 ,88 (cem m I, seiscen s e dezoito
reais e oitenta e oito centavos).
E leio L.

G. Ferreira

,/

ESCR. AUTOR IZADO

ERTID 0- 7' OFI CIAL DE REGISTRO DE IM VEI S
DA CAPITAL
Certifi co e dou fé que .,. presente cópia é
reproduçlo autêntica
da ficha a que se
refere , extra lda nos termos do art. 19, § 1°
da Lei 6.0 15173 .

7. OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA CAPITAL
Rua Augusta , 356
ADEMAR FIORANELLI
OFICIAL

mar
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avr
e dura pública os
iona' os so poderão aceitar esta
certidão até trinta dias após a data de
sua expedição.

ANTONIO CARLOS B. CÂMARA
OFICIAL SUBSTITUTO
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Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU
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Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU

Nro do Contribuinte

052.074.0080-0

Local do Imóvel

R JABOTICABAL 1.418, LT C

Cep

03188-002

Codlog

09726-8

Área do Terreno (m')

189

Testada

5,30

Fração I deal

1,0000

Área Construída (m')

152

Ano da Construção

2003

Base de Cálculo do I PTU (R$)

120.733,00

Data de Em issão

09/05/2008

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo atualizar quaisquer
elementos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo,
incl usive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de
Fin anças CERTIFICA que os dados cadastrais acima foram utilizados no cá lcu lo do
Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel em 10 de janeiro de 2008 .

Certidão expedida
2004.

r-

yijl~Internet

com base na Portaria SF nO 008/2004, de 28 de Janeiro de

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria
Municipal de Finanças (http://www.prefeitura.sp.gov.br) .

I
I

I
\

I

I
http://WWW3 .prefeitura.sp.gov.br/cert_ cad/cert_ cad_ imp_ conect.asp

09/05/2008
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CERTIFICA

~OVE l que O presente título foi protocolado em 21 /05/2008 sob o número 240,398 , microfilmado e

I'\P ITA he~ta data, procedidos os seguintes atos:

AQ Fioran<lilSCRITURA MAT - 146.321IAv. 7 em 17/06/2008 R$ 27,06

L.2~_~SCRITURA

MAT· 146.321 IR. 6 em 17/06/2008 R$ 446,78

':::::::::.:..;~~___' 2008

1 ;iltJ:iI., CmúJS ·8. ('â:IlCl ....1
O; ~ IC \t'\L SUC31 lTUTO

Custas e emolumento tio
(1) Certidões
(1) Microfilmagem
Emolumentos
Ao Estado
AoSlnoreg
Aolpesp
Ao Tesouro

erviços do egistro de Imóveis, conforme Lei n.Q
1, de 26 de dezembro de 2.002

: R$ 17,76
: R$ 0, 00

Total

: R$ 473,84
: R$134,68
: R$ 24,94
: R$ 99,76
: R$ 24,94

, I)E , MCII/EI

================

I

i ' (j~ICIAI

: R$ 758,16

Depósito
Crédito da Prenotação
Saldo a Devolver

DE REGISTRO
.

::

1T4t-

(

: R$ 847,33
: R$ 0,00

:R$89, 17

I

I

{RECEBID O

PRENOTAÇÃO No. 240.398
Emolumentos do Estado e contribuição de Aposentadoria recolhidos pela guia No, 113/2008
Declaro que. nesta data. recebi a 1a, Via deste recibo
Assinatura : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nome
: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

:tE -R·iu;ir~~ereço
ta
MÓVEIS

:
: __1__1_ __

:;APITA L

U "nus ou direito real , caso existente sobre o imóvel, consta da matrícula em certidão reprográfica, parte
grante do título (Art, 230 da Lei 6015(73),

-~---'n
, ~:;Ir~j'

t _

"="' \1,
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l

Consoloçao - CEP OJ304-ooo - Si10 Paulo - SP

ADEMAR FIORANELLI, 7' Ofiaol de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de Sêo Pau lo, República
Federativa do Brasil, atendendo pedido verbal da parte interessada, CERTI FICA que reven do o LIVRO 2 de REGISTRO
GERAL, da serventia a seu cargo. nele foi aberta a matricula a seguir reprografada, e os atos nela prat:lcades:--___

LIVRO

~ .o

2

7.° OFICIAL DE REGISTRO
DE SÃO PAU

REGI STRO

GERAL
nlll trlculll

146.321

C
I

"

)

1

IMÓVEIS

/',

Si., Paulo.

IMÓVEL: PRÉDIO e TERRENO, situados na Praça Marconde Ferraz nO 09. esqui
com a rua Projetada 11 , no 33" SUBDISTRITO - ALTO DA MO CA. medindo 6,00 de
frente para a referida Praça, por 12,00m da frente aos fu os de ambos o ados.
72,00m 2 ,
tando nos fundos a mesma largura que da frente , ancerr ndo a área
confrontando do lado direijo da quem da referida Praça Ma condes Ferr olha para o
imóllel, com a rua Projetada 11 , com ai qual faz esquina; do I do esq CIo com o prédio/
n° 13 da mesma Praça Marcondes Ferraz e nos fundos co
a com o prédio nOs.
149 e 149-A da rua Projetada 11.

r

CONTRIBUINTE: 052.252.0039-7.
PROPRIETÁRIOS: MICHELANGELO BARLETTA, italiano, constru1or de obra , RG
modo 19 nO 2,296,539 e CPF/MF nO 005.828.248·34 e sua mulher CAR ELA
TURCARELLI BARLETIA, brasileira, do lar, residentes e domiciliados nesta Capital na
rua Jabaeté nO 135.
REGISTRO ANTERIOR: Transcriçao nO 87.533 (09/1 /

73).
Elcio L. G. Ferreira

~··~·i;~"=~. ::~r.;r

ESCR. AUTO RIZADO

Av, 01, em 17 de NO
A lIista do Formal de Partilha expedido em 07/07/2006 , pelo Cartório da 9" Vara da
Famllia e Sucessões do Foro Central desta Capítal e dos dados obtidos no centro de
processamento de dados desta serventia, autorizado pelo Tribunal de Justiça no
conllênio efetuado com a Prefeítura 'da Capital de São Paulo, faço constar que a rua
Projetada 11 , denomina·se atualmen •
, consoante Decreto Municipal
n° 5.730 de 22/10/1963 .
Eleio L. G . Ferreira
",seR. AUTORIZADO
000

Av, 02, em 17 de NQlmRoIiI~"""IWIi.--
do Formal de Partilha que deu origem á Ali. 01 e das cédulas de identidade
para estrangeiros, expedidas pelo DOPS/SP aos 27/03/1973 e pela SEIDPMAFIOPF,
faço constar que o adquirente do R. 02, MICHELANGELO BARLETTA, antes detentor
do RG para estrangeiro modo 19 nO 2.296.539, em decorrência do recadastramento de
estrangeiros residentes no pais
r do RNE n° W.396.639-W.

A lIista

Eleio L. G. Ferreira
ESCR. AUTORIZADO
>

••

-
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Av. 03, em 17 de NOVEMBRO de 2006.
À vista do FO(llla1 de Partilha que deu origem à Av. 01 8 da consulta feita ao Cadastro
de Pessoas Fisicas da Secretaria da Receita Federal aos 27/1012006, faço constar
que a esposa do adquirente do R. 02, CARMELA TURCARELLI BARLETIA,
brasileira, do lar, RG nO 10.334 .659-SSP/SP . .
. no CPF/MF sob nO 127.7 .75~.

r

Elcio L. G. Ferreira

O~~~~··~,,;·~··~··~::~~~t:.

ESCR. AUTORIZADO

Av. 04, em 17 de N
À vista da certidão de 6b~o expedida em 31/08/2005, pelo Oficial de Registro Civil do
24° Subdlstrito - Indianópolis, desta Capital, extraída do termo nO 29.298, livro C nO
130, fls. 231v, que integra o Formal de Partilha que deu origem a Av . 02, faço constar
abertura da matricula e na
o óbito de MICHELANGELO BARLETIA ualificad
Av. 02 , ocorrido aos 18/0812005.

•••••
O de 2006,

r-

R_ 05, em 17 de NOVE
Do mesmo Formal de Partilha que deu origem a Av . 02 , ex1raldo dos autos (processo
nO 583.00.2005.102048-1), de arrolamento dos bens deixados por MICHELANGELO
BARLETIA, falecido no estado civil de casado sob o regime da coJTI\.,nh~o de bens
antes da vigência da Lei 6.515/77 , com Carmela Turcarelli Barletta, verifica-se que o
imóvel avaliado em R$74 .082 ,00 (setenta e quatro mil e oitenta e dois reais), foi
PARTILHADO na seguinte proporção : à viúva-meeira: CARMELA TURCARELLI
BARLETIA, qualificada na Av. 03 , a metade Oi! ideal e aos herdelros.fllhos; 1)
VICENTE LUIZ BARLETTA, brasileiro, analista de sistema, RG nO 4.182.488-SSPISP
e CPF/MF n° 038.804 .028-92, casado sob o regime da comunhão parcial de bens na
vigência da Lei 6.515177 com TÂNtA FERRAZ BARLETTA, brasileira, vendedora, RG
nO 13.791 .832-SSP/SP e CPF/MF nO 028.254.348-17 , residentes e domiciliados nesta
Capital na rua Pedro Voss nO 479; 2) MARIA TERESA BARLETTA DE CARVALHO,
brasileira, do lar, RG 14.224.398-SSP/SP e CPF/MF nO 084.229.568-29, casada sob o
regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515177 com GLAUCO DE
CARVALHO, brasileiro , contador, RG nO 17.024.928-1-SSP/SP e CPF/MF n°
082.821 .a08-07 , residentes e domiciliados nesta Cap~al na rua Jabaeté nO 145 e 3)
MARIA CRISTINA BARLETTA, brasileira , do lar, RG nO 18.315.684-SSP/SP e CPFIMF
nO 129.377 .248-84, casada na Itália sob O regime da comunhão de bens, conforme
consta da certidão de transcrição de casamento , ex1raida do termo nO 7 963 . lavrado
fls , 596 do livro nO E-551, expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
e de InterdiçOes e Tutelas do 1° Subdistrito - Sé, Comarca da Capital, com ERNESTO
FASANO, italiano, bancário, carta I dent~á AK 1240835. códice fiscale
>
FSNRST6E30C879D, inscrito no CPFIMF sob nO 744 .963 .601-87. residentes e

-,
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(continua na ficha 2)
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RO de 2006.

I

(contInuação da matricula
domiciliados na Via Vignali nO 65 - Colliano Saler

ma

sexta (1/61 parte Ideal a cada um

I

JUNHfI!O~..a;··;··~"~··~··~~~~1~

R. 06, em 17 de
Pela escritura de 19 12006 (livro 369, págs. 3491352) do 30° Tabelião de N as
desta Capital, CARMELA TURCARELLI BARLETIA, aposentada, qualificad em
primeiro lugar no R 05. atualmente residente na rua Jaboticabal nO 1.412, 000 a: 1)
VICENTE LUIZ BARLETIA, casado com TÂNIA FERRAZ BARLETTA. qualifica os no
item "1" do R. 05; 2) MARIA CRISTINA BARLETTA, casada com ERNESTO FASANO,
qualificados no item "3" do R. 05, representada por MARIA TERESA BARLETIA DE
CARVALHO, nos termos da procuração referida no título e 3) MARIA TERESA
BARLETTA DE CARVALHO , casada com GLAUCO DE CARVALHO, representante
comercial , qualificados no item "2" do R 05 , atualmente residentes na rua Jaboticabal
nO 1.412, metade C/.) ideal do imóvel, avaliada em R$39.145,50 (trinta e nove mil,
cento e quarenta e cinco reais e cinqüenta centav

F.lcio L. G. Ferreira
ESCR. AUTO RIZADO'

Av. 07, em 17 de JUNW'I'I~~mr---
Da escritura que originou o R. 06, verifica-se que, a doadora do mesmo reg istro, impôs
à metade ( )li) ideal do imóvel matriculado, a cláusula de INCOMUNIBILIOAOE,
extensivas aos frutos e rendimentos , objetivando a preservação do patrimônio dos
donatários.

Elcio L. G. Ferreira
ESC R. AUTORIZADO
71STRO
~PITAL
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./.'",,,, '. Page 1 of I

jff

',,'....
,'-, \""'1~ \

'/, 'ç,' ' ' 0\\

~

,

•

Q

Prefeitura do MUnlClplO de ~

.....

~. ~":/

~

"

("t-" '.~
~/
""\,'j'" o '" ., !\..
<.e,. ;'
<'),~ , ) " --!" ( 0 /
/
,y "'~\ \"\0'-"
N '
k
• \\ \.......
.J

,./.1. 0

~

.)~.

l

/

':>

.
'

,x{)

O,/0 )'

Secretaria Municipal de Flnan s
Departamento de Rendas Imobili 'as,

/

Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU

Nro do Contribuinte

052.252 .0039-7

Local do Imóvel

PC MARCONDES FERRAZ 9,

Cep

03346-070

Codlog

12947-0

Área do Terreno (m')

72

Testada

6,50

Fração Ideal

1,0000

Área Construída (m')

224

Ano da Construção

1967

Base de Cálculo do IPTU (R$)

78 .291,00

Data de Emissão

09/05/2008

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Mun icípio de São Paulo atualizar quaisquer
elementos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo,
Inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de
Finanças CERTIFICA que os dados cadastrais acima foram utilizados no cálculo do
Imposto Predial e Territorial Urbano do imóvel em 10 de janei ro de 2008 .

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nO 008/2004, de 28 de Janeiro de
2004.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria
Municipal de Finanças (http://www.prefeltura.sp.gov.br).

hnp://www3.prefeitura.sp.gov.br/cert_cad/cert_cad_imp_conect.asp

09/05/2008
c

I Fls.23
Processo n° 583 .00.2008.177724-1

CONC SAO
Aos 14 de agosto de 2 08, faço estes autos
conclusos ao Dr. Gu
Henrique Bretas
Marzagão, Juiz de
da 18 Vara de
Re istros Públicos.
abel , esc.subs.

Vistos.

Aos 7° Registro de Imóveis.
Int.
São Paulo, 14 de agosto de 2008.

Gustavo

Henriq~S Marzagão

Juiz

d!~~:::

DATA
Aos 14 de agosto de 2008, recebi
autos. Eu,
escr.subs ..

REMESSA

Em

J~ / OD/2008, faço a remessa destes

autJs ao 7° Registro de I óveis.
Eu,

(Isabel) escr.subs

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA la. VARA DE REGISTROS
PÚBLlGOS DA CAPITAL.
\
Ref: Processo n. 583.00.2008 . 177724- 1
Pedido 'dv Providências - CARMELA TURCARELLI BARLETTA

(

)

r
O 7 0 Oficial de Registro de Imóveis da Capital, em
atenção ao r . despacho de fls . 23, respeitosamente, informa o quanto
segue:
Na reclamação co\ltra emolumentos margeados nas
escrituras de doação lavradas pelo 30 0 Tabelionato de Notas desta
Capital, que deram origem aos

~s.

05 das matrículas ns. 146.319 e

146.320 e R. 06 da matrícula n . 146.321 , discute-se se a base de
cálculo ê o valor venal constante do lançamento do ' IPTU ou o valor
venal de referência ' atribuído pela Prefeitura do Município de

Sã~

Paulo

aos imóveis, para fins de cálculo do Imposto de Transmissão de ,Bens
Imóveis - ITBI-Inter Vivos.

)

A reclamante se baseia

~

art. 13 da Lei Estadual n.

10.705/2000, que trata do Imposto de Transmissão ·Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD), e no art. 7 0 , UI da Lei
Estadual n . 11.331/2002, que cuida dos emolumentos.
A lei do ITCMD diz
, que a base de cálculo do imposto
não será inferior ao fixado parà\ (o lançamento do IPTU . A lei dos
emolumentos, no inciso citado na reclamação, estabelece que a base de
cálculo dos emolumentos será o mesmo usado para o recolhimento do
/' ITBI-IV.

\
A reclamação está mal fundamentada. Se fossem

aplicados esses dois dispositivos, a conclusão será a de que o cartório

/
Rua Augusta. n' 356 - Fone: 3256-2280 - Consolaçao - Cep 01304-000 - 510 Paulo - SP

o
W
N

rri
O

,
cobrou corretamente os emolumentos. Sim, porque a base de cálculo
para recolhimento do ITBI, no Município de São Paulo, é o valor venal
'--o

de referência (valor médio de mercado), segundo o Decreto Municipal n.
46.228/2005 e Lei n . 14.256/2006, que não é igual ao valor venal para
lançamento do IPTU.
A reclamante afirma que o valQr de referência "somente
deve ser utilizado em escritura de venda e compra de imóvel, ou qualquer outro
tipo de alienação onerosa" . Portanto, a reclamação estaria corretamente

fundamentada se a reclama4,a dissesse que o inciso

m do art. 7° da Lei \

.

n . 11.3-31/2002 não se aplicaria às doações,

porq~

não incidiria ITBI _

nas transmissões gratuitas.
O raciocínio seria

si~plista ,

porque não se pode

pinçar na legislação dispositivos isolados, sem exame de outras
disposições, que podem mudar a conclusão.
O art. 7° da Le\ n. 11.331/2002 trata do valor da base

de cálculo dos emolumentos' a serem\ cobrados em situações jurídicas
com conteúdo

fin~nceiro.

Nesse artigo há três (3) idciSOS, cada um com

um parâmetro. E o "caput" manda que prevaleçâ'sempre o valor maior.
Assim, o registro de qualquer titulo de transmissão de
bem imóvel, seja particular ou público,

judicial~OU

extrajudicia}, entre

vivos ou "causa mortis", os ~olumentos devem ser calculados tomando
por base o maior valor entre os três parãmetros:
I.

o valor do negócio jurídico;

lI .

o valor constante do último lançamento do
IPTU, em relação aos imóveis urbanos;

m.

base de cálculo para o recolhimento do

IT~I-IV.

ri

O erro da reclamante, "data vênia", está em fazer
/

distinção que a lei não faz. A lei não diz que o inciso m só será

tO

N

r-,--j

considerado
quando houver incidência do ITBI. Seria incoerente se o
\
I

fizesse, porque a natureza do negócio jurídico não

te~ repercussão

no

O

~

_------;:;:::-;~==~~=:-;:;::--_
r~
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cálculo dos emolumentos. O registro do título de transmissão é cobrado
sem nenhuma relação com o fato de se tratar de transmissão operosa
ou gratuita, entre vivos ou "causa mortis".
Os parãmetros da lei de emolumentos devem ser
considerados em relação a todos os titulos de transmissão. Assim,

f}

0

mesmo nos casos de doação, o Oficial é obrigado a considerar também o
disposto no inciso III do art. 7° . Em outras palavras, embora na doação
de imóvel não incida o ITBI, o Oficial é obrigado a consultar qual seria o
valor fixado pelo Município para cobrança do ITBI-IV, em relação ao
mesmo imóvel, para comparar com os outros parãmetros (incisos I e 11
do mesmo artigo).
Considerando que, no Município de São Paulo, a base
de cálculo do ITBI é o valor venal de referência; considerando que, no
caso da reclamação, esse valor era superior aos demais (valor da doação
e valor base do IPTU), o cálculo feito pela serventia imobiliária seguiu
estritamente as disposições legais aplicáveis.

,

Por outro lado, consoante pacífico entendimento
firmado pela E. Corregedoria Oeral da Justiça, não há que se falar em
de~olução

em décuplo, que está reservada exclusivamente para os casos

em que haja conduta dolosa do registrador na aplicação do regimento
de custas e emolumentos, o que no presente caso não ocorreu.
Outrossim, em três (3) outras escrituras lavradas pelo
mesmo 30° Cartório de Notas desta Capital, ocorreram idênticas
/

reclamações, nos Process?s ns. 583 .00.2006.214123-8, contra o 14°
Registro de Imóveis e ns. 583.00.2006.214116-2 e 214122-5, estes

último~

contra o 8° Registro de Imóveis da Capital, arquivados pela

desídia dos interessados em não se manifestar sobre as informações dos
Oficiais registradores e àquela prestada pela ARISP, Associação que
congrega os dewito (18) Registros de Imóveis da Capital, subscrita pelo

<..O
(Y)
(Y)

r--ri

seu Presidente Dr. Flauzilino Araújo dos Santos.

O

/

~
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Dada a importância das judiciosas informações, peço
~

vênia para anexar xérox das peças dos citados prócedimentos.
As

custas

e

emolumehtos

foram

corretamente

I

margeados nas certidões de fls . 08/13 e 18 e melhor detalhadas nas

)

'-

planilhas anexas.
Por fim, Excelência, resta finalizar esta informação
com

a

notícia

de

recente

julgamento

de

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade (ADI 3887) proposta pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, visando a Lei Estadual paulista sobre
custas e emolumentos, especialmente o art. 7° da Lei n. 11.331 de
2002.
O plenário do Supremo Tribunal Federal pelo voto da
maioria de seus membros, julgou improcedente a ação deixando
consignado que as hipóteses do referido artigo 7° são: ·critérios de
enquadramento· dos imóveis para fins de cobrança dos emolumentos.
Em suma: o próprio Supremo Tribunal Federal
consagrou o entendimento de que as referências previstas na lei são
critérios objetivos para cobrança dos emolumentos e não apresentam a
utilização da mesma base de cálculo utilizada p'ara o pagamento dos
respectivos impostos de transmissão (ITCMD ou ITBI) .
,

Peço vênia a Vossa Excelência para anexar pareceres
de juristas dt;, reconhecido saber juridico especializado que

se

dedicaram a estudar o problema em debate, a pedido da ARISPAssociação dos Registradores Ilmobiliários de São Paulo. Ambos
concluíram que o procedimento ou critério adotado está restrito a
dispositivo legal, expressamente declarado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aguardamos

ulterior

determinação

de

Vossa

Excelência.

Ademaí Focrônetfi
OFiCIAI.
Rua Augusta. n' 356 • Fone: 3256·2260 • Consolaçao • Cep 01304·000 • $ao Paulo · SP

Cálculo de custas
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Usuário: ACCamara

Cálculo das Custas

~~

Data

Data

~róprios

.J X s:
I'

Natureza Custas

Registro com valor declarado

Totais:
cartorio

1

:::111

100 .618 ,00

1

1

9

iXIIi;,~

1591,491168,121124,521 31,13131,131946,39120/ 8/2008

lXl~l~

lpesp

R$ 173, 17

IData

0,941 28,43120/8/2008

I 1 I O I 17,761

5,051

3,741

0,941

Total

ustiça

sinoreg

R$ 128, 26

tl

~.

DivisorlQtdelFaixalcartoriolestado lipesp IsinoregUustiçall'otal

0,00

Versão: 9.1

:3

O ICustas Integrais

estado

R$ 609, 25

~

I

Vir. Base

Natureza

Certidões

Início da sessão: 20/8/200808:31:02

-----'--'-'--

120/8/2008 12 0/8/2008 Registro com valor declarado
Valor base Recursos
Divisor

I

Página 1 de I

jJ

R$ 32,07

R$ 32,07

R$ 974,82

,,

http://webri .7ri .local/CalculoCustas.aspx

20/8/2008

Cálculo de custas

-)

Cálculo das Custas

Data

120/8/2008
Valor base

1

Usuário: ACCamara

Data

Natureza Custas

Recursos

Divisor
O ICustas Integrais

Página I de I

11

Início da sessão: 20/8/200808:30:34

~Xs'
--

Versão: 9.1

~~

120/8/2008 r.
I R~e~g~is7tr~o~c~o=m~v~a~lo-r~d-eC-'la~r~a-'do~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.

~róprios

Natureza

Vir.Base

Certidões
Averbação sem valor declarado
Registro com valor declarado

Totais:
cartorio

Divisor Qtde Faixa cartorio estado ipesp sinoreg 'ustiça Total

0,00

1

1

O

17,76

5,05

3,74

0,00

1

1

1

9,30

2, 64

1,96

0,49

39 .145,00

1

350,04 99, 50 73, 69

18,42

estado
R$ 377, 10

~.

~ 11

1

6

slnoreg

ipesp

R$ 107, 19

http://webri.7ri.locaIlCalculoCustas.aspx

R$ 79 , 39

0,94

Data

0,94 28,43 20/8/2008
0,49

14,88 20/8/2008

18,42 560, 07 20/8/2008

ustiça

X~~
X I!il ~
X~~

Total

R$ 19,85

R$ 603,38

20/8/2008

Cálculo de custas

Página I de I

-)

Cálculo das Custas

Usuário: ACCamara

Início da sessão: 20/8/200808:31:27

Versão: 9.1

li [! tJ ::<;~ .

Data

Data

120/8/ 2008
Valor base

I

12 0/8/2008
Recursos
próprios

Natureza

~~
Natureza Custas
r.1R;::e~g:!!.is:::tr::::o'::co:::m~va;l-:-or-d-;-e-cl;-a--ra-;d-:-o---------------------3'

Vir. Base

Certidões
Registro com valor declarado

~.

Divisor
O ICustas Integrais

:::111

Divisor Qtde Faixa

0,00

1

1

O

96 .084, 00

1

1

9

cartorio estado ipesp
17,76

5,05

3,74

591,49 168,12 124, 52

sinoreg 'ustiça Total

0,94

Data

0,94 28,43 20/8/2008

31,13 31, 13 946,39 20/8/2008

I
X ~I~
IX.~I~

Totais:

cartorio

!estado

R$ 609,25

ipesp

R$ 173,17

http://webri .7ri.local/CalculoCustas.aspx

sinoreg

R$ 128,26

ITotal

ustiça
R$ 32,07

R$ 32,07

R$ 974 , 82

20/8/2008

.'

PARECER
ESTU DO, INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE:

Emolumentos dos serviços notariais e de registro e a
"devolução em décuplo" prescrita no art. 32 da Lei
Estadual n° 11.331/2002

1. Objeto da análise: "entre a cruz e a espada" - como agir legalmente
entre o conflito de interesses do usuário-contribuinte e do Poder
Delegante
Em razão de uma série de "Reclamações e Representações"
propostas por usuários-contribuintes em face de oficiais de registro de imóveis
- que têm por objeto dúvida sobre a "base de cálculo" dos Emolumentos,
pleiteando a aplicação da "base de cálculo do Imposto" sobre doações e
transmissões causa mortis e requerendo seja considerada a diferença
"indevida" e devolvida em décuplo - a Associação de Registradores
Imobiliários do Estado de São Paulo - ARlSP, por meio de seu presidente, Dr.
Flauzilino Araújo dos Santos, solicita imparcial e independente estudo jurídico
para orientar a conduta legal dos notários e registradores no exercício de suas
funções públicas delegadas pelo Estado de São Paulo.

EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI
Mestre, Doutor pela PUCSP, Professor de Direito Tributário e Financeiro da
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas· DireitoGV

2

1.1. Que legalidade aplicar?
Certifico que o objeto expresso da consulta não é o conflito
econômico em tomo do valor destas diferenças que representam, em relação
ao montante das operações - ao menos nos casos examinados -, valores
irrisórios que se situam, na maior parte dos casos, entre cem e quinhentos
reais. A preocupação do Presidente da ARISP é saber como seus associados

r

devem comportar-se perante a lei, evitando reflexos na sua responsabilidade,
enquanto "sujeitos passivos por substituição" perante o Estado de São Paulo e
as várias entidades que, segundo a legislação vigente, participam do custo do
serviço e gozam do direito à repartição do produto da arrecadação dos
Emolumentos, ex vi dos artigos 19 e 20 da Lei 11.331/2002: (i) Fundo de
Assistência Judiciária, (i i) custo das diligências dos oficiais de justiça, (iii)
Fazenda do Estado, (iv) Carteira de Previdência das Serventias não
Oficializadas da Justiça do Estado, (v) compensação dos atos gratuitos do
registro civil das pessoas naturais e à complementação da receita mínima das
serventias deficitárias e (vi) Fundo Especial do Tribunal de Justiça.

r·
1.2. Notários e Registradores: entre a cruz e a espada
Ressaltamos, portanto, o estrito interesse de cada associado da
ARISP em seguir orientação em conformidade com a lei e com o direito na
cobrança dos Emolumentos: se cobrar a mais, fica sujeito a reflexos e penas
perante o contribuinte; se cobrar a menos, responde como sujeito passivo por
substituição do sujeito ativo delegante e pela omissão na destinação legal do
produto da arrecadação às entidades e fins acima relacionados.
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Tal situação coloca notários e registradores entre a cruz e a
espada, diante do desafio de agir conforme a lei: entre o pleito alegado nas
"Reclamações e Representações" propostas pelos contribuintes descontentes e
as exigências do Estado na consecução dos fins anelados com os
Emolumentos,

r

1.3. Quesitos

1. Perante o direito, como devem agir notários e registradores para
cobrança da devida remuneração pela prestação de serviços públicos
notariais previstos no Art. 236 da Constituição Federal?
2. Qual é base de cálculo, legalmente devida, para efeito da remuneração
dos serviços notariais e de registro? Por exemplo, no caso de escritura
de doação, devemos tomar como base de cálculo o valor do art. 13, /,
da Lei 10.705 (ITCMD) ou o previsto no art. 7" da Lei 11.331/2002 (Lei
de Emolumentos)?
3. Quais são as hipóteses "de recebimento de importâncias indevidas ou
excessivas" prescritas pelo § 3° do Art. 32 da lei 11.331/2002 que, além
da pena de multa, podem fundamentar a restituição do "décuplo da
quantia irregularmente cobrada "? A utilização do critério previsto
nesta lei pode ensejar a restituição em
irregularmente cobrada "?

"décuplo da quantia
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2. Entre a lei e o ato de aplicação: o espaço da discricionariedade!

Conforme adverte Herbert Hart, imortal catedrático de Filosofia
do Direito da Universidade de Oxford, entre a lei e seu subseqüente ato de
aplicação, há o espaço da dúvida, da incerteza causada pela ausência de
clareza na regra, em que a solução normativa vacila entre a regra expressa, os
valores do ordenamento e os valores e preferências pessoais de quem aplica e
concretiza o direito. Assim, conceitos imprecisos (problemas de direto) e
dificuldades no plano da apuração e na prova dos fatos (problemas de fato)
transferem, silenciosamente, ao aplicador do direito, ampla possibilidade de
ajuste ou manipulação da legalidade. Muitas vezes, em detrimento da própria
legalidade e comprometendo funções de "controle", "segurança", "certeza" e
"igualdade" ante a contingência de cada caso concreto.
Para adentrar as questões objeto deste estudo, sem o perigo de
cair em "legalismo autista", distante da prática e da realização integral do
direito, analisaremos a seguir os fundamentos que ensejam o conflito e seus
inusitados problemas práticos que afligem notários e registradores, juízes e
advogados, colocando-nos diante do paradoxo entre a legalidade e sua
concreção, no ato de aplicação do direito.

3. O direito cria suas próprias realidades: levando a concreção do
princípio da legalidade a sério e o sentido da expressão "ato de aplicação
vinculado"

O direito cria suas próprias realidades para garantir a segurança
jurídica e a igualdade. É a lei que estipula a regra que vale para todos:
contribuintes, agentes do Poder Executivo e do Poder Judiciário. É a
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legislação que define o fato gerador do tributo, as partes da relação jurídica
tributária e os critérios relevantes para definir o valor do tributo devido.
Isto não passou despercebido pela poderosa intuição intelectual
de OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO' que, em sua doutrina,
tal qual apontou DANIEL PEIXOT0 2, demonstrou que a vinculação plena
exigida pelo art. 3°, do CTN, indica ausência de discricionariedade numa

r

tríplice dimensão: (i) não há opção quanto à cobrança ou não do crédito; (i i)
não há opção quanto ao procedimento e (iii) não há opção quanto ao conteúdo
do crédito tributário, objeto da atividade administrativa.
Por isso, no regime jurídico dos atos vinculados, deve haver o
mínimo espaço para a dúvida. Se ampla possibilidade de dúvida houver, já não
se trata mais de ato administrativo vinculado: estaremos no espaço fáctico da
discricionariedade.

4. Regras e suas virtudes silenciosas: segurança jurídica, igualdade e
afastamento da discricionariedade fáctica no ato de aplicação
Sem desconsiderar a relevância dos princípios na argumentação
jurídica, a obra de SCHAUER é um elogio à importância de regras objetivas,
na realização da legalidade. O recurso à "intenção originária" ou aos
"princípios informadores" - como no modelo de DWORK.IN 3 - não pode com
plausibilidade ser considerado como necessidade lingUística: a linguagem tem
significado, em si, independente da intenção dada pelo sujeito que,
gerais de direilo administrativo, p. 422.
2 Competência administrativa na aplicação do direito tributário. São Paulo: Quartier Latin,
2006, pp. 15.3 e 158- 193.
1 Law 's Empire. Boston: Harvard University Press, 1986, p. 53-76.
1 Princípios
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originariamente, a empregou. Indagar a questão da intenção originária do
autor, em referência às regras da Bíblia, do Alcorão, do Talmud não é questão
de Teoria Normativa nem de Filosofia da Linguagem, mas de Teologia4 :
questão de fé!
Regras precisas possuem, pOIS, virtudes silenciosas. Além de
reduzir o grau de arbitrariedade de seus destinatários 5, são essenciais como
ferramentas para a distribuição da competência6 : o conceito de jurisdição
funda-se na tomada de decisões baseada em regras, pois as regras ao
delimitarem a classe de fatores a serem considerados pelos aplicadores do
direito, estabelecem e restringem o poder exercido na jurisdição, propiciando
os necessários mecanismos de controle de tais processos7•
É a regra precisa que exige e impõe o regime do ato vinculado:

categoria que se opõe àquela dos atos discricionários. No escólio de CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELL0 8 - ato vinculado é aquele "em que, por
existir prévia e objetiva tipificação legal do único possível comportamento da
Administração em face de situação igualmente prevista em termos de
Admitir que, diante da insuficiência da linguagem da lei, as intenções originárias do corpo
legislativo tornam-se concludentes, é altamente discutível a começar pelas dificuldades em
identificar intenções em corpos colegiados. Utilizar as intenções revela a tendência de
considerar a legislação sob a perspectiva de um modelo imperativo, semelhante ao modo de
relação de autoridade - contingente e servil - estabelecido por um soldado obrigado a
cumprir os desejos do sargento. Neste, como em outros exemplos (testamento, contratos), o
recurso às intenções originárias é exigido pela natureza substantiva da relação. Em outros
contextos, o recurso à intenção originária parece menos requerido pela natureza da
situação: a ninguém ocorre indagar sobre o que pensavam Abner Doubleday e Cornelius
Vanderbilt quando criaram as regras do beisebol e do bridge (SCHAUER, Frederick, ob.
cit., p. 285).
5 Ob. cit., pp. 295-6.
6 SCHAUER, Frederick, ob. cit., p. 221.
7 Idem, pp. 298-9.
8 Curso de direito administrativo, p. 203. No mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho no
Curso de direito tributário , p. 263-4.
4
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objetividade absoluta, a administração ao expedi-los não interfere com
apreciação subjetiva alguma".
São regras precisas, portanto, que reduzem a margem de
liberdade da decisão do agente ante cada caso concreto, viabilizando, de fato,
o controle dos atos vinculados9•

5. Identificação dos argumentos centrais geradores do conflito jurídico
O Problema em foco, refere-se, nitidamente, à questão de direito:
conflito jurídico de interesse emoldurado na forma de "Reclamações e
Representações" submetidas ao Poder Judiciário. Não por acaso, PONTES DE
MIRANDA enalteceu o direito processual, como aquela porção do
ordenamento que está mais rente à vida. Ocupa-se do fenômeno jurídico
precisamente quando o direito está sendo aplicado pelo órgão do Poder que
detém o monopólio da jurisdição: o Judiciário lO •
A partir de análise empírica, representativa destas "Reclamações
e Representações", podemos sintetizar, mediante processo indutivo, as
principais alegações que fomentam as dúvidas sobre a fixação do valor da
Taxa de Emolumentos, em três argumentos centrais:

GASPARINI, Diógenes. Curso de direilo administrativo, p. 79.
10 CAR VALHO, Paulo de Barros. Em prefácio ao livro Introdução à teoria do processo
civil, p. 18, de Paulo César Conrado. 2000, Editora Max Limonad, São Paulo.
9
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Argumento 1 - Como se trata de transmissão de bem imóvel a título de
doação, negócio não-oneroso, a cobrança dos Emolumentos deve submeter-se
à mesma base de cálculo do Imposto de Doação,
Argumento 2 - Como se trata de transmissão de bem imóvel a título de
doação e, portanto não-oneroso, não pode o oficial de registro de imóveis
exigir Emolumentos com base no valor de referência do !TBI (Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis), definido pelo art. 7°, IlI, da Lei 11.331 /2002,
que remete à legislação da Prefeitura Municipal de São Paulo, pois este valor
somente deve ser utilizado em transações onerosas.
Argumento 3 - Em razão dos argumentos 1 e 2, é indevida a cobrança dos
Emolumentos. Portanto, deve-se aplicar o art. 32 §3°, da Lei I 1.331 /2002,
exigindo que o oficial de registro de imóveis devolva em décuplo a cobrança
indevida, conforme fundamentado nos dois aludidos argumentos.

6. Análise dos três argumentos fomentadores do conflito em face da
legislação vigente e da Constituição Federal
Como bem adverte LOURIVAL VILANOVA: a conotação
despista a denotação. O desafio de todo intérprete na infindável busca pela
verdade não é vencer com o argumento de autoridade, mas convencer com a
autoridade do argumento. Por isso, enfrentar esse tema exige especial atenção
ao sentido das palavras que, muitas vezes, confunde os objetos que as mesmas
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pretendem representar. É certo que não existem verdades absolutas no
caminho de regressão dos fatos concretos interpretados para os fatos geradores
previstos na lei, mas há normas jurídicas impositivas, há limites semânticos e
há regras lógicas que delimitam aberrações interpretativas.
Segue, nos próximos subi tens, análise dos três argumentos
centrais, aCima identificados, para efeito de elucidação e compreensão do
problema.

6.1. Análise do 1°Argumento: "Como se trata de transmissão de bem
imóvel a título de doação, negócio não-oneroso, a cobrança dos
Emolumentos deve submeter-se à mesma base de cálculo do Imposto de
Doação"

o

cerne deste primeiro argumento - afirmando que a base de

cálculo legalmente devida para efeito da remuneração dos serviços notariais e
de registro, no caso de escritura de doação, é a prevista na Lei 10.705

r

(ITCMD) e não a prevista no art. 7°,

m, da Lei 11 .331 /2002 (Lei de

Emolumentos) - revela clara confusão entre duas incidências, duas normas e
dois fundamentos constitucionais completamente distintos.
Este argumento padece de falácia de ambigüidade denominada

equívoco, que ocorre em proposições cujas formulações contêm palavras ou
frases

ambíguas.

Verificamos

aqUi

duas

confusões

decorrentes

da

ambigüidade no uso das expressões "fato gerador" e "base de cálculo" .
A primeira equivocidade (EI) confunde o fato gerador do
Imposto de Doação, ato do contribuinte doar bem imóvel, com ofato gerador
da taxa de Emolumentos, ato da prestação de serviços públicos notariais e de
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registro; a segunda (E2) confunde a base de cálculo do imposto de doação
com a "base de cálculo" da taxa de Emolumentos, referida no art. 7° da Lei
11.331/2002, na acepção de valor de referência.

o

primeiro equívoco (El) confunde duas incidências: o fato

gerador do Imposto sobre Doação e o fato gerador dessa taxa de
contraprestação de serviços públicos notariais e de registro.

o

segundo equívoco (E2), decorrente do primeiro, confunde

"base de calculo" do aludido imposto com o valor de referência utilizado pela
lei como índice para dimensionar o custo do serviço prestado. Muito
importante é notar que esta alegação não questiona o arbitramento contido na
Lei 11.331/2002. O argumento apenas disputa entre dois valores de

referência: pretende afastar o valor referência do ITBI para aplicar o valor de
referência do ITCMD.
Para aclarar tais equivocidades é necessário cotejar a Regra do

Imposto sobre Doação e a Regra da Taxa de Emolumentos.

r-.

Regra do Imposto sobre Transmissão por Doação
• Ente competente: Estados e Distrito Federal (art. 155, 11, da
Constituição Federal);
• Veículo introdutor (básico): Lei do Estado de São Paulo 10.705/2000;
• Fato gerador: "transmissão de qualquer bem ou direito por doação"
(art. 2°, lI, da Lei 10.705/2000);
• Sujeito ativo: Estado de São Paulo;
• Sujeito passivo: "o donatário" (art. 7° da Lei 10.705/2000);
• Critério quantitativo:
• Base de cálculo: não será inferior ao valor lançado no IPTU (art. 13,
I, da Lei 10.705/2000);
• Alíquota: 4% sobre o valor da base de cálculo (art. 16 da Lei
10.705/2000);

~)
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Regra da Taxa de Emolumentos:
• Ente competente: Estados e Distrito Federal (Art. 236 da
Constituição Federal);
• Veículo introdutor (básico): Lei do Estado de São Paulo
11.331/2002;
• Fato gerador: "prestação de serviços públicos notariais e de registro
previstos no art. 236 da Constituição Federal" (Art. 1° da Lei
11.331/2002);
• Sujeito ativo: Estado de São Paulo;
• Sujeito passivo: "pessoas fisicas e jurídicas que se utilizarem dos
serviços ou da prática dos atos notariais e de registro" (Art. 20 da Lei
11.331/2002);
• Sujeito passivo por substituição: "notários e registradores" (Art. 30
da Lei 11.331/2002);
• Critério quantitativo:
• Valor arbitrado como custo efetivo dos atos notariais e de
registro, tabelado pela Lei 11.331/2202: a base a ser
considerado como referência para fins de enquadramento nas
tabelas de emolumentos será o maior valor entre os seguintes
parâmetros: (i) valor econômico da transação ou do negócio
jurídico, (ii) valor estabelecido no último IPTU e (iii) base de
cálculo do imposto de transmissão " inter vivos" de bens imóveis
(art. 70 , incisos I, 11 e III da Lei 11.331 /2002).
A causa do primeiro equívoco (E 1), entre os dois fatos geradores
não se justifica. É certo que ambos são tributos da competência do Estado e do
Distrito Federal. Ambos incidem no mesmo tempo cronológico, contudo, tal
circunstância, não justifica a confusão conceptual entre os dois fatos
geradores. Fato gerador é fato jurídico, não se confunde com o suporte fáctico
do acontecimento social. Assim, quando se realiza uma operação de venda de
produto industrializado, IPI, ICMS, PIS e COFINS incidem simultaneamente
sobre o mesmo suporte factual, constituindo quatro fatos geradores diversos e
juridicamente demarcados. A questão aqui é muito mais simples: o fato
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gerador do Imposto de Doação é a transmissão não-onerosa; o fato gerador da
Taxa de Emolumentos, a prestação de serviço público notarial e de registro.
A causa do segundo equívoco (E2), a confusão entre base de

cálculo e valor de referência é mais sutil. Base de cálculo do imposto é a
perspectiva dimensível do fato gerador. Base de cálculo da taxa é o custo do
serviço prestado ou posto à disposição. Como a Taxa de Emolumentos decorre

r

da prestação de serviço público que envolve complexo feixe de direitos,
deveres e responsabilidades, aqui, custo do serviço e base de cálculo
confundem-se e são valores estipulados e arbitrados pela Lei I) .331/2002, a
partir do valor de referência fixado na Tabela de Emolumentos. Ou seja, na
argumentação sobre o valor dos Emolumentos, a mesma expressão "base de
cálculo" representa dois sentidos distintos e inconfundíveis: (i) ora é utilizada
no sentido do próprio valor da taxa (custo do serviço), (ii) ora é utilizada na
acepção do valor de referência (utilizado como índice para definir, por
arbitramento, o custo do serviço).
Deveras, o fato é que este prImeIro argumento não refuta ou
afasta os valores arbitrados na Tabela Estadual de Emolumentos. O conflito
jurídico qualificado apenas discute qual é "o melhor valor de referência" da
Taxa de Emolumentos: o valor venal com base no IPTU, previsto na Lei do
ITCMD, ou o valor venal envolvendo, também, o valor referência do ITBI,
previsto na Lei de Emolumentos. Um ou outro submete-se às linhas "a", "b",
"c", "d" (00 ')' "z5", "z6" de entrada da Tabela de Emolumentos.
Então, nosso problema já não é discutir a validade da Lei
11.331/2002, nem a validade da presunção legal que estabeleceu o critério
arbitrado no art. 7°, da Lei 11.331/2002, nem, tampouco, a juridicidade da
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própria Tabela de Emolumentos, mas tão-somente definir o "melhor" valor de
referência a ser introduzido na Tabela: isto é, escolher qual linha na coluna

"l-ESCRITURA COM VALOR DECLARADO" irá servir para definir o
"valor de referência" a ser empregado, sem questionar a própria Tabela de
Emolumentos:
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Rompe-se, aqUI, este primeiro argumento: (i) não se trata de fato
gerador de imposto, mas de fato gerador de taxa e (ii) não se pretende afastar

o critério arbitrado pela Lei 11.331/2002, mas simplesmente, contra-Iegem
alterar o valor de referência, clara e inequivocamente, definido na Lei de
Emolumentos.
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Reitere-se, a atividade do oficial de registro de imóveis está
vinculada à lei: notários e registradores são obrigados a aplicar a Lei de
Emolumentos que define, como ref erência para fins de enquadramento nas
linhas de entrada da Tabela, o maior valor entre os seguintes parâmetros: (i)
valor econômico da transação ou do negócio jurídico, (ii) valor estabelecido
no último IPTU e (iii) base de cálculo do imposto de transmissão " inter vivos"

r

de bens imóveis (art. 7°, incisos I, II e III da Lei 11.331 /2002).
Portanto, são dois tributos distintos: um, a Taxa de Emolumentos;
outro, o Imposto de Doação, com seu fato gerador e base de cálculo,
especificamente definidos na lei do rTCMD (Lei 10.705/2000).
Conclusão: este primeiro argumento não ataca a Lei 11.331/2002,
nem o custo do serviço arbitrado na Tabela de Emolumentos.
Pretende-se com ele impor que o valor de referência aplicável à
Tabela seja o valor da legislação do ITCMD. Contudo, a Taxa de
Emolumentos tem regime jurídico próprio e o oficial de registro não é livre
para eleger o valor de ref erência: ele realiza ato vinculado de aplicação da Lei
de Emolumentos, como sujeito passivo por substituição (Art. 3° da Lei
11.331/2002), responsável tributário por lei (art. 128 do CTN), responsável
tributário por omissão na aplicação da legislação devida (art. 134 do CTN),
pessoalmente responsável por ato de infração à lei (art. 135, I do CTN) e,
ainda, sujeito a enquadramento no crime de sonegação fiscal, qualificado pela
Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, por deixar de cobrar o montante
do tributo devido por esta Lei.

~:
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6.2. Análise do 2" Argumento: "Como se trata de transmissão de bem
imóvel a título de doação e, portanto não-oneroso, não pode o oficial de
registro de imóveis exigir Emolumentos com base no valor de referência
do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), definido pelo art. 7·,
IH, da Lei 11.331/2002, que remete à legislação da Prefeitura Municipal
de São Paulo, pois este valor somente deve ser utilizado em transações

r

onerosas"
Este segundo argumento segue o mesmo paradigma do primeiro:
não ataca a Lei 11.331 /2002, nem o custo do serviço arbitrado na Tabela de
Emolumentos, tão-somente pretende impor que o valor de referência aplicável

à Tabela seja o valor da legislação do imposto de doação (ITCMD), atacando,
pela negativa, o critério expressamente imposto pelo art. 7·, UI, da Lei 11.331 ,
sob a alegação de que não se pode empregar a base de cálculo do ITBI, na
transmissão inter vivos, que é onerosa, para a transmissão de bens por doação
que é não-onerosa. Ou seja, que não se pode aplicar base de cálculo de
transmissão onerosa para transmissão não-onerosa.

r

Este argumento é falso. Ocorre que a base de cálculo do Imposto
sobre doações mede a perspectiva econômica da operação de doação.
Diversamente, a base de cálculo da Taxa de Emolumentos mede o custo do
serviço notarial e de registro, em que a onerosidade ou não-onerosidade, no
ato de transferência do imóvel, é irrelevante.
Há neste argumento outra clara equivocidade entre o "fato
gerador" e a "base de cálculo" destes dois tributos. Note-se que como o
dimensionamento da Taxa de Emolumentos está voltado para mensuração do
serviço prestado, arbitrado a partir de critério eleito pela legislação, a
circunstância da transação, em si, apresentar-se como onerosa ou não-onerosa,
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"inter vivos" ou "causa mortis", é, absolutamente, irrelevante para dimensão
legal dos Emolumentos.
É proibido aos notários e registradores desconsiderar critérios

legais, posto que, como vimos exercem atividade plenamente vinculada, na
formalização e fixação do quantum debeatur da aludida exação.
Sob a perspectiva da efetividade entre legalidade abstrata e
legalidade aplicada, o referencial do "valor do ITBI", eleito entre os incisos do
art. 7° da Lei 11.331/2002, é mais preciso e mais fácil de provar que o

referencial "valor venal". Assim, o legislador revelou zelo e cuidado na
aproximação entre a legalidade abstrata e a legalidade concreta do ato de
aplicação, reduzindo significativa margem de discricionariedade na fixação
destes valores pelo oficial de registro de imóveis. Além disso, ampliou a

função certeza jurídica e garantiu os valores da igualdade e da livre
concorrência entre todos os contribuintes (ou players) que se encontram
perante a mesma situação fáctica.
Por outro lado, sob a perspectiva da destinação legal dos valores
arrecadados pelos Emolumentos, há que se considerar que, assim como na
taxa judiciária, o custo deste de serviço está vinculado a toda uma estrutura
jurídica de obrigações e responsabilidades que envolvem não só os "sujeitos
passivos substitutos" (notários e registradores), mas também todos os
destinatários legais do produto da arrecadação destes emolumentos, em razão
de diferentes tipos de funções que exercem, direta ou indiretamente, nesta
atividade (artigos 19 e 20 da Lei de Emolumentos).
Enfim, eventuais desajustes entre a realidade do mercado e a base
de cálculo do ITBI - utilizado como um dos critérios do art. 7° da Lei de

EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI
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Emolumentos - estão sujeitos a revisão, conforme disposto nos artigos 7°A e
7° B desta Lei: "caso não concorde com a base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças (n.) o contribuinte poderá
requerer avaliação especial do imóvel, apresentando dados da transação e os
fundamentos do pedido".
Conclusão: assim como o primeiro argumento, este segundo não

r

ataca a Lei 11,33112002, nem o custo do serviço arbitrado na Tabela de
Emolumentos. Pretende apenas impor valor de referência alheio aos critérios
legais da Taxa de Emolumentos: o fato de a transação ser ou não onerosa é
irrelevante para a dimensão legal da Taxa de Emolumentos.

6.3. Análise do 3° Argumento: "Em razão dos argumentos 1 e 2, é indevida
a cobrança dos Emolumentos. Portanto, deve-se aplicar o art. 32 §3°, da
Lei 11.331/2002, exigindo que o oficial de registro de imóveis devolva em
décuplo a cobrança indevida, conforme fundamentado nos dois aludidos
argumentos"
Neste terceiro e central argumento, há petição de princípio

(petitio principii): falácia de relevância em que se tenta estabelecer a verdade
de uma proposição a partir de premissas aceitáveis, mas, ocultamente
redundantes. Assim, este raciocínio pretende que o conceito de "tributo
indevido" (hipótese da sanção de "restituir ao interessado o décuplo da quantia
irregularmente cobrada") seja o indicado pelo argumento, ignorando o próprio
conceito de "tributo indevido" (cobrança indevida) expressamente definido na
Lei de Emolumentos.
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Ocorre que a hipótese desta sanção (cobrança indevida) é fixada
na própria Lei de Emolumentos:
Artigo 32 - Sem prejuizo da responsabilidade disciplinar, os notários, os registradores e
seus prepostos estão sujeitos à pena de multa de, no minimo, 100 (cem) e, no máximo, 500
(quinhentas) UFESP's, ou outro indice que a substituir, nas hipóteses de:
I - recebimento de valores não previstos ou maiores que os previstos nas tabelas, nos
casos em que não caiba a aplicação do inciso I do artigo 34 desta lei;
11 - descumprimento das demais disposições desta lei.
§ 1° - As multas serão impostas pelo Juiz Corregedor Permanente, de oficio ou mediante
requerimento do interessado, em procedimento administrativo, garantida a ampla defesa.
§ 2° - Caberá ao Juiz Corregedor Permanente, na imposição da multa, fazer a gradação,
levando em conta a gravidade da infração e o prejuízo causado.
§ 3° - Na hiPÓtese de recebimento de importâncias indevidas ou excessivas, além da
pena de multa, o infrator fica obrígado a restituir ao interessado o décuplo da quantia
irregularmente cobrada. '

Note-se que as hipóteses referidas no § 3° do art. 32 da Lei de
Emolumentos referem-se aos próprios critérios e tabelas estabelecidas na Lei
de Emolumentos.
Portanto, a hipótese de "recebimento de importâncias indevidas
ou excessivas" é definida pelos próprios critérios legais do art. 7° da Lei
( \

11.33112002, o art. 32 desta mesma Lei fixa penas e efeitos em decorrência

das hipóteses de não-observância "desta lei". Ou seja, da Lei 11 .33112002 e
não de outra.
Destarte, aplicar outro critério estranho à Lei 11.33112002,
justamente como se pleiteia nas aludidas "Reclamações e Representações"
(como a do ITCMD), por exemplo, é que seria a hipótese legal para a
aplicação desta específica penalidade. Há, aqui, evidente contradição entre o

critério pretendido pelo "argumento" e o critério exigido pela Lei de
Emolumentos: utiliza-se como hipótese do argumento a negação da hipótese

legal que a aplicação da multa exige.
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Conclusão: hipóteses de "recebimento de importância indevida ou
excessiva" são aquelas que desrespeitam as previsões da Lei 11 .3 31/2002. Em
suma, se o oficial de registro de imóveis é obrigado por lei a aplicar os
critérios da Lei de Emolumentos, então, é juridicamente impossível pretender
que seja sancionado por aplicar, justamente, os critérios exigidos por esta Lei
(art. 7, incisos I, II e III da Lei 11.331/2002).

7. Enfim, o Supremo Tribunal Federal julga constitucional o art.

7·,

incisos 11 e 111 da Lei 11.331/2002

Objeto

central

desta

investigação

constitucionalidade do art. 7· da Lei

é

a

legalidade

e

11.331/2203 e a conseqüente

obrigatoriedade de sua aplicação pelos notários e registradores do Estado de
São Paulo.
Ocorre que, em recente sessão plenária, neste último dia
15110/2008, o Supremo Tribunal Federal JULGOU IMPROCEDENTE a ação

r

direta de inconstitucionalidade - ADI 3.887/SP - interposta pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e relatada pelo Senhor Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, contra os incisos II e III do art. 7.· da Lei
Paulista 11.331/2002, referente aos emolumentos cartorários do Estado de São
Paulol! .
Enfim, além de todos os argumentos analisados neste trabalho,
sobressalta a voz do Supremo Tribunal Federal, julgando expressamente
constitucional e, portanto, obrigatória a aplicação dos incisos II e III do art. 7·
da Lei 11 .331/2002.
, 11

Fonte: www.stf.gov. br.
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8. Conclusão e respostas às questões: além da cruz e da espada, a lei!

o objeto

deste trabalho é demonstrar que a lei existe justamente

para eliminar de forma objetiva inseguranças e orientar as condutas,
superando dúvidas existenciais, interesses econômicos ou políticos, mediante
os critérios eleitos pelo legislador, Só assim, limita-se o "poder" da

r

autoridade: mediante a vinculação à lei e a seus subseqilentes controles,
Além da cruz e da espada, a atividade do oficial de registro de
imóveis está vinculada à lei: notários e registradores são obrigados a
submeter-se à legalidade e, simplesmente por isso, não podem ser punidos por
se comportarem de acordo com a lei que rege e orienta o exercício de suas
funções públicas,

I. Perante o direito, como devem agir notários e registradores para
cobrança da devida remuneração pela prestação de serviços públicos
notariais previstos no art. 236 da Constituição Federal?

RESPOSTA:
Perante o direito e a sociedade institucionalizada, organizada
pelas leis, notários e registradores devem agir e dimensionar seus
emolumentos em conformidade com o art. 7° da Lei Estadual 11.331/2002,
produzida com fundamento no art. 2° da Lei Federal 10.169/2000, que
regulamentou o § 2° do art. 236 da Constituição Federal.
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2. Qual é base de cálculo, legalmente devida, para efeito da remuneração
dos serviços notariais e de registro? Por exemplo, no caso de escritura de
doação, devemos tomar como base de cálculo o valor do art. 13, 1, da Lei
10. 705 (1TCMD) ou o previsto no art. 7" da Lei 1l.331/2002 (Lei de
Emolumentos) ?

RESPOSTA:
Como a atividade do oficial de registro de imóveis está vinculada
à lei, notários e registradores são obrigados a aplicar a Lei 11.331/2002 que

define, como referência para fins de enquadramento nas linhas da Tabela de
Emolumentos, o maior valor entre os seguintes parâmetros: (i) valor
econômico da transação ou do negócio jurídico, (ii) valor estabelecido no
último IPTU e (iii) base de cálculo do Imposto de Transmissão inter vivos de
bens imóveis do art. 7°, incisos I, 11 e III da Lei 11.331/2002. Dispositivo o
qual, reitero, foi expressamente declarado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI
3.887/SP, em recente julgamento em âmbito de controle concentrado.
Destarte, por exemplo, no caso de escritura de doação, para
determinação do Imposto de Doação, aplica-se como base de cálculo o valor
do Art. 13, I, da Lei 10.705 (ITCMD) e, diversamente, para determinação dos
Emolumentos aplica-se o art. 7°, da Lei 11.331/2002. Como esta Taxa
mensura, tão-somente, o custo do serviço notarial e de registro, a onerosidade
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ou não-onerosidade no ato de transferência do imóvel é critério absolutamente
irrelevante para efeito da determinação de sua base de cálculo,

3. Quais são as hipóteses "de recebimento de importâncias indevidas ou
excessivas" prescritas pelo § 3° do Art. 32 da lei 11.331/2002 que, além da
pena de multa, podem fundamentar a restituição do "décuplo da quantia
irregularmente cobrada"? A utilização do critério previsto nesta lei pode
ensejar a restituição em "décuplo da quantia irregularmente cobrada"?

RESPOSTA:
Conforme expusemos, as hipóteses referidas no § 3° do art. 32 da
Lei 11.331/2002, referem-se aos critérios de cobrança e tabelas estabelecidas
na mesma Lei 11.331/2002. Portanto, a hipótese de "recebimento de
importâncias indevidas ou excessivas" implica desrespeito aos critérios legais
do art. 7° da Lei 11.331/2002, pois o art, 32 fixa penas e efeitos em
decorrência da não-observância "desta lei" de Emolumentos.
Aplicar outra lei, como a do ITCMD, por exemplo, é que seria o
fundamento fáctico e legal para a aplicação de tais penalidades. Há aqui
evidente contradição entre o critério pretendido pelo "argumento" e o critério

imposto pela Lei de Emolumentos: utiliza-se como hipótese do argumento a
negação da hipótese legal que fundamenta e justifica a aplicação desta
penalidade.
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Em suma, se o oficial de registro de imóveis é obrigado por lei a
aplicar os critérios da Lei de Emolumentos, então, é juridicamente impossível
pretender que seja sancionado por aplicar, justamente, os critérios exigidos
pela própria Lei de Emolumentos,

r

São Paulo, 24 de outubro de 2008,
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Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de

São Paulo submete a nossa apreciação questão concernente à cobrança de
emolumentos para a prática de atos de seu ofício.

Consulta-nos, especificamente, sobre a adequada forma de cobrança dos
emolumentos previstos na Lei do Estado de São Paulo nO 11.331, de 26 de dezembro
de 2002, devidos pelo registro de contratos de doação.

À indagação respondemos nos seguintes termos:
1.- Considerações iniciais

r.

A matéria objeto da presente consulta (emolumentos e custas devidos pelos
atos praticados pelos profissionais do Direito a que se refere o art. 236 da
Constituição Federal do Brasil), deve ser vista considerando a disciplina posta pela Lei
Estadual (SP) nO 11.331/2002, sem, contudo, permitir inobservância das regras que
lhe são aplicáveis e que estão contidas no Sistema Tributário Nacional (Constituição
Federal,

Código

Tributário

Nacional

e

demais

atos

da

legislação

tributária

infraconstitucional), sob pena de não se alcançar o objetivo da norma instituída pelo
regular processo legislativo.
Aplica-se o art. 7 0 da referida lei estadual de São Paulo aos atos relativos a
situações jurídicas com conteúdo financeiro, entre os quais estão o registro dos

Rua Alferes Magalhães, 92 - 6° andar - C.E.P. : 02034 -006 - Santana - São Paulo - SP
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;

contratos de doação, com ou sem reserva de usufruto, em que pese a transação
ocorra a título não oneroso. Por suposto, o conteúdo financeiro como requisito da
norma tem cunho patrimonial e não exige a onerosidade da transação. Assim, toda
transmissão da propriedade imobiliária ou de direitos relativos a imóveis tem
conteúdo financeiro porque é transação com valor econômico, ainda que este
valor não conste no contrato por opção das partes contratantes. Na doação, ato de
liberalidade realizado a título gratuito, ocorre o aumento do patrimônio do donatário,
enquanto decresce o do doador.

2.- Natureza jurídica dos emolumentos e custas dos serviços notariais e de
registro
Consoante o art. 236, §20, da Constituição Federal de 1988, os serviços
notariais e registrais

são

remunerados

por emolumentos,

que

se

encaixam,

perfeitamente, na espécie tributária taxa, visto que cumprem o princípio da
destinação, ou seja, remuneram serviços públicos estaduais, específicos e divisíveis,
postos à disposição pelo Estado.
Nesse sentido, imperioso é destacar que o Supremo Tribunal Federal já
construiu pacífica jurisprudência no sentido de que os emolumentos têm a natureza
tributária de taxa.

Com efeito, na ADIn 1378-S/ES, cujo relator foi o insigne Ministro Celso de
Mello, está expresso de forma clara e indubitável que :

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no
sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos
serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificandose como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em
conseqüênCia, quer no que concerne a sua instituição e majoração, quer
no que se refere a sua eXigibilidade, ao regime jurídico-constitucional
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pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado,
notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre
outras, as garantias especiais (a) da reserva de competência
impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da
anterioridade. (grifo nosso)

o

art. 50, da Lei Federal nO 10.169, de 29 de dezembro de 2000, ao dispor que

o valor dos emolumentos poderá sofrer reajuste , desde que observado o princípio da

r

anterioridade, comprova a sua natureza tributária.

Pode-se, então, fixar os emolumentos, nos exatos termos da Lei Federal nO
10.169/2000, da seguinte forma:
a) Fato gerador da incidência da taxa de serviços (emolumentos): a prática, por
tabeliães e registradores, de atos notariais e de registro ;
b) Contribuintes da taxa de serviços (emolumentos): os usuários dos atos
notariais e registrais;
c) Agentes arrecadadores da taxa de serviços (emolumentos): os delegados dos
serviços notariais e registrais (tabeliães e registradores);
d) Base de cálculo: o custo efetivo dos atos notariais registrários e de seus

r

respectivos importes, em moeda nacional, arbitrados e tabelados por norma
estadual (Tabela Estadual de Emolumentos), na forma do art. 20 , I, da Lei
Federal nO 10.169/2000 ;
e) Finalidade e destinação: remuneração dos atos públicos notariais e de
registro.

3.- A base de cálculo dos emolumentos devidos pela prática de atos notariais
e de registro
A sistemática para determinação da base de cálculo dos emolumentos devidos
pela prática de atos notariais e de registro, relativamente a transações imobiliárias
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com conteúdo financeiro, é o valor venal do imóvel, aquele que dá à operação
realizada o seu valor econômico.
Tem-se por valor venal o preço de venda, à vista, em condições normais do
mercado, comportando variação de 10% para mais ou para menos. !

r

No Estado de São Paulo, a lei estabelece, na determinação da base de cálculo
dos emolumentos, a eleição do maior entre os vários possíveis.

Cumpre-nos observar que, neste particular, o art. 7° da Lei Estadual (SP) nO
11.331/2002 é de clareza solar ao dispor que, in verbis:
" Art.

70

o

valor da base de cá lculo a ser considerado para fins de

enquadramento nas tabelas de que trata o artigo 4°, relativamente aos atos
classificados na alínea "b" do inciso III do artigo 50, ambos desta lei, será
determinado pelos parâmetros a seguir, prevalecendo o que for maior:
I - preço ou valor econômico da transação ou do negócio jurídico declarado
pelas partes;

f""'.
II - valor tributário do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pela
Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, ou o valor da avaliação do imóvel rural aceito pelO
órgão federal competente, considerando o valor da terra nua, as acessões e as
benfeitorias;
III - base de cálculo utilizada para o recolhimento do imposto de transmissão
"inter vivos ll de bens imóveis .

Parágrafo único - Nos casos em que, por força de lei, devam ser utilizados

valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal , estes serão os valores

I

Kiyoshi Harada. Direito Tributário Municipal. 2" edição , Atlas, 2004, p. 95 .
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considerados para os fins do disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 5°
desta lei. " (original sem destaques)

o

valor econômico da transação apenas não será utilizado como base de

cálculo do tributo na hipótese de ser inferior a algum dos demais listados nos três
incisos do art. 70, da Lei Estadual (SP) nO 11.331/2002.

r

A idéia é que seja oferecido o maior valor entre os possíveis e não aquele mais
favorável ao usuário, por isso, entre todos os valores relacionados com a transação,
notários e registradores devem usar o maior (sempre o maior), sendo-lhes vedada a
utilização de critério diverso, sob pena de descumprimento das obrigações impostas
ao substituto tributário, papel que desempenham em relação aos emolumentos, que
devem receber do contribuinte (usuário) e repassar aos cofres respectivos (Estado,
IPESP, Tribunal de Justiça, entre outros), nos prazos fixados .

Destarte, ou o maior valor está na declaração das partes, ou é fixado por algum
órgão público com competência administrativa e/ou tributária para tanto, e notários e
registradores não podem alegar ignorância de nenhum deles.

4.- A avaliação judicial ou fiscal dos bens objeto de contratos de transmissão
inter vivos ou mortis causa
Quando o ente tributante (sujeito ativo do ITeMD ou ITBI), não concorda com o
valor declarado pelas partes, ainda que seja superior ao mínimo fixado, pode
determinar a avaliação do bem.

o

mesmo direito possui o contribuinte que não concorda com o valor arbitrado

pela administração fazendária .
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Nos casos em que, por força de lei, devam ser utilizados valores decorrentes de
avaliação judicial ou fiscal, estes serão os valores considerados para determinação da
base de cálculo dos emolumentos devidos para a prática dos atos notariais e de
registro relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro, salvo se algum outro
mencionado nos incisos do art. 70 da Lei Estadual (SP) nO 11.331/2002 lhe seja
superior.

r

Desta assertiva, depreende-se que o valor da base de cálculo, em matéria
tributária, é a verdade real da transação (valor econômico ou valor venal do bem),
possível de ser aferida por meio de avaliação judicial ou fiscal, quando o caso.

5.- O valor de referência instituído pelo Município de São Paulo e a
determinação da base de cálculo dos emolumentos e custas dos serviços
notariais e de registro
No Município de São Paulo, a Secretaria Municipal de Finanças fixa o valor venal
dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal (valor pelo qual o bem seria

r

negociado à vista, em condições normais de mercado), tornando-o público .
Os

valores

venais

dos

imóveis

são,

na

capital

paulistana,

atualizados

periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com os valores praticados
no Município, mediante pesquisa e coleta permanente, por amostragem, dos preços
correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, inclusive com
a partiCipação da sociedade representada no Conselho de Valores Imobiliários
(Decreto nO 46.228/2005, arts. 70 e 80) .

Em que pese tenha sido instituído para servir como base de cálculo do IrBI, é
indubitável que o valor venal fixado, atualizado e divulgado nos termos acima ditos,
não pode ser ignorado por notários e registradores quando da determinação da base
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de cálculo dos emolumentos se ele superar todos os demais (declarado pelas partes
ou o valor tributário do imóvel para os fins do IPTU ou ITR, conforme o caso), porque,
independentemente de servir à base de cálculo do tributo de competência municipal,
caso o imóvel venha a ser alienado a título oneroso, será ele a verdade real da
doação, ou seja, o seu valor econômico, de que trata o inciso I, do art. 7°, da Lei
Estadual (SP) nO 11.331/2002.

r

Então, o valor econômico da doação - e dos demais atos relativos a situações
jurídicas com conteúdo financeiro -, é fruto da avaliação fiscal implementada pelo
Município de São Paulo, logo, é ele (valor de referência), o que deve ser considerado
na aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual dos Emolumentos, ainda que
a transação, objeto do instrumento lavrado pelo notário ou registrado pelo oficial
competente, não se sujeite ao ITBI.

6.- A responsabilidade tributária do Oficial de Registro de Imóveis (CTN, art.
134, VI), e os deveres do substituto tributário (CTN, art. 128)
Além da responsabilidade chamada de terceiros (descrita pelo inciso VI do art.

f'

134 do Código Tributário Nacional), que impõe a notários e registradores que
condicionem a prática de seus atos à apresentação prévia da prova de pagamento dos
tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício, sob pena de, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, responderem com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, são os profissionais a que
se refere o art. 236 da Constituição Federal, substitutos tributários em relação ao
imposto de renda e às contribuições sociais incidentes sobre a remuneração de seus
prepostos e auxiliares e, ainda, em relação aos emolumentos devidos pelos atos

que praticam.
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Isto porque a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, conforme prescreve o
art. 128 do CTN.
E a Lei Estadual (SP) nO 11.331/2002/ por meio de seu art. 30/ assim o fez,

verbis:
" Artigo 30 - São sujeitos passivos por substituição, no que se refere aos
emolumentos, os notários e os registradores ."

Há na substituição tributária duas figuras distintas; uma, o substituto, a quem é
atribuída a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, e outra, o substituído,
contribuinte e beneficiário do tributo.
No

que

concerne

aos

emolumentos,

são

substitutos

os

notários

e

registradores e substituídos, os usuários.

r

Essa questão da substituição tributária remete-nos à Lei Federal nO 8.137/90/
diploma que deu novos contornos aos chamados crimes contra a ordem tributária,
tipos antes disciplinados no Código Penal e na Lei Federal nO 4.729/65/ que define o
crime de sonegação fiscal.
Constitui crime contra a ordem tributária deixar de recolher, no prazo legal,
valor de imposto retido ou de contribuição social descontada dos substituídos.
Em razão das normas tributárias aqui trazidas (CTN , arts. 128 e 134/ VI) o
valor dos emolumentos deve ser corretamente calculado e exigido do usuário parar ao
depois, ser tempestivamente recolhido aos cofres respectivos.
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7.- Conclusão
Os Oficiais de Registro de Imóveis das 18 (dezoito) circunscrições imobiliárias
da Comarca da Capital de São Paulo devem, ao registrar escritura pública de doação
de imóvel, tomar para os fins de determinação da base de cálculo dos emolumentos o
valor atualmente utilizado pelo Município para realizar a tributação do ITBI, caso seja
,r,

ele superior a todos os demais referidos nos três incisos do art. 7 0 da Lei na
11.331/2002, pelo simples fato de ser, nessa hipótese, o valor econômico da
operação realizada.

Conduta diversa, por afrontar os preceitos da responsabilidade e substituição
tributárias e por acarretar perdas ao erário e aos órgãos mantidos por meio dos
emolumentos (taxas), poderá sujeitar o oficial às penalidades previstas na legislação
em vigor, sem prejuízo do recolhimento de eventuais valores que tenham sido
exigidos a menor.
Este o nosso parecer.

e setembro de 2008.

NCE FILHO
OAB/SP

nO

HERANCE E

DVOGADOS ASSOCIADOS
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imóvel 'comó referênêia.na ta9e.l~l, detaxas ·

o Plenário do Supremo Tti;, bunal Federal julgou improce- .
dente a Ação Direta dS Inconstitucionalidade (ADI) 3887, ajui- ,
'4Ida pela Ordem dos Advogados do BraSil contra a lei paulista
que estabelece eis preços de serviços (emolumentos) de cartórios de imóveis em São' Paulo. A
maioria dos ministros entendeu
que o fato de o valor do imóvel
~ir de referencia tanto para o
• '6amento de impostos (IPTU
, ou ITR), quanto nas tabelas de
I cobrança dé serviços cartoráril Os, não quer dizer que as taxas
I cobradas pelo cartório tenham a
I rnesma base de cálculo que os
I impostos, oque não seria permitido.
O alvo da ADI foi Oartigo 7'
da Lei paulista 11.331/02, que'
prevê as cobrançll$ nos cartórios. Pelo inciso n do dispositivo,
a taxa a serpaga pela transferência do imóvel encontra-se numa
tabela, na qual o valor do imóvel
corresponde a uma quantia fIXa.
Entretanto, o valor a ser considerado é o mesmo que foi apurado
, na cobrança do Imposto sobre
I Propriedade Territorial e Urbana
r r rU), Segundo o Conselho
II réderal da OAB, o dispositivo
i afronta a Constituição Federal,
pois "taxas não poderão ter base
de cálculo de impostos", como

I
I

.... ,

a base de cálculo não seria o
prÓpriovalordOl1'BloodowrtJ:
eles apena$.Setvem de parâmC!-'
tros para ~dequar cada, 'iiDóVjll
numa faixa para cobrança dos
cartório:
"
serviços
. Segu\ldo (I i'ellitordà ADI,u
, ministro Carlos Alberto Meile- '
zos DireitQj a' v~ação do valor
"
da, t8!'a eÓ'\ f!!nção dos padrões
considerados pela lei" estadUBI
"não significa que li , valor 110
imóvel seja a sua 'base dé cálcIJlo". Ele explicou que o preço do
imóvel "é ,apenas ' usado coiDo
, parAnletro para determinação do
valor dessa espécie de tributo".
, Discordaram desse entendimento os ministros Carlos Ayres
Britto e Marc,o Aurélio - ,eles
, ' entel).deram que a , lei paulista
a(l'\>nta a Constil\lição na proibi- 'I'
çãO de taxll$ terem base decálculo própria de' imposíos e, por
'. isso" votaram pela procl'<lência ,
daADI.
, ,A Constituição Federal e o
, ,, ;S;~go Tributário Nacional determinam que imposto e taxa alo
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: valor naoiim/Jvel nãa
, duas'espécies d~ tnbutó que têm
significa base d. cálculo.
!"
.. conceitos distintos, Oimwsto é
detalha o artigo 145, parágrafo 2' , das aimpostos, uma.vJlz que ..las ... . um tributo que não obriga a cpn- .
da Lei Maior.
traprestaçãoindivjdualizadapara
apenas servem CO'l\Q i"critériqs
A maioria dos ministros da de enquadramentq:: ,dps imó~.c;~ ( ll,9,u,eles qu.e ,o recolhem, e nistoi;;;
Corte julgou, no entanto, que as em categorias para cobrança do . • se , disting,ue da taxa, que é a::i
tabelas de valores praticadas pe- serviço cartorário, Como explica ' re~dneração paga pela presta-~
los cartórios não estão equipara- oartig04'daprópriaLei 11.3gl, ' ç§o de um serviço específico. . '
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REINALDO BRAZ PINFILDI, brasileiro, casado, servidor público federal ,
RG na 2.497.691-XlSSP/SP, domiciliado e residente nesta Capitel, na Alameda dos
Tupiniquins na 1.138, vem mui respeitosamente à presença de V. Excie. propor
RECLAMAÇÃO E REPRESENTACÃOCONTRA o OFICIAL DO 8° OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL POR COBRANÇA INDEVIDA DE EMOLUMENTOS E
DEMAIS CUSTAS SOBRE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL.
São os fatos :
1°)_ No dia 16-05·2006 eu RECLAMANTE recebi a título de DOAÇÃO COM
RESERVA DE USUFRUTO, os im6veis abaixo relacionados:
A)-aetenta e cinco por cento de "UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO, situados nesle
Município e Comarca de Silo Paulo, Capital, na Avenida Indian6polis na 3.260, no 42°
Subdistrito-Jabaquara , 8" circunscriçlio Imobiliária, objeto da matrfcula n° 126.628 do 80
Registro de Im6veis, cadastrado na PMSP sob o na 047 .227.0010-9, com valor venal de
R$196.048,50 (proporcional com a doação) e valor da doação de R$196.048,50;
2°)- APÓS LAVRADA A ESCRITURA DE DOAÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL
FOI PROCEDIDO AO REGISTRO NA RESPECTIVA CIRCUNSCRiÇÃO, SENDO
ENCAMINHADA NESTE CASO PARA O 8° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO
PAULO . De acordo com o artigo 7° da Lei nO 11 .331/2002 e artigo 16 do Decreto
46 .655/2000 a cobrança dos emolumentos de escritura de DOAÇÃO deve ser feita com base
em um dos seguintes valores: 1)- preço ou valor econômico da transação; 11)- valor tributário
do Imóvel estabelecido no último lançamento efetuado pela prefeitura municipal, para efeito
de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU (no caso em
questão, imóvel urbano).
Além disso, o artigo 13, I da Lei 10.705 (ITCMD) diz que o valor da base de cálculo não será
inferior ao fixado para o lançamento do IPTU, reforçado pelo artigo 15 do Decreto nO
45.837/2001 .
Diante de tantos dispositivos legais, não pode o titular de uma delegação
arbitrariamente estipular um outro valor para base de cálculo de registro de doação.
Acontece que com o advento do Decreto Municipal nO 46 .228 de 23·08·2005 e
Portaria SF na 081/2005 que legisla sobre o ITBI Municipal, sua cobrança e atribui o Valor
Venal de Referência para os casos de allenaçAo onerosa (ex. : venda e compra), o 8° Oficial
passou a generalizar a cobrança e está cobrando o registro da referida doação com base ncy; I

,

.

' Po'rtaria SF nO 081/2005) e não de acordo com a Lei nO 11.331 de 26-12-2002 (Regimento de
Custas do Estado de São Paulo) e demais dispositivos legais acima citados que manda
cobrar os emolumentos com base no valor trlbut6rio do Imóvel estabelecido no último
lançarnento efetuado pela prefeitura municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre a
, propriedade predial e territorial urbana - IPTU 06 que neste caso o valor venal do IPTU e o
valor da transação são Iguais). Se o referido Oficiai tivesse obedecido a Lei nO 11 .331, o valor,
venal para este im6vel (ex.: 2006) é de R$196.048,50 sendo 2/3 deste valor para nuá
" propriedade e 1/3 para o usufruto, este reclamante teria a seguinte despesa:
a)- registro do usufruto 1/3 do valor (R$65.349,50) ~ despesa de registro =R$669,21 .
b)- registro da nua propriedade 2/3 do valor (R$130 .699,00) ~ despesa de registro =
R$1 .036,83 .
c)- cópia da matricula R$26,41
d)- total das despesas de registro = R$1.732,45.

=

Mas o ao Oficial preferiu afrontar a lei e cobrar de acordo com a sua ganência,
utilizando o Valor Venal de Referência (que deveria ser usado apenas para transações
.- onerosas) atribuldo pela PMSP para 2006 é de R$265.463,19, utilizando o referido valor para
cobrança das despesas. Assim sendo, apllcando-se a mesma regra de célculo para o
usufruto e nua propriedade, acabou gerando a seguinte despesa para este reclamante:
a)- registro do usufruto 1/3 do valor (R$88.487,73) ~ despesa de registro R$885,97 .
b)- registro da nua propriedade 2/3 do valor (R$176.975,46) ~ despesa de registro
R$1 .156,07.
c)- cópia da matricula = R$26,41
. d)- total das despesas de registro = R$2.068,45, ou seja, cobrou de.te reclamante
RS336,OO a mal. do que legalmente poderia ou deveria ter cobrado.
,

r

=

3°)- Como vossa excelência pode perceber a cobrança do
com o regimento de custas.

r;.

=

aO NÃO corresponde

4°)- Diante das circunstAnclas acima PROPONHO MINHA RECLAMAÇÃO
contra o 8° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOvEIS pele COBRANÇA INDEVIDA (À MAIOR),
REQUERENDO. DESDE JÁ, QUE SEJA DEVOLVIDO EM DéCUPLO, para e.te
reclamante, PELO 8° OFICIAL A QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE A MAIS PELOS
REGISTROS, conforme previsão constante do regimento de custas Estadual.
N. Termos,
P. Deferimento,
São Paulo, 27 de setembro de 2006

,
www.oltavo.com .br

São Paulo, SP, 21 de novembro de 2006.

Excelentlsslma Senhora Doutora
MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES
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1- DA RECLAMAÇÃO

o

Reclamante, REINALDO BRAZ PINFILDI, ingressou com
pedido de restituição em décuplo do valor recebido, segundo alega, a maior nos
registros da escritura pública de doação com reserva de usufruto, lavrada nas
notas do 300 Tabelionato de Notas desta Capital, e devidamente registrada na
matricula n° 126.628, deste Registro.
Na peça vestibular demonstra a diferença que entende ter sido
cobrada a maior decorrente da interpretação da aplicação errônea do artigo 7°,
inciso m, da Lei Estadual n° 11.331, de 26. I 2.2002.
11 - DA JUSTIFICATIVA DA C'JDKft.

Em matéria de emolumentos de erviços extrajudiciais compete à
União estabelecer as regras gerais de cobran a, e ao Estado a regulamentação
dos emolumentos devidos, seguindo os parãme os editados na rma Federal.
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praticados pelos serviços notariais e de registro, no artigo 1°, parágrafo único,
deixou assentado que "o valor fIXado para os emolumentos deverá corresponder
ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados",
o mesmo teor foi repetido na Lei Estadual n° 11.331, de 26.12.2002, artigo 5°,
caput.

A Lei Federal já citada, artigo 2°, m, determinou que os atos
especificos de cada serviço fossem classificados levando em conta tratar-se de
ato sem conteúdo financeiro e com conteúdo financeiro. Também, neste caso, a
Lei Estadual, reproduziu a disposição Federal, desta feita, no artigo 5°, m.
A Lei Estadual nO I 1.33 I, de 26.12.2002, no artigo 7°,
determinando que se utilize sempre o maior, estabeleceu para os casos de
registros com conteúdo fmanceiro, três parâmetros: / - preço ou valor
econômico da transação ou do negócio jurídico declarado pelas partes; JJ valor tributário do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pela
Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, ... 1/1 - base de cálculo utilizada para o
recolhimento do imposto de transmissão "inter vivos " de bens imóveis.

r

Na Capital do Estado de São Paulo normalmente existem os três
parâmetros, valor do negócio, valor do lançamento predial e a base de cálculo
para o recolhimento do imposto de transmissão "inter vivos" de bens imóveis,
sendo que este último, que até o mês de agosto de 2006 era idêntico ao do
lançamento predial, passou a ter base diferenciada considerando-se o valor
médio de mercado e chamado de Valor Venal de Referência.
Da leitura desses dispositivos temos que o registro dos atos
translativos de direitos reais com valor financeiro quer sejam gratuitos ou
onerosos devem se subsumir aos três parâmetros e ver considerado o valor
ual nO
.331, de
maior, em respeito ao já citado artigo 7°, da Lei
26.12.2002.
No caso em testila, o valor tal dos negócios e do lançamento
predial são idênticos, R$ 196.048,50; já of'alor Renal de Referência (para efeito
de ITBI) era de R$ 265.463,19, sempre/ considerando apenas a parte doada, ou
seja, 75% do imóvel, e levando em co*ta que, para efeitos fiscais, a doação da
nua propriedade corresponde a 2/3 do valor e o IISWfl:lto a tf
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É sabido que nos emolumentos recebidos das partes estão
englobadas verbas que devem ser repassadas ao Estado de São Paulo, ao
Tribunal de Justiça de São Paulo, ao IPESP e ao SINOREG (retribuição dos atos
gratuitos do registro civil), artigo 19, da Lei Estadual 11.331/2002.

No artigo 12, da mesma Lei, está inserta a obrigação do
registrador de efetuar o recolhimento correto dos valores que devem ser
repassados, impondo, inclusive, se o recolhimento não ocorrer ou for a menor,
artigo 15, pena de multa e de responsabilidade disciplinar.
Desses dispositivos emerge claro que o registrador não pode
trrulsigir qUrulto ao recolhimento desses valores que devem ser repassados, e este
o motivo que nos levou a interpretar a regra do artigo 7°, da Lei Estadual, e
aplicar o maior valor.

É de notar que o citado dispositivo legal não leva em conta que o
inciso III deve ser considerado apenas para os atos onerosos, em que há
recolhimento do !TBI ou a todos os atos que contenham valor financeiro, como
no caso, a doação e o usufruto.
Em respeito às regras da legislação federal, e do princípio da
isonomia, é de se aplicar para ambos os casos, transmissão onerosa e gratuita, a
mesma tabela, de sorte que o inciso m, do artigo 7°, da Lei Estadual citada, terà
prevalência se for o de maior valor.
Este Registro de Imóveis tomou todas as cautelas para verificar a
perfeita aplicabilidade da tabela de emolumentos, extraindo, pela internet, os
valores do lançamento predial e Valor Venal de Referência, cópias anexas, nas
quais se percebe o cálculo efetuado para obter o exato valor base do
recolhimento dos emolumentos.
Diversamente do que afirma o Reclamrulte
. qualquer
intuito de ganância, mas a intenção de recolher o e
a or devido, m rmente
quanto aos valores que devam ser repassados ao ntes Públicos referidos.
A devolução em décuplo é uma pena que, consoante
entendimento no processo nO 000.05.0 162-8, dessa Respeitável Vara
ardo do Campo, da
Correcional e no processo n° CG-l. 701200 I,
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, esta reservad ' ara o casos em que haja
dolo por parte do oficial na aplicação da tabela, o ue o cas em comento não
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ocorreu, no máximo, uma interpretação em desconforrnidade com os princípios
tributários.
As assertivas expendidas estão alicerçadas na pressuposição de
que a cobrança foi correta, tanto é que a certidão de registro demonstra as várias
parcelas que foram recolhidas aos Entes Públicos beneficiários.
Por fim, apenas para robustecer as argumentações, trazemos que a
melhor interpretação do m, do artigo 7°, da Lei Estadual, seja de que a base ali
consignada se refira ao valor que, eventualmente, sirva para recolhimento de
ITBI, e não como quer o Reclamante que o interpreta como a base do efetivo
recolhimento do ITBI, e neste caso, não se aplicaria aos atos graciosos já que
sujeitos ao ITCMD.
Estas, MM. Juíza, as razões que nos levaram a aplicar o Valor
Venal de Referência para a cobrança dos emolumentos.
Por

o mesmo Reclamante impetrou outro
esmos arg mentos, processo n° 583.00.2006.21 4122-5

~ ~vossa Excelência, os

Aproveitamos o ensejo para
le~rar, a ,
mais elevada consideração e

Joelci. ~actlib
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISlRADORES
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO

PROCESSOS N°s: 583.00.2006.214116-2/000000-000
583 .00.2006.214122-5/000000-000

583 .00.2006.214123-8/000000-000
Ação: 328 - Pedido de Providências
Requerente: Reinaldo Braz Plnfildi

Meritlssimo Juiz de Direito,

,
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Instada a se manifestar nestes autos de procedimento de
reclamaç:lo , a Assoclaç:lo dos Registradores de Imóveis de São Paulo ARISP, por seu presidente que esta subscreve e em nome de todos os
Registradores de Imóveis da Capital que representa, vem informar a Vossa
Excelência o entendimento de seus associados sobre a matéria posta a exame.
Inicialmente, é necessário que se esclareça que o entendimento
aqui expressado é uniforme entre os Registradores, não havendo discordância
entre os mesmos.
Cinge-se, em slntese, a reclamação à forma e base de cálculo
dos emolumentos devidos pelo registro de contratos de doação de imóveis.
Entende o reclamante ser base de cálculo o valor estabelecido no último
lançamento da Municipalidade para a cobrança do Imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana (IPTU) e os Registradores de Imóveis o valor
utilizado para o recolhimento do imposto de transmissão
imóveis.

inter vivos

de bens

Esta Associação, tão logo editado o Decreto n" 46.228 da
Municipalidade de Silo Paulo e a subseqOente Lei Municipal nO 14.256, de
29.12.2006, a qual ratificou os termos do referido Decreto, reuniu os
Registradores de Imóveis da Capital para estabelecer entre todos conduta
única na exigência dos emolumentos devidos pelos atos de transmissllo de
imóveis. Foram unânimes em aceitar correto os novos valores impostos pela
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Municipalidade, competente para sua fi)(açlo, InCluSllve,
contratos de doaçlo.
Para o cálculo e exigência de emolumentos pelos atos praticados
pelas serventias extrajudiciais, está editada e em vigência a Lei Estadual n.O
11 .331, de dezembro de 2002 que, em seu artigo 7° estabelece que o valor da
base de cálculo a ser considerado para fins de enquadramento pelas tabelas
respectivas será determinado pelos parâmetros indicados, prevalecendo o que
for maior:

.

~.

"I - preço ou valor econômico da transaçao ou do neg6cio jurldico
declarado pelas partes;
11 - valor tributário do im6vel, estabelecido no ultimo lançamento
efetuado pela Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança do
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, ou o valor
da avaliaçao do im6vel rural aceito pelo 6rgão federal
competente, considerado o valor da terra nua, as acessões e as
benfeitorias;
111 - base de cálculo utilizada para o recolhimento do imposto de
transmissão inter vivos de bens im6veis."
Com a entrada em vigor do Decreto Municipal 46.228 e da Lei
Municipal n.o 14.256, passou-se a aplicar, para os atos de registro, nao mais o
valor tributário para efeito de cobrança do IPTU e sim o valor base de calculo
para o recolhimento do ITBI (111), caso nao fossem maiores os valores do
neg6cio jurldico declarado pelas partes (I) e o valor para cobrança do IPTU (11).
Nao haveria, por parte do registrador, critério alternativo, postos
como estavam os critérios legais de forma clara e incisiva.
Por estes dois éditos modificou-se a base de cálculo para o
recolhimento do ITBI, ou seja, nao mais deveria esse imposto ter por base de
calculo o valor base para a cobrança do IPTU e sim o valor venal atualizado do
bem ou direitos transmitidos, valor este aferido pela Secretaria Municipal de
Finanças e por ela tornado público (artigo 7 e 7" da Lei 11.154, com redaçlo
dada peia Lei 14.256, de 2006) .
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Concluindo, Excelência, no estrito
do dispositivo do
artigo 7° da Lei Estadual que normatlza a cobrança dos emolumentos,
Registradores de Imóveis deverBo se ater a esse novo valor vinculado ao
imposto de transmissBo de bem imóvel, caso maior dentre as hipóteses

k

1t

elencadas neste artigo, inclusive para o ato de registro de contrato de doaçBo.
Acresce a esses fundamentos o fato de a Lei Estadual, que
regulamenta o imposto de doaçllo de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, Lei
n.O 10.705, de 2000, prever para o célculo do imposto devido o valor de
mercado do bem ou direito, na data do contrato de doaç!lo (art. 9°, § 1°).

r

Silo idênticos, hoje, os critérios do Estado e Municlpio, a reforçar
o entendimento dos Registradores de Imóveis da Capital.
Assim, a cobrança feita pelo Oitavo e Décimo Quarto Registro de
Imóveis da Capital está escorreita, em perfeita consonância com as normas
que regem os cálculos dos emolumentos pelos atos que praticam.
São estas, Excelência, as informações que temos, estando à
disposiç!lo para outras, se necessárias.

.-

Silo Paulo, 22 de Janeiro de 2007

FLAUZILlNO ARAUJO DOS SANTOS
Presidente
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REINALDO BRAZ PINFILDI, brasileiro, casado, servidor público federal,
RG nO 2.497 .691-X/SSP/SP, domiciliado e residente nesta Capital, na Alameda dos
Tupiniquins nO 1.138, vem mui respeitosamente á presença de V. Excia . propor
RECLAMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO CONTRA o OFICIAL DO 14° OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL POR COBRANÇA INDEVIDA DE
EMOLUMENTOS E DEMAIS CUSTAS SOBRE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL.
São os fatos :

3~ lO

r-

,-

1°)- No dia 16-05-2006 eu RECLAMANTE recebi a título de DOAÇÃO COM
RESERVA DE USUFRUTO , o imóvel abaixo descrito:
A)- "UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO, situados neste Municfpio e Comarca de São
Paulo, Capital, na Avenida Miguel Estéfano nO 481 , no 21° Subdistrito-Saúde, 14"
circunscrição imobiliária, objeto da matrícula n° 141.352 do 14° Registro de Imóveis,
cadastrado na PMSP sob o nO 047 .238.0015-8, com valor venal de R$154.157,00 e valor da
doação de R$154.157,00;

2°)- APÓS LAVRADA A ESCRITURA DE DOAÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL
FOI PROCEDIDO AO REGISTRO NA RESPECTIVA CIRCUNSCRiÇÃO, SENDO
ENCAMINHADA NESTE CASO PARA O 14° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO
PAULO . De acordo com o artigo 7° da Lei nO 11 .331/2002 e artigo 16 do Decreto
46 .655/2000 a cobrança dos emolumentos de escritura de DOAÇÃO deve ser feita com base
em um dos seguintes valores: 1)- preço ou valor econômico da transação; 11)- valor tributário
do imóvel estabelecido no último lançamento efetuado pela prefeitura municipal, para efeito
de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU (no caso em
questão, imóvel urbano).
Além disso, o artigo 13, I da Lei 10.705 (lTCMD) diz que o valor da base de cálculo não será
inferior ao fixado para o lançamento do IPTU, reforçado pelo artigo 15 do Decreto nO
45.837/2001 .
Diante de tantos dispositivos legais, não pode o titular de uma delegação
arbitrariamente estipular um outro valor para base de cálculo de registro de doação.
Acontece que com o advento do Decreto Municipal nO 46.228 de 23-08-2005 e
Portaria SF nO 081/2005 que legisla sobre o IT81 Municipal, sua cobrança e atribui o Valor
Venal de Referência para os casos de alienação onerosa (ex. : venda e compra), o 14° Oficial
oassou a aeneralizar a cobranca e está cobrando o reQistro da referida doação com base no

,. .

.

Portaria SF nO 081/2005) e não de acordo com a Lei nO 11.331 de 26-12-2002 (R imente;> de
Custas do Estado de São Paulo) e demais dispositivos legais acima citados que manda
cobrar os emolumentos com base no valor tributérlo do im6vel estabelecido nQ último
lançamento efetuado pela prefeitura municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana - IPTU Ué Que neste caso o valor venal do IPTU e o
valor da transação são iguais). Se o referido Oficiai tivesse obedecido a Lei nO 11 .331, o valor
venal para este imóvel (ex.: 2006) é de R$154.157,00 sendo 2/3 deste valor para nua
propriedade e 1/3 para o usufruto, este reclamante teria a seguinte despesa :
a)- registro do usufruto 1/3 do valor (R$51 .385,67) -+ despesa de registro R$669 ,21
b)- registro da nua propriedade 2/3 do valor (R$102.771 ,33) -+ despesa de registro =
R$958 ,54
c)- cópia da matrícula = R$26,41
d)- total das despesas de registro R$1.654,16.

=

=

Mas como o 14° Oficiai preferiU afrontar a lei e cobrar de acordo com a sua
ganância , utilizando o Valor Venal de Referência (que deveria ser usado apenas para
. transações onerosas) atriburdo pela PMSP para 2006 é de R$215.845,85, utilizando o
__ referido valor para cobrança das despesas. Assim sendo, aplicando-se a mesma regra de
cálcu lo para o usufruto e nua propriedade, acabou gerando a seguinte despesa para este
reclamante:
,-.
a)- registro do usufruto 1/3 do valor (R$71 .948,62) -+ despesa de registro = R$813 ,81
b)- registro da nua propriedade 2/3 do valor (RS143.897,23) -+ despesa de registro =
R$1 .156,07
c)- cópia da matrícula = R$26,41
d)- total das despesas de registro = R$1 .996,29, ou seja, cobrou deite reclamante
R$342,32 a mais do que legalmente poderia ou deveria ter cobrado .

3°)_ Como vossa excelência pode perceber a cobrança do 14° NÃO
corresponde com o regimento de custas.
~

4°)_ Diante das circunsttncias acima PROPONHO MINHA RECLAMAÇÃO
contra o 14° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS pela COBRANÇA INDEVIDA (A MAIOR),
___ REQUERENDO, DESDE JÁ, QUE SEJA DEVOLVIDO EM DÉCUPLO, para este
reclamante, PELO 14° OFICIAL A QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE A MAIS
PELOS REGISTROS, conforme prevísào constante do regimento de custas Estadual.
N. Termos,
P. Deferimento,
São Paulo, 27 de setembro de 2006
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Exma. Sra. Doutora Juln d. DIr.ito da li Vara de
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R.r. ProC'AO n° 583.00.:3006.:3141:33·8 -

P.cUdo de ProvidiDclaa

Requerente: Reinaldo Bra. Pinmdl.

o Onclal do

14° Repatro de Im6vela da Capital. através

do advogado que esta subscreve (doc. 01). nos autos do processo em epígrafe.
vem. respeitosamente. perante V. Exa .• em cumprimento ao r. despacho de
fls. 09. informar o quanto segue:
1) A presente reclamação noticia a suposta cobrança
/'""
"

indevida de emolumentos no valor de R$ 342.32. que incidiu sobre o registro
de escritura de doação com reserva de usufruto. lavrada às fls. 379/381 do
livro n° 374. do 30° Tabelionato de Notas da Capital. pela qual recebeu o
Reclamante, por doação de Renata Vigni Pinfildi, o imóvel situado na Avenida
Miguel Estéfano n° 481, matriculado sob o n° 141.352, ficando reservado a
ela, doadora, o usufruto vitalício sobre o imóvel doado.
2) Aduz o requerente que esta Serventia. ao efetivar o
registro da escritura em questão, deveria cobrar, a titulo de custas e
emolumentos, a quantia de R$1.654,16, quando cobrou R$ 1.996,29, ou seja,
R$ 342,32 a mais do que legalmente poderia ou deveria ter cobrado, e desta
forma, requer a devolução do excedente em décuplo, a teor do que prescreve o
§ 3°, do Artigo 32, da Lei de Custas (Lei 11.331, de 26 de dezembro de 2002).
Av. ANGÉ:.LICÁ 1 2.530 . BO ANDAR' CON.J . 82 . F"ON ES : 11 11 3255 ' 1 "737 I 3' 59-5266 I 3214-2916
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3) Na verdade, razão não assiste ao reclamante. Com a
vigência do Decreto Municipal n° 46.228, de 23 de agosto de 2005,
Municipalidade de São Paulo regulamentou a base de cãlculo para
recolhimento do imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis.
4) O Reclamante omite, propositalmente, a menção do
item III do art. 7°, da Lei Estadual nO 11.331, de 26 de dezembro de 2002,
que embasou o procedimento da Serventia, e que assim determina:
"Art• .,. • O valor da bue de cüculo a ..r coulderado para

ftn. d ••nlluadramento na. tabelu de Ilae trata o artiIo 4·,

relativamente ao. ato. clu.Ulcado. na etmea "b" do lIlcl80
111 do artlco S·, ambo. de.ta lei, .eri. determlD&do pelo.
parlmetroa a ..pll, prevalecendo o que ror maior:
III - b... de cüculo utUlnda para o recolhimento do
lmpoato de tran.mlAio In",. vWoa de ben.lm6vel8".
5) O referido Decreto 46 .228, dispôs que a base de cãlculo
do referido imposto é o valor venal do bem ou direitos transmitidos, devendo a
Secretaria Municipal de Finanças tornar público esses valores, sempre
atualizados periodicamente.
6) A Lei dos Emolumentos, para qualquer transmissão,
onerosa (venda e compra - ITBI) ou gratuita (doação·

ITCMD), também

estabelece o recolhimento sobre o maior valor entre os três possíveis (valor
venal, valor venal de referência ou valor constante da escritura), pouco
importando se é caso de ITBI ou ITCMD.
Assim, as escrituras levadas a registro serão lavradas com
a observância desse valor e o recolhimento do imposto será feito e calcul do
com idêntica base.

2
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7) Com a edição do Decreto Municipal n° 46.228, o valo
tributário do imóvel é aquele que serviu de base para o recolhimento

o

imposto de transmissão e, caso maior que o valor do negócio, prevalecerá
para o cálculo dos emolumentos.
8) Tal interpretação não decorre apenas do Decreto e das
tabelas que discriminam a base de cálculo dos atos sujeitos à cobrança de
emolumentos, mas também das notas explicativas que as integram, motivo
pelo qual se mostra indevida a pretendida devolução, na fonna deduzida.
9) Quanto ao décuplo, também reclamado, dessume-se
como corolário lógico, não se aplicar ao presente caso, uma vez que não
houve dolo ou má fé por parte da Serventia, sempre preocupada com a
aplicação correta da tabela de custas que, em certos pontos, prima pela falta
da clareza necessária, como já reconhecido em várias oportunidades por este
MM. Juizo, dando margem, como realmente dá, a interpretações várias.
10) E a razão dessa preocupação se deve ao fato de que o
Estado também tem interesse no assunto, promovendo rotineira fiscalização
objetivando custas, podendo autuar o registrador que vier a prejudicá-lo,
beneficiando indevidamente a parte com cobrança a menor, em função de sua
responsabilidade pelo recolhimento dos tributos que incidirem sobre os atos
relacionados com o exercicio de sua função (CTN, arts. 134, VI, 135, I, 136,
137, I a 111, e 138).
11) 11: por tal razão, aliás, que o Oficial se vê forçado, às
vezes, de forma moderada, a consultar o seu Nobre Juiz Corregedor, como
faculta o artigo 29 da Lei 11.331/02, especialmente porque recentes decisões
também evidenciam a mudança de interpretação sobre o mesmo tema.
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Por outro lado, através do processo C.O. nO
~~
2.183/2002, foi firmado entendimento segundo o qual a devolução em /,,'~
décuplo requer conduta dolosa e não culposa, cujo parecer, transcreve-se o
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seguinte trecho:
"l.to POf'fl1l., eIe.eIe 11 Lei 4.476, ..".",../0« requutto para
a d_lu~ .m tUcr&pro a corulutca cIoINa, • 111'10
nmprum.nt.e cur,po.a, cio ".r."acIo. ~rçam'IIO a par da
expUcftucfa dll
,."
fnúme,..,. prececfent.ee cfutc&
eorrwgecloria Geral (11.11. Deda6u Ac(IIwd.erattw.., 1986,
n° 33,35,49 e 50,1.988, nO 75.179,1989, n° 211}"

13) Também merece colação trecho de precedente da
Egr~gia

Corregedoria Geral da Justiça, da Decisão Administrativa de 1.986,

n° 35, sobre o mesmo tema:
"CO.BRAIt'ÇA - &Icce..o - Pedfclo ele ratUuf9c'lo em cUcuplo InacfmunbUfcfacfe - AlUlnd/I ele mIl-/. cfa ..rwntwbia IncUflndll cfa conwç40 monetártCI e cio. ju,..,. - Racurao
proWlo para .... /Im - Proc. 229/85 -l'GNt»f' 81/86".

r ·o

14) Ante o exposto, considerando que o serviço prestado
pela Serventia sempre foi e continuará sendo observado pelo Oficial em favor
do USUARIO, na forma legal, o que revela sua completa disposição na busca
da eficilincia no atendimento e respeito ao interesse público, mostrando-se
indevida a pretensão deduzida na inicial, requer seja indeferida e arguivada a
presente Reclamação, inclusive como medida de inteira JUSTIÇA I
São Paulo, 23 de ovembro de 2006.
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ASSOCIAç.J.O OOS REGISTRADORES
IMOBILIÁRIOS DE SÂO PAULO

CO ,

PROCESSOS N°s: 583.00.2006.214116-2/000000-000
583.00.2006.214122-5/000000-000
583.00.2006.214123-8/000000-000
Ação: 328 - Pedido de Providências
Requerente: Reinaldo Braz Pinfildi

Meritfssimo Juiz de Direito,

Instada a se manifestar nestes autos de procedimento de
reclamação, a Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo ARISP, por seu presidente que esta subscreve e em nome de todos os
Registradores de Imóveis da Capital que representa, vem informar a Vossa
Excelência o entendimento de seus associados sobre a matéria posta a exame.
Inicialmente, é necessãrio que se esclareça que o entendimento
aqui expressado é uniforme entre os Registradores, nAo havendo discordãncia
entre os mesmos.
Cinge-se, em slntese, a reclamaçAo à forma e base de càlculo
dos emolumentos devidos pelo registro de contratos de doação de imóveis.
Entende o reclamante ser base de cãlculo o valor estabelecido no último
lançamento da Municipalidade para a cobrança do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana (IPTU) e os Registradores de Imóveis o valor
utilizado para o recolhimento do imposto de transmissAo inter vivos de bens
imóveis.
Esta Associação, tAo logo editado o Decreto n. O 46.228 da
Municipalidade de SAo Paulo e a subseqOente Lei Municipal n.o 14.256, de
29.12.2006, a qual ratificou os termos do referido Decreto, reuniu os
Registradores de Imóveis da Capital para estabelecer entre todos conduta
única na exigência dos emolumentos devidos pelos atos de transmissão de
imóveis. Foram unAnimes em aceitar correto os novos valores impostos pela

.,
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ASSOCIAÇÃO DOS REGIS
IMOBILIÁRIOS DE sJí
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Municipalidade, competente para sua fixaçAo,
contratos de doaçAo.

InCIU!lllve .

para o registro de

Para o cálculo e exigência de emolumentos pelos atos praticados
pelas serventias extrajudiciais, está editada e em vigência a Lei Estadual n.o
11 .331 , de dezembro de 2002 que, em seu artigo 7° estabelece que o valor da
base de cálculo a ser considerado para fins de enquadramento pelas tabelas
respectivas será determinado pelos parAmetros indicados, preyalecendo o que
for maior:
"I - preço ou valor econômico da transaçAo ou do negócio jurldico
declarado pelas partes;
11 - valor tributério do imóvel, estabelecido no ultimo lançamento
efetuado pela Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança do
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, ou o valor
da avaliaçAo do imóvel rural aceito pelo 6rgAo federal
competente, considerado o valor da terra nua, as acessões e as
benfeitorias;
111 - base de cálculo utilizada para o recolhimento do imposto de
transmissão Inter vivos de bens imóveis."
Com a entrada em vigor do Decreto Municipal 46.228 e da Lei
Municipal na 14.256, passou-se a aplicar, para os atos de registro, nAo mais o
valor tributário para efeito de cobrança do IPTU e sim o valor base de calculo
para o recolhimento do ITBI (111), caso nAo fossem maiores os valores do
negócio jurídico declarado pelas partes (I) e o valor para cobrança do IPTU (11 ).
NAo haveria, por parte do registrador, critério alternativo, postos
como estavam os critérios legais de forma clara e incisiva .
Por estes dois éditos modificou-se a base de célculo para o
recolhimento do ITBI, ou seja, não mais deveria esse imposto ter por base de
calculo o valor base para a cobrança do IPTU e sim o valor venal atualizado do
bem ou direitos transmitidos, valor este aferido pela Secretaria Municipal de
Finanças e por ela tornado público (artigo 7 e 78 da Lei 11 .154, com redação
dada pela Lei 14.256, de 2006).
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Concluindo, Excelência, no estrito

sAo PAULO

-v.v" J)

nrlrnA,ntn do dispositivo do

0

artigo 7 da Lei Estadual que normatiza a cobrança dos emolumentos, os
Registradores de Imóveis deverllo se ater a esse novo valor vinculado ao
imposto de transmiss!lo de bem imóvel, caso maior dentre as hipóteses
elencadas neste artigo, inclusive para o ato de registro de contrato de doaç!lo.

.

'

..- '

Acresce a esses fundamentos o fato de a Lei Estadual, que
regulamenta o imposto de doaçêo de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, Lei
nO 10.705, de 2000, prever para o cálculo do imposto devido o valor de
mercado do bem ou direito, na data do contrato de doaçAo (art. 9°, § 10 ) .
SAo idênticos, hoje, os critérios do Estado e Municlpio, a reforçar
o entendimento dos Registradores de Imóveis da Capital.
Assim, a cobrança feila pelo Oitavo e Décimo Quarto Registro de
Imóveis da Capital está escorreita, em perfeita consonância com as normas
que regem os cálculos dos emolumentos pelos atos que praticam.
Silo estas, Excelência, as informações que temos, estando à
disposiçAo para outras, se necessárias.
São Paulo, 22 de Janeiro de 2007
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FLAUZILlNO A~ÚJO DOS SANTOS
Presidente
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RECLAMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

L

Ao
Meritísslmo Juiz de Direito da 11 Vara de
Registros Públicos de São Paulo - Capital

-.
/ _ ..

REINALDO BRAZ PINFILDI, brasileiro, casado, servidor público federal,
RG na 2.497.691-XlSSP/SP, domiciliado e residente nesta Capital, na Alameda dos
Tupiniquins na 1.138, vem mui respeitosamente à presença de V. Excia. propor
RECLAMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO CONTRA o OFICIAL DO 8° OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL POR COBRANÇA INDEVIDA DE EMOLUMENTOS E
DEMAIS CUSTAS SOBRE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL.
São os fatos:

1°). No dia 16-05-2006 eu RECLAMANTE recebi a titulo de DOAÇÃO COM
RESERVA DE USUFRUTO, o imóvel abaixo relacionado:
A)· setenta e cinco por cento de "UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO, situados neste
Município e Comarca de São Paulo, Capital, na Avenida Indianópolis na 3.248, no 42 0
Subdlstrito-Jabaquara, 8" circunscrição Imobiliária, objeto da matricula na 1'26.627 do 80
Registro de Imóveis, cadastrado na PMSP sob o nO 047 .227.0008-7, com valor venal de
R$143.166,75 (proporcionai com a doação) e valor da doação de R$143 .166,75;
2°)· APÓS LAVRADA A ESCRITURA DE DOAÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL
FOI PROCEDIDO AO REGISTRO NA RESPECTIVA CIRCUNSCRiÇÃO, SENDO
ENCAMINHADA NESTE CASO PARA O 8° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO
PAULO. De acordo com o artigo 7° da Lei na 11 .331/2002 e artigo 16 do Decreto
46 .655/2000 a cobrança dos emolumentos de escritura de DOAÇÃO deve ser feita com base
em um dos seguintes valores: 1)- preço ou valor econômico da transação; 11)- valor tributário
do imóvel estabelecido no último lançamento efetuado pela prefeitura municipal, para efeito
de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU (no caso em
questão, imóvel urbano).
Além disso, o artigo 13. I da Lei 10.705 (ITeMD) diz que o valor da base de cálculo não será
inferior ao fixado para o lançamento do IPTU, reforçado pelo artigo 15 do Decreto na
45.83712001 .
Diante de tantos dispositivos legais, não pode o titular de uma delegação
, arbitrariamente estipular um outro valor para base de cálculo de registro de doação.
Acontece que com o advento do Decreto Municipal nO 46.228 de 23-08-2005 e
Portaria SF na 081/2005 que legisla sobre o IT81 Municipal, sua cobrança e atribui o Valor
Venal de Referência para os casos de alienação onerosa (ex.: venda e compra), o 80 Oficial
oassou a oeneralizar a cobranca e está cobrando o reaistro da referida doacão com base no

-. .

-'
Portaria SF nO 081/2005) e não de acordo com a Lei nO 11.331 de 26-12-2002 (Regimento de
Custas do Estado de São Paulo) e demais dispositivos legais acima citados que man
cobrar os emolumentos com base no valor tributário do imóvel estabelecido no úl mo
lançamento efetuado pela prefeitura municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre a
. propriedade predial e territorial urbana - IPTU Oé que neste caso o valor venal do IPTU e o
valor da transação são Iguais). Se o referido Oficlallivesse obedecido a Lei n° 11 .331, o valor
_ venal para este imóvel (ex.: 2006) é de R$143.166,75 sendo 2/3 deste valor para nua
propriedade e 1/3 para o usufruto, este reclamante teria a seguinte despesa :
a)- registro do usufruto 1/3 do valor (R$47.722,25) ~ despesa de registro R$669,21
b)- registro da nua propriedade 2/3 do valor (R$95.444,50) ~ despesa de registro
R$885,97
c)- cópia da matricula:; R$26,41
d)- total das despesas de registro = R$1.581 ,59.

=

=

r.

Mas como o 8° Oficial preferiu afrontar a lei e cobrar de acordo com a sua
ganãncia, utilizando o Valor Venal de Referência (que deveria ser usado apenas para
transações onerosas) atribuído pela PMSP para 2006 é de R$178.586,19, utilizando o
referido valor para cobrança das despesas. Assim sendo, aplicando-se a mesma regra de
cálculo para o usufruto e nua propriedade, acabou gerando a seguinte despesa para este
reclamante:
a)- registro do usufruto 1/3 do valor (R$59.528,73) ~ despesa de registro = R$669,21
b)- registro da nua propriedade 2/3 do valor (R$119.057,46) ~ despesa de registro =
R$ 1.010,49
c)- cópia da matrícula = R$26,41
d)- total das despesas de registro R$1 .706, 11, ou seja, cobrou de.te reclamante
R$124,52 a mal. do que legalmente poderia ou deveria ter cobrado.

~

=

3°)_ Como vossa excelência pode perceber a cobrança do 8° NÃO corresponde
com o regimento de custas.

4°)_ Diante das clrcunstAnclas acima PROPONHO MINHA RECLAMAÇÃO
contra o 8° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS pele COBRANÇA INDEVIDA (À MAIOR),
REQUERENDO, DESDE JÁ, QUE SEJA DEVOLVIDO EM DÉCUPLO, para e.te
reclamante, PELO 8° OFICIAL A QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE A MAIS PELOS
__ REGISTROS, conforme previsão constante do regimento de custas Estadual.

f"'"

.

)

N. Termos,
P. Deferimento,
São Paulo, 27 de setembro de 2006

-.

São Paulo, SP, 21 de novembro de 2006.

Excelentíssima Senhora Doutora
MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES
Juíza de Direito da li. Vara de Registros Públicos

Autos: Pedido de Providências (Reclamação)
Processo nO 583.00.2006.214122-5
Reclamante: REINALDO BRZ PINFILDI
2C ~S
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I - DA RECLAMAÇÃO
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Reclamante, REINALDO BRAZ PINFILDI, ingressou com
pedido de restituição em décuplo do valor recebido, segundo alega, a maior nos
registros da escritura pública de doação com reserva de usufruto, lavrada nas
notas do 30° Tabelionato de Notas desta Capital, e devidamente registrada na
matrícula nO 126.627, deste Registro.
Na peça vestibular demonstra a diferença que entende ter sido
cobrada a maior decorrente da interpretação da aplicação errônea do artigo 7°,
inciso III, da Lei Estadual n° 11.331 , de 26.12.2002.
Il- DA JUSTIFICATIVA DA CO

Em matéria de emolumentos de s iças extrajudiciais compete à
União estabelecer as regras gerais de cobrança; e ao Estado a re ulamentação
dos emolumentos devidos, seguindo os parâmetros editados na n
a Federal.
A Lei Federal n° 10.169, de 29 de deze
estabeleceu normas gerais para a fixação de emolume . os
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praticados pelos serviços notariais e de registro, no artigo 1°, parágrafo único,
deixou assentado que "o valor fIXado para os emolumentos deverá corresponder
ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados ",
o mesmo teor foi repetido na Lei Estadual nO 11.331, de 26.12.2002, artigo 5°,
caput.
A Lei Federal já citada, artigo 2°, 1II, determinou que os atos
específicos de cada serviço fossem classificados levando em conta tratar-se de
ato sem conteúdo financeiro e com conteúdo financeiro. Também, neste caso, a
Lei Estadual, reproduziu a disposição Federal, desta feita, no artigo 5°, 111.
A Lei Estadual nO 11.331, de 26.12.2002, no artigo 7°,
determinando que se utilize sempre o maior, estabeleceu para os casos de
registros com conteúdo financeiro, três parâmetros: 1 - preço ou valor
econômico da transação ou do negócio jurídico declarado pelas partes: 11 valor tributário do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pela
Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, ... IIJ - base de cálculo utilizada para o
recolhimento do imposto de transmissão "inter vivos" de bens imóveis.
Na Capital do Estado de São Paulo normalmente existem os três
parâmetros, valor do negócio, valor do lançamento predial e a base de cálculo
para o recolhimento do imposto de transmissão "inter vivos" de bens imóveis,
sendo que este último, que até o mês de agosto de 2006 era idêntico ao do
lançamento predial, passou a ter base diferenciada considerando-se o valor
médio de mercado e chamado de Valor Venal de Referência.
Da leitura desses dispositivos temos que o registro dos atos
translativos de direitos reais com valor financeiro quer sejam gratuitos ou
onerosos devem se subsumir aos três parâmetros e ver considerado o valor
maior, em respeito ao já citado artigo 7°, da Lei Estadual nO 11.331 , de
26.12.2002.
No caso em testila, o valor total os negócios e do lançamento
predial são idênticos, R$ 143.166,75; já o Valo enal de Referência (para efeito
de nBI) era de R$ 178.586,20, sempre con derando apenas a p~e doada, ou
seja, 75% do imóvel, e levando em conta q e, para efeitos fis 15, a doação da
nua propriedade corresponde a 2/3 do valor e
sufrutQ .a lis.--.--.....
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É sabido que nos emolumentos recebidos das partes estão
englobadas verbas que devem ser repassadas ao Estado de São Paulo, ao
Tribunal de Justiça de São Paulo, ao rPESP e ao SINOREG (retribuição dos atos
gratuitos do registro civil), artigo 19, da Lei Estadual 11.331/2002.
No artigo 12, da mesma Lei, está inserta a obrigação do
registrador de efetuar o recolhimento correto dos valores que devem ser
repassados, impondo, inclusive, se o recolhimento não ocon-er ou for a menor,
artigo 15, pena de multa e de responsabilidade disciplinar.

r-,.-..

Desses dispositivos emerge claro que o registrador não pode
transigir quanto ao recolhimento desses valores que devem ser repassados, e este
o motivo que nos levou a interpretar a regra do artigo 7°, da Lei Estadual, e
aplicar o maior valor.
É de notar que o citado dispositivo legal não leva em conta que o
inciso 1Il deve ser considerado apenas para os atos onerosos, em que há
recolhimento do ITBI ou a todos os atos que contenham valor financeiro, como
no caso, a doação e o usufruto.
Em respeito às regras da legislação federal , e do prinCipIO da
isonomia, é de se aplicar para ambos os casos, transmissão onerosa e gratuita, a
mesma tabela, de sorte que o inciso m, do artigo 7°, da Lei Estadual citada, terá
prevalência se for o de maior valor.

r

Este Registro de Imóveis tomou todas as cautelas para verificar a
perfeita aplicabilidade da tabela de emolumentos, extraindo, pela internet, os
valores do lançamento predial e Valor Venal de Referência, cópias anexas, nas
quais se percebe o cálculo efetuado para obter o exato valor base do
recolhimento dos emolumentos.
Diversamente do que afirma o Rec
ante, não há qua uer
intuito de ganância, mas a intenção de recolher o ato valor devido, mor ente
quanto aos valores que devam ser repassados ao Entes Públicos referidos.
A devolução em décuplo é uma pena que consoante
entendimento no processo nO 000.05.027
-8;--t1essa...
peitável Vara
Correcional e no processo nO CG- J. 70/200 I, de São Be
ao
Campo. da
os caso em que haja
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, esta reservada p
dolo por parte do oficial na aplicação da tabela, o que ri
comento não
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ocorreu, no máximo, uma interpretação em desconformidade com os princípios
tributários.
As assertivas expendidas estão alicerçadas na pressuposição de
que a cobrança foi correta, tanto é que a certidão de registro demonstra as várias
parcelas que foram recolhidas aos Entes Públicos beneficiários.
Por fim, apenas para robustecer as argumentações, trazemos que a
melhor interpretação do 1II, do artigo 7°, da Lei Estadual, seja de que a base al i
consignada se refira ao valor que, eventualmente, sirva para recolhimento de
ITBI, e não como quer o Reclamante que o interpreta como a base do efetivo
recolhimento do ITBI, e neste caso, não se aplicaria aos atos graciosos já que
sujeitos ao ITCMD.
Estas, MM. Juíza, as razões que nos levaram a aplicar o Valor
Venal de Referência para a cobrança dos emolumentos.
Por

derradeir
esmo Reclamante impetrou outro
os argument ,processo nO 583.00.2006.214116-2.

rei~Vossa

Aprov I!amOS o ensejo para
protestos da mais evada consi ração e rero.

Excelência, os

JOel~E~~
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ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES
IMOBIUÁRIOS DE SÃO PAULO
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PROCESSOS N°s: 583.00.2006.214116-2/000000-000
583.00.2006.214122-5/000000-000
583.00.2006.214123-8/000000-000
Ação: 326 - Pedido de Providências
Requerente: Reinaldo Braz Pinfildi

Meritissimo Juiz de Direito,

r
Instada a se manifestar nestes autos de procedimento de
reclamação, a Associaçao dos Registradores de Imóveis de São Paulo ARISP, por seu presidente que esta subscreve e em nome de todos os
Registradores de Imóveis da Capital que representa, vem informar a Vossa
Excelência o entendimento de seus associados sobre a matéria posta a exame.
Inicialmente, é necessário que se esclareça que o entendimento
aqui expressado é uniforme entre os Registradores, não havendo discordância
entre os mesmos.
Cinge-se , em slntese, a reclamação à forma e base de cálculo
r~

dos emolumentos devidos pelo registro de contratos de doação de imóveis .
Entende o reclamante ser base de cálculo o valor estabelecido no último
lançamento da Municipalidade para a cobrança do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana (IPTU) e os Registradores de Imóveis o valor
utilizado para o recolhimento do imposto de transmissão inter vivos de bens
imóveis.
Esta Associação , tão logo editado o Decreto nO 46.228 da
Municipalidade de São Paulo e a subseqUente Lei Municipal n,o 14.256, de
29.12.2006, a qual ratificou os termos do referido Decreto, reuniu os
Registradores de Imóveis da Capital para estabelecer entre todos conduta
única na exigência dos emolumentos devidos pelos atos de transmissão de
imóveis. Foram unanimes em aceitar correto os novos valores impostos pela

~------

~ uo Ma<;o Paulo, 123 . Coni . 11 • 12 . CEP 01319·001 . Fone" 3107· 1291 / 239-4952 _ Fox: 3107-253 1 . São Paulo _ SP

para o registro de

Municipalidade, competente para sua fixação,
contratos de doação.

Para o cálculo e exigência de emolumentos pelos atos praticados
pelas serventias extrajudiciais, está editada e em vigência a Lei Estadual n.o

11.331, de dezembro de 2002 que, em seu artigo 7° estabelece que o valor da
base de cálculo a ser considerado para fins de enquadramento pelas tabelas
respectivas será determinado pelos parâmetros indicados, prevalecendo o que
for maior:
"I - preço ou valor econômico da transação ou do negócio jurldico
declarado pelas partes;
II - valor tributário do imóvel, estabelecido no ultimo lançamento
efetuado pela Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança do
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, ou o valor
da

avaliação

do

imóvel

rural

aceito

pelo

órgão

federal

competente, considerado o valor da terra nua, as acessões e as
benfeitorias;
111 - base de cálculo utilizada para o recolhimento do imposto de
transmissão inter vivos de bens imóveis ."
Com a entrada em vigor do Decreto Municipal 46.228 e da Lei
Municipal n.o 14.256, passou-se a aplicar, para os atos de registro, não mais o
valor tributário para efeito de cobrança do IPTU e sim o valor base de calculo
para o recolhimento do IT81 (111), caso não fossem maiores os valores do
negócio jurldico declarado pelas partes (I) e o valor para cobrança do IPTU (11) .
Não haveria, por parte do registrador, critério alternativo, postos
como estavam os critérios legais de forma clara e incisiva.
Por estes dois éditos modificou-se a base de cálculo para o
recolhimento do IT81, ou seja, não mais deveria esse imposto ter por base de
calculo o valor base para a cobrança do IPTU e sim o valor venal atualizado do
bem ou direitos transmitidos , valor este aferido pela Secretaria Municipal de
Finanças e por ela tornado público (artigo 7 e 7a da Lei 11 .154, com redação
dada pela Lei 14.256, de 2006) .

Rl'a Maria Paula, 123 - Coni. 11 e 12 - CEP 01319 -001 - Fones: 3107-1291 / 239- 495 2 _ Fax: 3107-253 1 - Sôo Paulo - SP
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Concluindo, Excelência, no estrito Imr,I'rI1', .. nl~n do dispositivo do
artigo 7° da Lei Estadual que normatiza a cobrança dos emolumentos, os
Registradores de Imóveis deverao se ater a esse novo valor vinculado ao
imposto de transm issao de bem imóvel, caso maior dentre as hipóteses
elencadas neste artigo, inclusive para o ato de registro de contrato de doação .
Acresce a esses fundamentos o fato de a Lei Estadual, que
regulamenta o imposto de doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMO, Lei
n.o 10.705, de 2000, prever para o cálculo do imposto devido o valor de
mercado do bem ou direito, na data do contrato de doação (art. 9°, § 1°).
São idênticos, hoje, os critérios do Estado e Município, a reforçar
o entendimento dos Registradores de Imóveis da Capital.
Assim , a cobrança feita pelo Oitavo e Décimo Quarto Registro de
Imóveis da Capital está escorreita, em perfeita consonância com as normas
que regem os cálculos dos emolumentos pelos atos que praticam.
sao estas , Excelência, as informações que temos , estando à
disposição para outras, se necessárias.
São Paulo, 22 de Janeiro de 2007

FLAUZILlNO ARAÚJO DOS SANTOS
Presidente

~.u o Mario Paulo, 123 · Conj. 11 e 12 · CEP 013 19·001 . Fones: 3 107· 1291 /23 9· 4952. Fax: 3107.253 1 . São Pau lo. SP

REC~BJMENTO

Em

.22L de

6..~

de 2008 recebi estes autos.

Eu, -----I-':0!.~::::::::::::=___ ___ , Escr., subscr.

.

"....

,

Em 04.11.08, faço estes autos concl

os o

Gustavo Henrique Bretas Marzaglo. u........

· Juiz de Direito, Dr.
"esc., suba.

V I 5 TO S.

Decisão a seguir, em 03 laudas, digitadas apenas
no anverso.

São Paulo, 10.11 .08 .

Gustavo Henri<./aoo,.g,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
8

1 Vara de Registros Públicos da Capital
Proce..o n° 583.00.2008.177724-1-CP. 376-Fle.1

C\0!
s.

I-.....;..:~~

VISTOS.

Cuida-se de reclamaçao formulada por CARMELA TURCARELLI
8ARLETTA que discorda das despesas cobradas pelo 70 Registro de Imóveis da
Capital para o registro das doaçOes de partes ideais de seus três imóveis. Aduz
que a Serventia tomou por base de cálculo do valor venal de referência , o qual é
destinado apenas às alienaçOes onerosas, e não o valor venal constante do IPTU.
Pede, por isso, a devolução em décuplo dos R$ 420,80 que considera cobrados a
maior.

o Oficial prestou

informaçOes sustentando que os parâmetros do

art. 7 0 , da Lei 11 .331/02 , devem ser considerados em relação a todos os tltulos de
transmissão, mesmo nos casos de doaçao, porque a Lei não diz que o inciso 111 ,
do referido artigo, só deve ser aplicado quando houver incidência de IT81. Aduziu ,
ainda, que o E. STF, na ADIN 3887, do E. STF, considerou constitucional o art. 70 ,
cujas hipóteses são critérios de enquadramento dos imóveis para fins de
cobrança dos emolumentos (fls. 24/27). Juntou dois pareceres jurldicos (fls. 31/53
e 54/62), e documentos (fls. 63/93) .

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

o art. 70 , da Lei Estadual

11 .331/02, dispOe que:

"O valor da base de cálculo a ser considerado para
fins de enquadramento nas tabelas de que trata o artigo 4°,
relativamente aos atos classificados na allnea "b" do inciso 111 do
artigo 5°, ambos desta lei, será determinado pelos parámetros a
seguir, prevalecendo o que for maior:

y

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
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I - preço OU valor econ6mico da transação ou do
negócio juridico declarado pelas partes;
fi - valor tributário do imóvel, estabelecido no último
lançamento efetuado pela Prefeitura Municipal, para efeito de
cobrança de imposto sobre

a propriedade predial e territorial

urbana, ou o valor da avaliação do imóvel rural aceito pelo órgão
federal competente, considerando o valor da terra nua, as
acessões e as benfeitorias;
111 - base de cálculo utilizada para o recolhimento
do imposto de transmissão "inter vivos " de bens imóveis."

As hipóteses do art. 70 , da Lei Estadual 11 .331/02, aplicam-se a
todos os títulos de transmissão, inclusive aos decorrentes de doação não
onerosa.

É que, conforme decidiu o E. STF , na ADIN 3887, esses incisos
trazem parâmetros de enquadramento dos imóveis em categorias para a
cobrança do serviço cartorário.

r
Em sendo assim, não há como se vincular a incidência dos incisos
ao tipo de negócio jurldico efetivado.

Por isso, equivocada a alegação da reclamante de que o inciso 111
- que prevê a incidência da base de cálculo do ITBI - não se aplicaria ao registro
de escritura de doação não onerosa.

Como bem observou o Oficial , a Lei não diz que o inciso 111 só será
considerado quando houver incidência do ITBI.

Assim , apresentado o titulo ao Oficial, este fará o exame do valor
de cada um dos três incisos do art. 70 , e tomará por base para o cálculo o maior.

Õ

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
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Processo

nO 583.00.2008.177724-1-CP. 376-Fls.3

No caso posto, o maior era o do inciso 111 , motivo por que, com
acerto, calculou os emolumentos e as despesas com base nele.

Observe-se, por fim , que o art. 13, da Lei Estadual 10.705/00, em
nada interfere no que ora se afirma, porque cuida de valor de imposto e não de
cobrança de emolumentos, atualmente disciplinada na Lei 11 .331/02.

r

Posto isso, não verificada qualquer violação funcional na conduta
do Oficial do 2° Registro de Imóveis, indefiro o pedido de devolução em décuplo
e determino o arquivamento dos autos.

Nada sendo requerido no prazo legal, ao arquivo.

PRIC.

São Paulo, 10 de novembro de 2008.

Gustavo

HenriqU~ãO
Juiz d~~ Marza~

Processo n° 583.00.2008.177724-1-CP.376.

Aos 10 de no

de 2008, recebi os
(Isabel), esc.subscrevi
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583.00. 2008. 17772 1000000-000
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CONCLUSAO
Aos 16 de dezembro de 200 , a pedido verbal,
faço estes autos conclus
o Dr. Gustavo
Henrique Bretas Marzagio J . de Direito da 1"
Vara de Re Istros Públicos. Eu,

Vistos.

Corrijo, de oficio, o erro material constante
da decisão de fls. 96/98 para que fique constando que
dispositivo de fls.98 refere-se ao 7° Registro de Imóveis
e não ao 2° Registro de Imóveis como constou na
decisão.
Int.
São Paulo, 16 de dezembro de 2008.
matas' Marzagio

DATA
Aos 16 de dezembro de
resentes autos. Eu,

recebi

os

abel, esc.

CERTIDAO - PUBLIC
~
dou fé qua o(a) ]I .
de fls.
oi dlSp.flibWzadr !o DíriOda Justiça
r6nlco em
r,ul ~ . Considera-se data
da publlcaçlo, o primeiro dia útil subseqüente à
d
acima
N'da.
Slo
Paulo,
I
, scr.subscrevl.
e Iflco
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AUDIENCIA:

AR - AVISO DE RECEBIMENTO
PODER JUDICIARIO/SP - ECT/DR/SPM - 0509752599
CARIMBO· MAO PROPRIA

DATA DA POSTAGEM

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO: CARTA DE CITAÇÃO

UNIDADE DE POSTAGEM

N' de Registro Postal

AR
REMETENTE I ENDERECO PARA DEVOLUCAO
FÓRUM JOÃO MENDES JÚNIOR
l ' Ofício de Registros Públicos
Praça João Mendes, s/no, 22° andar, sala 2200
Processo nO583,00,2008,177724-1 (CP- 376)
Ação: Pedido de Providências
Requerente(s): Cannela Turcarelli Barletta

TENTATIVAS DE ENTREGA
_1_1_1_1_1_1-

- - - -h
_

DESTINATARIO
CARMELA TURCARELLI BARLETTA
Rua Jaboticabal nO1412
São Paulo (SP)
03188-002
NOME E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA DO RECEBIMENTO:
I

__ :__h

- - - -h

MUDOU-SE

CARIMBO DA UNIDADE DE

DESCONHECIDO

DESTINO:

-

_

RECUSADO
NAo PROCURADO

_

NUMERO INEXISTENTE

_

END. INSUFICIENTE.

_

NF. ESCR. PORTISINDICO

_

OUTROS:

RUBRICA E MATRICULA DO EMPREGADO: DATA:

I

RG:

TRIBUNAL DE J USTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Direito da I ', Vara de Registros Públicos da Comarca de Silo Paulo
Praça João Mendes sln', 22' andar, sala 2200- Silo Paulo/SP - CEPo 01501-900 Telefone: 2171-6353 / 6354 / 6355
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Processo n° 583.00.2008.1 77724-1 (CP-376)
Ação: Pedido de Providências
Requerente: Carmela Turcarelli Barletta
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CARMELA TURCARELLI BARLETTA

CIENT IFICO Vossa Senhoria de que, por sentença prolatada em 10 de novembro de 2008e
declaração de 16 de dezembro de 2008, foi indeferido o pedido de devolução em décuplo, por isso,
não veri ficada qualquer violação funcional na conduta do Oficial do 7° Registro de [móveis.
Prazo para apelação: [5 (quinze) dias contados a partir da juntada o aviso de recebimento
desta carta aos autos,

Esclareço a Vossa Senhoria que a carta é expedida conforme o disposto no art. 9°, da Lei Estadual
nO3.947, de 08 de dezembro de 1983 , valendo o RECIBO que a acompanha como comprovante de
que esta intimação se efetivou.

São.p
~a=u~l:o,~14~de~ja~n~~~~iC:=~(.Ã
Eu,~
(Adriana

Peniche de Oliveira Bragatto), Escrevente Chefe,
digitei. Eu,
(Marlene Teixeira Miranda), Escrivã - Diretora
substituta, on ri e subscrevi e assino por ordem doCa) MM(a) Juiz(a) de Direito.

