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O MAURO SETA (CIE-RNE nO W391267V/SE/OPMAF/OPF), italiano, aposentado, domiciliado e residente em
São Paulo, SP, na Avenida Aratãs nO 614, apartamento 72, na
qualidade de doador e responsável pelo pagamento das despesas da ::;'
doação abaixo citada venho propor reclamação contra o 5° Oficial de :2r",
Registro de Imóveis de São Paulo 1 SP pelos fatos adiante elencados:
1°)_ em 04-12-2008 doei o imóvel situado em São Paulo, na 'c',:.::>
Rua Frei Caneca nO 144 - apartamento 03 para meus 03 filhos com ,)
reserva de usufruto através de escritura de doação lavrada no 30° ;,
Tabelião de Notas de São Paulo no livro 393, páginas 315/318;
;"";1

2°)_ Após a referida doação, a escritura foi encaminhada
para o 5° Registro de Imóveis acompanhada de cheque para fazer face
as despesas de registro;
3°)- o imóvel foi doado tomando por base o valor venal
constante do IPTU/2008, ou seja, valor venal de R$47.714,OO.
Seguindo a regra da legislação pertinente, ou seja, 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 título se refere a DOAÇÃO DE
IMÓVEL, deve-se levar em conta o valor atribuído 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. Vejamos a
íntegra dos citados artigos:
A)- DO ITCMD: o artigo 13 da Lei 10.705/2000 e artigo 15 do Decreto
nO 45.837/2001 (cujo teor é o mesmo na Lei e no Decreto):

"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"; "Decreto
nO 45.837/2001 - Artigo 15 - O valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13): I - em
se tratando de: a)- urbano, não inferior ao fixado para o lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU'" ,
B)- DO REGISTRO: "Lei nO 11.331/02, Artigo 7°:
"Lei nO 11.331/02, 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:
I - 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, ou o valor
da avaliação do imóvel rural aceito pelo órgão federal competente,
considerando o valor da terra nua, as acessões e as benfeitorias;
Parágrafo único - Nos casos em que, por força de lei, devam ser
utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, estes
serão os valores considerados para os fins do disposto na alínea "b" do
inciso 111 do artigo 5° desta lei";

Assim sendo a despesa de registro de imóveis para a
referida escritura seria a seguinte, visto que, o valor atribuído pelos
doadores é o mesmo que o valor venal constante do IPTU/2008:
- Valor de doação = R$47.714,00 e valor venal de R$47.714,00:
Registro da nua propriedade (2/3) do valor, ou seja, R$31.809,33 =>
a despesa de registro se enquadra na letra "f' (da tabela 11 - nO 1)
cuja despesa é de R$560,07
Registro do usufruto (1/3) do valor, ou seja, R$15.904,67 => a
despesa de registro se enquadra na letra "f' (da tabela 11 - nO 1) cuja
despesa é de R$560,07;
- 04 averbações sem valor declarado conforme consta na matrícula e
no recibo fornecido pelo registrador => despesa = R$59,52;
- Emissão de uma certidão => despesa = R$28,43;

--

-----

- TOTAL DAS DESPESAS DE REGISTRO = R$1.208,09
4°)_ Acontece que para surpresa desse doador o 5° Oficial
de Registro de Imóveis de São Paulo aplicou como parâmetro de
cobrança das despesas de registro de doação o VALOR VENAL DE
REFER~NCIA 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 majoração nas despesas de registro. Para
elucidar, cito abaixo o valor venal de referência do imóvel (obtido na
internet no site da prefeitura) e as despesas geradas tomando como
base esse Valor Venal de Referência utilizado pelo Oficial:
- Valor Venal de Referência em 19-12-2008 data de entrada do título
no RI R$72.201.42:
Registro da nua propriedade (2/3) do valor, ou seja, R$48.134,28 =>
a despesa de registro se enquadra na letra "g" (da tabela" - nO 1)
cuja despesa é de R$714,85
Registro do usufruto (1/3) do valor, ou seja, R$24.067,14 => a
despesa de registro se enquadra na letra "f' (da tabela" - nO 1) cuja
despesa é de R$560,07;
- 04 averbações sem valor declarado conforme consta na matrícula e
no recibo fornecido pelo registrador => despesa = R$59,52;
- Emissão de uma certidão => despesa = R$28,43;
- TOTAL DA COBRANÇA DO 5° REGISTRADOR = R$1.362,87

=

'"

- 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 do registro, das averbações sem valor e
da certidão emitida o 5° Oficiai de Registro de Imóveis cobrou
desse doador o exorbitante valor de R$1.362,87, ou seja, A
COBRANÇA INDEVIDA DO 5° OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP GEROU UMA DESPESA
ADICIONAL DE R$154,78 para esse doador.
5°)- Diante de todos os fatos relatados e legislações
aplicáveis à natureza do serviço prestado pelo 5° 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.:

----._-------

1°)_ as providências que julgar necessárias contra o 5° Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo;
2°)_ A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA A MAIOR, ou seja,
R$154,78;
3°)- A CONDENAÇÃO do 5° Oficial de Registro de Imóveis para que
devolva em DÉCUPLO a cobrança indevida, ou seja, que devolva a
esse doador, além da diferença cobrada a maior, a quantia de
R$1.547,80 em uma única parcela (de acordo com o referido artigo
em seu § 3°) como forma de penalização pela má conduta deste
Oficial, a qual gerou õnus excessivo para este doador e quase a
frustração de sua pretensão.

"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, 04 de fevereiro de 2009.

MAURO SETA

5" Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo

Prenotação nO 218331

Sérgio Jacomino - Registrador
E-mai1:

~l

CERTIDÃO DOS ATOS PRATICADOS

is

.578-15,
Sérgio Jacom ino, 5" Oficial de Registr o de Imóvei s, C.P.F. 656.714
,
mado e registrado em 06/01/2009
microfil
,
sob número 218331
CERTIFICA que o presente titulo foi prenotado em 19/12/2008,
e que fora'm procedidos aos seguintes atos:

:ue
ler

'el

;rs

saq.lre glstro Descriç ão do livro
1/36189 Lv. 3- Transcrição das Transmissões
2/36189 Lv. 3- Transcrição das Transmissões
0/85918 Lv.2-Registro Geral (matricula)
1/85918 Lv.2-Ragistro Geral (matricula)
2/85918 Lv.2-Ragistro Geral (matricula)
3/85918 Lv.2-Registro Geral (matricula)
4/85918 Lv.2-Registro Geral (matricula)

Descriç ão do ato

lS,

naturali zação
Identific ação pessoal

Lar
. A
[leso

abertura
doação

pacto antenup cial

am,

usufruto
cláusula s restritiv as

ção v/

EP""'
.t.a.
10;
32;

Registro(s)
Averbação(ões)
Abartur a(s) de matrlcu la(s) a requeri mento
Certidões, Atribui ções, Notifica ções e Intimaç ões

/

';:

JOSE Y

Custas Finais

;ões

Valor devido
Depósi to prévio

üs.

R$ 1.274,92
R$ 59,52
R$ 0,00
R$ 28,43
R$ 0,00
R$ 1.362,87
R$ 1.396,00
R$ 33,13

Saldo

. da

Valor
R$ 14,88
R$ 14,88
R$ 0,00
R$ 714,85
R$ 14,88
R$ 560.07
R$ 14,88

Natureza do titulo: Escritura Pública

Outorg ado: ROBERTO ANTONIO SETA

ao

mT~

sergioiacomino(ã),gmail.com

Emolum entos
Estado
IPESP
SI NOREG
Tribuna l de Justiça

R$ 851,78
R$ 242,10
R$ 179,33
R$ 44,83
R$ 44,83

Os emolume ntos do Estado, as contribu ições do
IPESP e do Tribunal de Justiça serIa recolhidos, em
guias próprias, no primeiro dia útil d -$ an
seguinte à data da emissão das

São Paulo, 06 de janeiro de 2009
SÉRG IO JACOM INO - Oficial Registr ador

"

MARC O ANTON IO VIOLlN - Substit uto do Oficial

--- --- --- --- /-- --- --- -/! ,-- --- --- --- --- --- --REC IBO
.,i

/1

_____ ______
Nome: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_ _ _ ___
End: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fone: _____ ______

na importância de
Declaro que recebi a 1" via deste recibo, bem como, recebi o saldo
São Paulo, data ____/___/200 __
~s

Assina tura

)

Rua Marques de Paranaguá, 359 - Consolação - São Paulo - SP

Tel: 3129 -3555
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CONTRIBUINTE: 010.026.0023-5 (área maior)
,

PROPRIETARIOS: FRIEDA MARLENE VALENTA SETA, brasileira. do lar. RG
1.442.394/SSP-SP, CPF 135.554.818-78 e seu marido MAURO SETA. italiano.
aposentado, RNE W391267-V/SEIDPMAFIDPF, CPF 005.776.698·34. casados aos
15/05/1957, sob o regime da comunhão de bens. residentes e domiciliados nesta Capital.
Ina avenida Aratãs. n.o 614, apartamento n.o 72.
I

i

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição n.o 36.189 de 22/07/1959, deste Registro de
Imóveis.

I~~~~~~-------'~--------------

;R. I i 85,918 doação
Em 06 de janeiro de 2009 - Prot. 218.331
I

Pela escritura de 04 de dezembro de 2008, lavrada pelo 30.° Tabelião de Notas desta
Capital, no Livro n.O 393, páginas n.·s 315/318, os proprietários MAURO SETA e sua
mulher FRIEDA MARLENE VALENTA SETA, já qualificados, transmitiram a titulo
de doação a: I) ROBERTO ANTONIO SETA, brasileiro. engenheiro.
RG 11.405.790/SSP-SP, CPF 048.072.758·95. casado sob o regime da separação de
bens em 08/03/2008 com MARIA FERNANDA ATALLA SETA. brasileira. professora.
filha de de Antonio Atalla e Palmira Pinto Atalla. residentes e domiciliados em Barueri.
neste Estado. na alameda Canadá, n.o 73, Residencial lIj 2) FABIO ANGELO SETA,
brasileiro, divorciado, economista, RG 11.406.026·5/SSP-SP, CPF 048,072.488-12.
residente e domiciliado nesta Capital, na rua Santa, n.O 58, apartamento n.o 74; e 3)
SERGIO JOSÉ SETA. brasileiro, engenheiro agrônomo, RG 17.505.952-4/SSP-SP,
CPF 157.456,178-29, casado aos 15108/2003 sob o regime da comunhão parcial de bens,
com RAQUEL QUILES. brasileira. médica, filha de José Alfredo Quilese Maria de
Lourdes Trofelli Quiles. residentes e domiciliados nesta Capital. na rua Ipiranga, n." 550.
apartamento n." 143. o imóvel objeto desta matrícula. ao qual foi atribuído o valor de
IR$ 47,714.00 (incluído o valor do usufruto). Valor atribuído nela PMSP: R$ 48.134,28

!

I
~-----~--~~

·.____

_

Con!!nua no verso.___

---------------

~~_ _ j
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Verso

(proporcional).
VIOLIN

AV.2/85.918 pacto antenupcial
Em 06 de janeiro de 2009 - Prot. 218.33
Pela mesma escritura mencionada no R. I, procedo à presente averbação para constar que
a escritura de pacto antenupcial de ROBERTO ANTONIO SETA e sua mulher
MARIA FERNANDA ATALLA SETA, encontra-se devidamente registrada sob
n.o 7.174, no Livro n.O 3 - Registro Auxiliar, do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Barueri, deste Estado.

R. 3/85.918 usufruto
Em 06 de janeiro de 2009 - Prot. 218.331

Pela mesma escritura mencionada no R. I, os proprietários MAURO SETA e sua mulher
FRIEDA MARLENE VALENTA SETA, já qualificados, reservaram o usufruto
vitalício do imóvel objeto desta matrícula, ao qual foi atribuído o valor de R$ 47.714,00
(incluído o valor da doação), sendo que, com o falecimento de um dos usufrutuários, a
parte do falecido acrescerá a do sobrevivente. Valor atribuído pela PMSP (proporcional):
R$ 24.067,14 (imposto não recolhido).
.I

MARC ANTONI IOLIN
Oficial Subs tuto
Av. 4 i 85.918 cláusulas restritivas
Em 06 de janeiro de 2009 - Prot. 218.331

712/2008)

Pela mesma escritura mencionada no R. I, procedo à presente averbação para constar que
os doadores MAURO SETA e sua mulher FRIEDA MARLENE VALENTA SETA, já
qualificados, gravaram o imóvel objeto desta matrícula, com as cláusulas restritivas
de INCOMUNICABILIDADE. extensiva aos frutos e rendimentos, visando preservar o
Continua na ficha 02

21833108/01/2009
3/3_ _ .____.___

06 de janeiro de 2009
patrimônio dos donatários.

Oficial

L
que a
i
termosdoparágrafo 1°doart.19da Lei6.015/73.

São Paulo. 06 de janeiro de 2009.
Sérgio Jacomino. Oficial Registrador.

a que se

nos

,

Marco Antonio Violin. Substituto do Oficial.

o 25°Subdistrito·

L

_____

5· OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
de SAo Paulo
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I

~

Pari pertence ao 5° Registro delm6veis da Capital desde 01/01/1972 até
a presente data, tendo pertencidoanteriormente aos 15° e 3D Registros. O 5° Subdistrito ~
SantaEfigênia pertence ao 5° Registro de Imóveis da Capital desde21/11/1942 até a presente
data, tendo pertencidoanteriormente aos 8°, 2° e 3° Registros. O 7° Subdistrito -Consolação
pertenceu ao 5° Registro de Imóveis da Capital de 26/12/1927 à 09/08/1931, passando
novamentea pertencer ao 5° Registro de Imóveis da Capital de 02/03/1932 até a presente
data tendopertencidoanteriormente a esses dois;periodos ao 4° Registro delmóveis.
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30· TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP

3

'COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIAO: qSVALOO FERNANDES TESTONI

~

218 3 1

Fu",lado em 1951

f\t

Seçio São Paulo
Filiado à UINL

ESCRITURA
DE
COM
RESERVA
DE
USUFRUTO, NO VALOR DE R$47.7l4,OO, e entre partes como
outorgantes DOADORES, o sr. MAURO SETA E SUA ESPOSA e como
outorgados DONATÁRIOS, o sr. ROBERTO ANTONIO SETA E SEUS
IRMÃOS.

30" TABELIÃO DE NOTAS
SÃo PAULO - CAPITAL

Giovani Jouzef Testoni
SUBSTITUTO

S A I B A,H 'quantos esta pública escritura de
doação com re,serva de .usufruto virem que, aos QUATRO (04) dias
I
'
do mê$ de DEZEMBRO (12) do ano DOIS MIL E OITO (2008) da Era
Cristã, neste 30'o.TABELIÃO DE NOTAS do Município e Comarca de
SÃO PAULO,
Capital,
perante mim Substituto do Notário,
:compareceram partes entre, si justas e contratadas, a saber: de
um lado,
como outorgan'tes doadores,
o sr.
MAURO
SETA,
italiano,
aposentado,
portador
da
CIE-RNE
nO
W39l267V/SE/DPMAF/DPF' e inscrito no CPF/MF sob n° 005.776.698-34 e
sua esposa sra. FRIEDA MARLENE VALENTA SETA, brasileira, do
lar, portadora da CI-RG nO 1.442.394/SSP/SP e inscrita no
CPF/MF sob n° 135.554.818-78
(anteriormente declarada com
inscrição em conjunto noCPF/MF de seu marido, conforme consta
de seu título aquisitiv:o), casados sob o regime da comunhão
universal de bens em 15-05-1957 (conforme certidão do termo de
.casamento nO 4.872',. fls. 194, do livro B-14, expedida em 1505:1957 pelo Oficial do Regist~o Civil das Pessoas Naturais do
24 ° Subdistrito-Indiánópolis, desta Capital),
s e
residentes nesta Capital, na Avenida Aratãs n°
72;
e, de outro lado, como outorqado8 donatári'os:
RT00
ANTONIO SETA, brasileiro, engenheiro, portador
r
ade
. ,
:/ identidade
profissional
:r;:egistro
nacional
n
05198545/CONFEA/CREA, do documento de identidade nO 11. 05.
O/fSP/SP
e'·,inscrito
no CPF/MF sob nO 048.072.758-95 ' (números do
I
"
documento de identidade e do CPF/MF extraídos da. ,carteira de
identidade profissional), casado sob o regime da separação
total de bens em 08-03-2008 (conforme certidão do termo de
casamento nO 9.945, fls. 138, do livro B-l17, expedida em 0803-2008 pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do
24° SJbdistrito-Indianópolis, desta Capital e escritura de
pacto antenupcial registfada sob nO 7.174 no Oficial de
Ij.egistro de Imóveis da Comarca de Barueri, deste Estado) com a
sra. MARIA FERNANDA ATALLA'SETA
(brasileira,
professora,
'lIascida nesta Capital aos ,16-04-1963, filha de Antonio Atalla
e Palmira Pinto Atalla), domiciliados e residentes em Barueri,
neste Estado, na Alameda Canadá n" 73, Residencial 11
Alphaville; o sr. FABIO ~GELO SETA, bra'sileiro, divorciado
(conforme certidão do termo de casamento nO 9.067, :f1s. 176,
"
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TRAS LADO I
do livro B-03 1,
expe dida em 24-07 -2006 pelo Ofic ial do
Regi stro Civi l das Pesso as Natu rais do 28 0 Subd
istri to-Ja rdim
Paul ista, desta Capi tal), econ omis ta, porta dor
da CI-RG na
11.40 6.026 -5/SS P/SP e insc rito no CPF/MF sob na
048.0 72.48 812, dom icilia do e resid ente nesta Capi tal, na Rua
Sant a na 58,
apto . 74, Vila Masc ote; e o sr. SERGIO JOSÉ SETA
, bras ileir o,
enge nheir o agrôn omo, porta dor da CI-RG na 17.50
5.952 -4/SS P/SP
e insc rito no CPF/MF sob na 157.4 56.17 8-29 ,
casad o sob o
regim e da comu nhão parc ial de bens em 15-08 -2003
(conf orme
certi dão do termo de casam ento na 7.008 , fls. 191,
do livro B107, expe dida em 15-08 -2003 pelo Ofic ial do Regi
stro Civi l das
Pesso as
Natu rais
do
24 0
Subd istri to-In dian ópol is,
desta
Capi tal) com a sra. RAQUEL QUILES (bra silei ra, médi
ca, nasc ida
nesta Capi tal aos 05-04 -1975 , filha de José Alfre
do Quil es e
Mari a de Lour des Trof elli Quil es), dom icilia dos
e resid ente s
nesta Capi tal, na Rua Ipira nga na 550, apto .
143, Jardi m
Aero porto . Os pres ente s são pesso as capa zes e
iden tific ados
por mim Subs titut o do Notá rio, a vista dos
docu ment os de
iden tidad e e certi dões acim a menc ionad os apre
senta dos nos
orig inais , do que dou fé. Pelo s outo rgan tes doad
ores me foi
dito que: 1°)_ a justo títul o são único s senh ores
e legít imos
poss uido res do domí nio e poss e de: "O APARTAMENTO
N° 3 (três )
loca lizad o no 1° anda r ou 2 0 pavim ento do Edif
ício Will y,
situa do neste Mun icípi o e Coma rca de São Paulo
, Capi tal, na
Rua Frei Cane ca nO 144 (cent o e quar enta e quat
ro) - (entr ada
prin cipa l), esqu ina da Rua Marq uês de paran
aguá ,
no 7 0
Subd istrit o-Co nsola ção,
5"
circu nscr ição
imob iliár ia,
apart amen to esse que poss ui a área útil de
117,8 3 metr os
quad rados , e a ele corre spon de 30,82 metr os quad
rado s, de área
comum edifi cada e quota idea l de 35,97 metr os
quad rados , no
terre no";
(Cad astro Mun icipa l:
Imóv el cada strad o sob na
010.0 26.00 23-5
(em
maio r
área ),
com
valo r
vena l
de
R$47 .714, OO, prop orcio nal a doaçã o nesta data
); TÍTULO DE
AQUISIÇÃO: que esse imóv el eles outo rgan tes
adqu irira m de
acord o com a trans criçã o na 36.18 9 do 50 Regi stro
de Imóv eis
desta Capi tal, confo rme cons ta da certi dão expe dida
em 25-1 12008 , a qual fica arqu ivada na pasta próp ria na
59, sob nO de
ordem 033, desta s Nota s; 2°)- eles outo rgan tes possu
em outro s
bens
e meio s
que lhes
garan tem perfe itam ente as
suas
subs istên cias e reali zaçã o de trans açõe s em gera
l que lhes
inter essa rem; 3°)- os outo rgad os dona tário s são
os único s
filho s dele s outo rgan tes doad ores; 4 0 ) - assim ,
de livre s e
espo ntâne as vont ades , porta nto, sem cons trang imen
to, coaç ão ou
influ ênci a de quai sque r natu reza s, pela pres ente
escr itura ou
melh or form a de dire ito, vem doar como de fato
e efeti vame nte
doam aos ora outo rgad os dona tário s, o imóv el acim
a desc rito;
50) _ no enta nto fica RESERVADO a favo
r dele s outo rgan tes o

Ii
I

l,

I
I"

l

"

30' TABELIÃO DE NOTAS
",
sAo PAULO - SP
!l'OACW.oe'ff=oelMOvElS
COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO CAPITAl.
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FlUado à UINL

:;;;j'L'rv.ao' N°

so.bre o. imóvel do.ado., bem co.mo. a livre
administração. do. mesmo., sendo. que co.m a mo.rte de um do.s
usufrutliário.s,
a
sua parte acrescerá a do.
SObreVivent~~)J
(co.nfo.rme
dispo.sto.
no.
artigo.
1.411
do.
Código.Ci vil
Brasileiro.); ,6°) - achando.-se eles o.uto.rgantes perfeitamente
'
satisfeito.s, desde já cedem e transferem para as pesso.as do. ""
do.natário.s to.da a po.sse" do.mínio., jus, ações e servidões que
so.bre o. imóvel o.ra do.ado. exerciam, ressalvado. o. direito. de
usufruto. reservado.; 7°)_ eles o.uto.rgantes se co.mpro.metem a
sempt.e haverem esta do.ação. co.mo. bo.a, firme e valio.sa; 8 0 ) _
~ eles o.uto.rgantes e~timam o. imóvel o.bjeto. desta do.ação. no. valo.!: CQ
de R$47. 714, 00 (quarenta e sete mil, setecento.s e quato.rzE ~
reais), co.rrespo.ndendo. 2/3 (do.is terço.s) ao. valo.r da nUê ~~ ~
,pro.priedade e 1/3 (um terço.) ao. valo.r do. usufruto.; 9°) - que c ~~ ~
! referido.
'imóvel
ficará
gravado.
co.m
a
cláusula
dOe ] ~
INCOMUNICABILIDADE
extensiva
ao.s
fruto.s
e
rendimentes ~:5~~
justificando. eles deado.res que, a cláusula acima ebjetiva
~f~~
preservação." de patrimQnie des do.natáries. Pêlo.s eutergante ~~.2
do.ado.res So.b as penas da Lei, fo.i dite mais e seguinte: a) ~ t;)
que não. são. resp6nsáveis pele reco.lhimente de co.ntribuições
Previdência So.cjial, não. estando., assim, sujeites as restrições /
da Lei na 3.807/1960 e suas pesterieres alterações inclusive~
as da Lei na 8.212, de 24-07-1991 e Decrete na 612, de 21-071992, .. dispensades,
po.rtanto., da apresentação. de "Certidão.J
Nkgativa de Débites (CNP) de INSS; b) - que, em cutnpdmente ao.
dispestenp item 4 de\inciso. 111 do. artige,l° do. Decreto. na
'~3.240,
de 09-09-1986, exibiram a Certidão. 'cem negativa de
'i'
_. ,
ações' reais e pesseais r"eipersecutórias e a de 6nus
, relativa ao. imóvel, eipedida pele Registre de
!' co.mpetente,
a qual fica arquivada na pasta própr
mencio.nada; c) - que 'não. existe em trâmite ação. fu
direi te real, em direi to. pesseal so.bre e imóvel
preserte, eu, ainda, qualquer o.utra ação. que pessa
,
presente, transmissão"
declarando.
que
per
se
I;
liberalidade,' deixam de éipresentar as certidões previ as na
li
Lei nO 7.433/1985, estando. dispensado.s da apresentação. da \~/
li
ce'rtidãe negativa de tributes municipais co.m base no. Mandado.
~:
de Segurança na 583.53.2007.103847-8 da 3" Vara da Fazenda
i,
\
Pública Municipal desta Capital; d):- que não. existem débitqs
co.ndo.miniais de quaisquer espécies relatives ao. imóvel o.bjeto.
desta. Peles OUTORGADOS denatáries fei dito. que aceitavam esta
escritura e deaçãe em to.des es seus termo.s po.r achá-la em tudo.
I
cenferme, .e?(ibindo.-me a guia autenticada cem e na 550, pela
I,'
I"
agência 3061 do. Banco., n° 237 - Bradesce, em 04-12-2008, no.
I
va1o.I\ de R$l. 272,37, co.mprevando. o. pagamento. à Secre,taria da
'.,Fazenda" Estadual, do. impeste so.bre transmissão. "causa mertis"
e do.ação. de qua,isquer bens eu direito.s
ITCMD, valo.r este
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TR AS LA DO ]
co rre sp on de nte a nu a pro
pri ed ad e, ou se ja, so bre
2/3 (do is
ter ço s) do va lor do im óv
el. Pe las pa rte s fo i di to
ain da , qu e
se res po ns ab ili za m, ex pre
ssa e so lid ari am en te, po
r qu ais qu er
dé bit os re lat iv os a im po
sto s e tax as inc ide nte s
so
bre
o im óv el
ora do ado , au tor iza nd o o
sen ho r Of ICI AL DO REGISTR
O
DE
IMÓVEIS
a pro ce de r tod as as ab
ert ur as de ma trí cu las ,
ca nc ela me nto s,
av erb açõ es e re gi str os ne
ce ssá rio s e ind isp en sá ve
is à reg ula r
INSCRIÇAo de sta es cr itu ra
e do açã o. As sim dis ser am
e dou fé. A
pe did o da s pa rte s lav re
i es ta es cr itu ra , a qu al
fe ita e lhe s
sen do
lid a
em vo z
alt a,
ach ara m co nfo rm e,
ou tor ga ram ,
ac eit ara m e ass ina m. EM
ITIDA DOI (D ecl ar aç io So
br
e Op era çio
Im ob ili ár ia) , con for me
IN -SR F 47 3/2 00 4.
(IMÓVEL COM CEP:
01 30 7-0 00 ). Eu ,
(a) - GIOVANI JO UZ Ef TEST
ON
I, Su bs tit uto do
No tár io, lav re i, su bs cre
vi e as sin o en ce rra nd o o
pr es en te ato .
Em olu me nto s: R$ 63 2,2 2;
Se c.f az .: R$ 17 9,6 9; Ipe
sp : R$ 13 3,1 0;
R. Ci vil : R$ 33 ,28 ; Tr ib .Ju
sti ça : R$ 33 ,28 ; Sa nta s Ca
sas : R$ 6,3 2;
TOTAL: R$ 1.0 17 ,89 . (aa )MAURO SETA. FRIEDA MARLE
NE VALENTA
SETA. ROBERTO ANTONIO SET
A. fABIO ANGELO SETA\,
SERGIO JOSÉ
SETA. GIOVANI JOU ZE f TE
STONI.
(As cu sta s e co ntr ibu içõ
de vid as ser ão rec olh ida s
es
atrav~e~uia pr óp ria
).
Na da ma is.
TRASLADADA em seg uid a.
Eu ,
J; ::: r..
,
Su
bs
tit uto do
No tár io, co nf eri , sub scr ev
o e as sin o em pú bli co e
ras o.
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SÃo PAULO - CAPIT!>.l.

Giovaoi Jouzef Testooi
SUBSTITUTO

(P rim eir a via ise nta de em
olu me nto s, cu sta s e co ntr
ibu içõ es )

[
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Prefeitura do Município de São'iRM1l4 REGí}TRODE IMÓVEI;j; J~
. .
.
-- -Th1>1TAL· SAO PAULO
7
Secretaria MUnicipal de Finanças
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Departamento de Rendas Imobiliárias
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TiTULO PROTOCOI AllO EPRH lADO

Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU

Nro do Contribuinte
Local do Imóvel
Cep
Codlog
Área do Terreno (m')
Testada
Fração Ideal
Área Construída (m')
Ano da Construção
Base de Cálculo do IPTU (R$)
Data de Emissão

010.026.0023-5
R FREI CANECA 144, 148 E 152
01307-000
04120-3
270
22,50
1,0000
1.080
1944
437.336,00
18/11/2008

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,
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 janeiro de 2008.

Certidão expedida
2004.

Vl•.. I.!lt.!l.mti com base na Portaria SF nO 008/2004, de 28 de Janeiro de

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

httn·//www1nr"f"itllm.n."ov.hr/cert

c~cl/cert c~cl

imn conect.esn

18/1 112008
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Resumo da Declaração NQ 013041615
'jC>

OFiC~AL) ~t: RE.bi;.i rI,-:O DE l~lÓVLt{
[.lI,[

)Y

I,Al - SAO eAULO

®

..... DemonstnJtlvo de Cálculos do ITCMO

IEmitido em: 03/12/2008

iílULO PllOTOCOLAOO f f'RFNOTADO

..... DoadO'·

F/CNPJ: 005776698-341
INome: MAURO SETA E SUA ESPOSA!lRG: W391287-v/SElOPMAF/O!lCP
!lCom!!lemento: --!INúmero: IRua: --!lEstado: SP
!lCidade: SÃO PAULO
ICEP: 00000-000

I
I

..... ContribuInte

INome: ROBERTO ANTONIO SETA E
OUTROS

IRG'
. 11.405.790/SSP/SP

IRua: -ICEP: 00000-000

!INúmero: -!lCldade: Sii:o PAULO

..... Valor da OoaçAo recabida (BASE) =
Valor original do ITCMO:
DecomposiçAo da Base de Cálculo:
Valor sujeito à allq uota de 4,0%:
Juros de mora: 0,00% =
MuRa de mora: 0,00% =
Valor tolal do ITCMO:

I~:F/CNPJ: 048072758IICom!!lemento: -!lEstado: SP

I
1

I

R$ 31.809,33
R$1.272,37
R$ 31.809,33
R$O,oo
R$O,oo
R$1.272,37

R$ 31.809,33

..... Total Declarado

,

.
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Giovani jouzef Testoni
SUBSTIlUTO

httndl certOl &zend a

50

gqy br/itcwdIPOACApConfrnnacao.jsp?nextPage=DOAC...

03/12/2008
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I Processo nO 583.00.2009. 117839-3-CP.82

CONCLUS
Aos 12 de março de 20
conclusos ao Or. Gustá'f!O\'\
Marzagão, MM. Juiz de
Re istros Públicos. Eu,

v/ S TOS.

Ao 5° Registro de Imóveis.
Após, conclusos.
Int.
São Paulo, 12 de março de 2009.

~arzagãO

Gustavo Henri (
Juiz d~~:~as Mi

Aos 12 de março

2009, recebi os presentes
(Isabel), escr.subs ..

autos. Eu,

Em

/6

REMESSA.

,03

'2009, faço a remessa destes

autos ao(s) 5° Registros de Imóveis. Eu, ..
Isabel, esc. Subsc.
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