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JUSTIÇA FEDERAL DE 10 GRAU 
1• SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO PAULO - FORUM MINISTRO PEDRSJ LESSA 

AV. PAULISTA, 1682 - 1º ANDAR - BAIRRO : BELA VISTA - CIDADE: SAO PAULO 
CEP: 01310-200 PABX: o . . 11 2172-4325 EMAIL: ctvel_vara25_sec@Jfsp.jus.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 09:00 ÀS 19:00h 

0025.2015.02 404 

!SECRETARIA da 25ª VARA PEDRO LESSA MANDADO Nº 0025.2015.024041 

SÃO PAULO, 10 de Dezembro de 2015 

OFÍCIO Nº 221/2015 
PROCESSO Nº 0025204-35.2015.403.6100 AÇÃO : 126 - MANDADO DE SEGURANCA 
AUTOR: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA 
POLO PASSIVO: OFICIAL DO 5 CARTORIO DE REGISTRO 
DE !MOVEIS DA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

CNPJ/CPF: 

OFICIAL REGISTRADOR TITULAR DO 5° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DE SÃO PAULO 
Rua Marques de Paranaguá, 359, Consolação 
São Paulo/SP 
CEP: 01303-050 

Ilustríssimo Senhor, 

Pelo presente, notifico Vossa Senhoria a prestar Informa oes e es larecimentos, no prazo legal de 10 (dez) dias, 
sobre o alegado na petição Inicial, anexada por cópia, o Mandado de Segurança, n.º 0025204-
35.2015.403.6100, impetrado por FUNDAÇÃO NACIO AL ? F ASA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, e encaminho, para ciência e cumprimento, c' a da deci o ferida nos autos. 

Outrossim, Informo que este Juízo funciona na Av. P 

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos 

DJALMA 
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5º Oficia_! de Registro de Imóveis da Capital 
Rua Marques de Paranaguá)nº359 • Consolação • São Paulo 
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S_~RGIO JACOMINO - Oficial Registrador 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

CONCLUSÃO 
CONCLUSOS em 07 de dezembro de 2015 
ao MM. Juiz Federal Titular da 25ª Vara, 

Dr. Dja~lfia,"~~rei~. -Gomes 

--------~----------
Analista Judiciário RF 4714 

Autos nº 0025204-35.2015.403.6100 

Reg. 3'3J /2015. 

Vistos em decisão. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA e INSTITUTO NCAIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS em face do OFICIAL REGISTRADOR, TITULAR DO 5º OFICIAL DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DE SÃO PAULO visando, em sede de liminar, 

a obtenção de provimento jurisdicional que determine ao impetrado que proceda 

:aos atos de registro que lhe são solicitados pelos impetrantes independentemente 

do pagamento de emolumentos. 

Afirmam, em síntese, que o INSS firmou com a 

contrato de compra e venda do imóvel localizado em São Paulo na Rua Ben 

46, que serve atualmente de sede da FUNASA. 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Sustentam que, a fim de regularizarem formalmente o 

registro dessa alienação, vêm buscando promover os atos necessários ao registro da 

Escritura Pública de transmissão de propriedade do imóvel que o INSS adquiriu em 

meados de 2012. 

Narram que por possuírem natureza jurídica de 

Fundação Pública e Autarquia, respectivamente, e comporem a Administração 

Pública Federal, aos 15 de julho de 2013, buscaram junto à autoridade impetrada a 

isenção no tocante aos emolumentos exigidos para o registro da escritura pública 

que celebra a transferência de propriedade do imóvel envolvido, nos termos do 

Decreto-lei n.º 1.537 /1977 e art. 24-A da Lei n. 2 9.028/1995. 

Asseveram, todavia, que a isenção requerida não foi 

deferida pela autoridade coatora, tendo a mesma submetido à "dúvida jurídica", nos 

termos do art 30, XIII e XIV, da Lei n.º 8.935/1994 ao Órgão Corregedor dos Ofícios 

de Registro Público. 

Aduzem que aos 13 de outubro de 2015, o Juízo da 1 ª 
Vara de Registros Públicos desta Capital indeferiu o pedido de isenção das 

impetrantes. 

Com a inicial vieram documentos. 

Vieram os autos conclusos. 

A questão posta nos presentes autos já foi decidida pelo 

E. STJ, no RESP 1406940, em acórdão proferida pela E. Ministra Eliana Calmon. 

Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, acolho 

como razões de decidir as já expendidas pela Eminente Ministra para deferir a 

liminar requerida. ln verbis: 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

"O art 1º do Decreto-Lei n.º 1.537/77 isenta do pagamento de custas e 

emolumentos a prática de quaisquer atos, pelos Ofícios e Cartórios de Registro de 

Imóveis, relativos às solicitações feitas pela União, valendo conferir o conteúdo 

da norma em comento: 

Art 19 - É isenta a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e 

Cartórios de Registro de Imóveis, com relação às transcrições, inscrições, 

averbações e fornecimento de certidões relativas a quaisquer imóveis de sua 

propriedade ou de seu interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos. 

Entende-se por emolumentos o preço dos serviços praticados pelos serventuários 

de cartório ou serventias não oficializados, remunerados pelo valor dos serviços 

desenvolvidos e não pelos cofres públicos. 

No meu entender, a norma em comento não deixa dúvidas quanto à isenção 

conferida à União no momento em que esta formula ao oficio de registro de 

imóveis competente a transcrição de titulo de propriedade representado por 

sentença proferida em ação de desapropriação, forma originária de aquisição da 

propriedade. 

Constituindo o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS -

autarquia vinculada ao Ministério da Integração Nacional e dotada da 

incumbência de promover a desapropriação por necessidade e utilidade pública 

ou social dos bens necessários à consecução de suas finalidades (art 2!!, X, da Lei 

n.º 4.229/63), não vejo como deixar de estender-lhe tal prerrogativa, sobretudo 

prevendo o art 31 da Lei n.!! 4.229/63 que "ao Departamento serão extensivos a 

imunidade tributária, impenhorabilidade de bens, rendas ou serviços e s 

privilégios de que goza a Fazenda Pública, inclusive o uso de ações espe ais, 

prazo de prescrição e regime de custas correndo os processos de seu int 

perante o juiz de Feitos da Fazenda Pública, sob o patrocf nio dos proc(nª 

da autarquia ". 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Importa destacar que a matéria em debate aguarda a manifestação da Corte 

Suprema nos autos da ADPF nJJ 194/DF, na qual se questiona a recepção do 

Decreto-Lei n.º 1.537 /77 pela Constituição Federal de 1988. 

Assim, enquanto não declarada eventual incompatibilidade da norma com a 

CF /88, cumpre aplicá-Ia integralmente. 

Com estas considerações, dou provimento ao recurso especial para isentar a 

parte recorrente do recolhimento de emolumentos quando da transcrição do 

título de propriedade derivado de ação expropriatória no oficio de registro de 

imóveis." 

No caso dos autos, o INSS tem natureza de autarquia 

federal e a FUNASA de Fundação Pública Federal que, nos termos do art 24-A da Lei 

n.º 9.028/1995 são isentas de custas e emolumentos da mesma forma que a União o 

é. Vejamos: 

'itrt 24-A. A União, suas autarquias e fundações, são isentas de custas e 

emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de depósito prévio e multa 

em ação rescisória, em quaisquer foros e instâncias." 

Assim, presente o fumus boni iuris, DEFIRO O PEDIDO 

DE LIMINAR para determinar que a autoridade impetrada proceda aos atos de 

registro que lhe são solicitados pelos impetrantes independentemente do 

pagamento de emolumentos. 

Notifique-se a autoridade impetrada para cumprir a 

liminar e prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7º, 1, da 

Lei 12.016/2009. 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Dê-se ciência do presente feito ao representante judicial 

da pessoa jurídica interessada, nos termos do inciso li do art. 7º da Lei n.º 12.016 de 

07.08.2009. 

Após o parecer do Ministério,.Público Federal, tornem os 

autos conclusos para sentença. 

P.R.I. Oficie-se. 

DJALMAMOR 
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 
P.ROCURADORIA GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL- 3ª REGIÃO SP/MS 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE UMA DAS VARAS CÍVEIS FEDERAIS DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO-SP 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA, Fundação 
Pública Federal vinculada ao Ministério da Saúde, criada pelo Decreto 
nºl00/1991, inscrita no CNPJ sob o nº26.989.350/0538-21, com sede nesta 
Capital na Rua Bento Freitas, 46, e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL-INSS, Autarquia Federal. inscrita no CNPJ sob o nº 29.979.036/0339-01, 
localizado nesta Capital no Viaduto Santa lfigênia, nº 266, 3º andar, neste ato 
representados pela Procuradoria Geral Federal-PGF, órgão da estrutura 
institucional da Advocacia Geral da União-AGU, por seu Procurador Federal 
abaixo assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 
impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA 
com pedido de medida liminar 

em face de ato praticado pelo llmo. Sr. Oficial Registrador, titular do 5º Oficial 
de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, Sr. Sérgio lacomino. com 
endereço na Rua Marquês de Paranaguá, 359 Consolação, CEP 01303-050, 
estando a serventia do Impetrado registrada perante o CNPJ sob o 
45.592.979/0001-72, tudo pelas razões de fato e direito a seguir aduzidas. 

1 - Ato Coator 

Conforme verte dos documentos anexos, o INSS firmou com 
a FUNASA contrato de compra e venda que tem por objeto o imóvel descrito 

Rua da Consolação nº 1875 - 11° andar - São Paulo - SP 
CEP 01031-100 -Tel: (11)3506-2200 

r. _ .... ; 1 . __ e..., /::\ ______ __ 1 _ _ _ 



como localizado na Rua Bento Freitas, 46, nesta Capital (fls. 209/210 do 
procedimento administrativo anexo). 

O imóvel em questão serve atualmente de sede da FUNASA 
nesta cidade de São Paulo-SP. 

A fim de regularizar formalmente o registro dessa 
alienação, os lmpetrantes vêm buscando promover os atos necessários ao 
registro da Escritura Pública de transmissão de propriedade de imóvel que 
adquiriu para si, em meados do ano de 2012. 

Por contarem com natureza jurídica de Fundação Pública e 
Autarquia, respectivamente, e comporem a Administração Pública Federal, aos 
15 de Julho de 2013, buscaram junto à Autoridade Impetrada a sua isenção no 
tocante aos emolumentos exigidos pelo registro da escritura pública que 
celebra a transferência de propriedade do imóvel envolvido, nos termos da 
Legislação Federal que regula a matéria (Decreto-Lei 1.537 /1977 e art. 24-A 
da Lei 9.028/1995) (fls. 400 do procedimento administrativo anexo). 

A fim de facilitar a com reensão do mérito do caso, os 
lmpetrantes adiantam que o direito lí uido ~ cert ora perseguido está 
basicamente garantido na Lei 9.02811995, art. 24-A, abaixo transcrito: 

Art. 24-A. A União, suas autarquias e fundações, são isentas de 
custas e emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de 
depósito prévio e multa em ação rescisória, em quaisquer foros e 
instâncias. 

De qualquer forma, a isenção perseguida não foi 
imediatamente deferida pela Autoridade Impetrada. 

Com isso, o Impetrado submeteu dúvida jurídica (art. 30, 
XIII e XIV, da Lei 8.935/1994) ao órgão corregedor dos Ofícios de Registro 
Público. Essa atividade correicional é exercida pelo Poder Judiciário (Tribunal 
de Justiça), em exercício de função anômala, de natureza administrativa (art. 
236, §1º, da Constituição Federal e arts. 37 e 38 da Lei 8.935/1994). 

Pelo que verte das fls. 401/402, mediante ofício 
encaminhado ao Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital, o 
Impetrado submeteu a dúvida jurídica acerca da isenção pretendida pela 
lmpetrante. 

Ou seja, o Impetrado submeteu à Autoridade correicional 
da atividade registrária a dúvida que teve a respeito da legalidade do 
requerimento da FUNASA que lhe havia sido submetido, no sentido da isenção 
dos emolumentos. 

Já aos 13 de outubro de 2015, o MM. Juízo da 1ª Vara de 
Registros Públicos desta Capital proferiu decisão no sentido de a isenção 
pretendida pela lmpetrante é inviável. Elegeu as razões jurídicas que serão 



debatidas neste writ. Tal decisão e$tá às fls. 401/402 do processo 
administrativo em anexo. 

Observa-se, mais, que através do Ofício 1875/2015, de 30 
de outubro de 2015, recebido na sede da Superintendência Estadual da 
FUNASA em São Paulo em· 03/11/2015, a decisão acima prolatada, proferida 
nos autos do procedimento em questão, o qual foi iniciado pelo próprio 
Impetrado, foi encaminhada ao lmpetrante. Isso significa que ele manteve o 
ato coator ··quanto ~ negativa da isenção legal (art. 24-A, ·da Lei 9.028/1995) 
devida à lmpetrante quanto a~s emolumentos notariais. 

Ou seja, o Impetrado insiste na negativa do direito de 
isenção sustentada pelas lmpetrantes, justamente tendo em vista as 
conclusões a que chegou o a 1ª. Vara de Registros Públicos da .Comarca de 
São Paulo, no exercício de atividade fiscaiizatória geral sobre a sua atividade 
registrá ria. 

li - Questões Preliminares 

1) Legitimidade passiva do Impetrado 

A} Em primeiro lugar, cabe esclarecer que o ato coator foi praticado no 
exercício de atribuição legal conferida ao Serviço Público de Registro, na 
circunscrição territorial cabente ao 5º Oficial de Registro de Imóveis de São 
Paulo. 

Essa serventia é . titularizada pelo Impetrado, Sr. Oficial 
Registrador Sérgio lacomino, que se responsabiliza pessoalmente, por sua 
conta e risco, pela dele-gação de serviço público prestada no âmbito dessa 
Serventia Registrária. 

B} Por outro lado, vale r.egistrar que os serviços de registro são serviços 
públicos, exercidos por pessoas físicas. diretamente e em nome próprio, por 
sua conta e risco, mediante delegação do Estado, viabilizada por concurso 
público . O delegado desses serviços registrários percebe verbas pagas 
diretamente pelos usuários (emolumentos} (arts. 236, da Constituição Federal, 
3º, 14, 22, 28 e 30, da Lei 8.935/1994 e Lei 10.169/2000). 

Consequentemente, temos que os notários e registradores, 
sem qualquer dúvida, são agent'es públicos que desempenham um serviço 
público sob delegação. E, assim sendo, podem figurar no pólo passivo de 
mandados de segurança como o presente, na qualidade de impetrados. 



Outrossim, o art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009 é claro ao 
dispor o seguinte: 

§ Y. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o 
ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 

A exigência ilegal foi praticada pelo Impetrado. 

Vale registrar, ainda, que o Impetrado titular da serventia 
concentra em si a qualidade de Impetrado pela prática do ato e de pessoa que 
sofrerá. com exclusividade. os efeitos jurídicos de eventual procedência desta 
demanda. Ou seja, o . Impetrado no caso, agrega em si as pessoas 
mencionadas nos artigos 1º, §1º, e 6º, da Lei 12.016/2009. Ele é a Autoridade 
competente para a prática ou o desfazimento do ato impugnado. E, por 
exercer, em nome próprio, uma delegação de atribuições do Poder Público, 
também é a pessoa que suportará os ônus do processo e comporá o polo 
passivo do feito para todos os demais fins. 

Conforme se depreende das explicações acima lançadas, o 
presente caso em quadra-se nos termos do art. 6º, §2º, da Lei 12.016/2009. 
Como já se explicitou, o Impetrado concentra em si mesmo a figura da 
Autoridade Impetrada e da pessoa que sofrerá os eventuais efeitos jurídicos e 
econômicos de uma concessão de segurança no presente caso. 

C) Por outro lado. cabe registrar que o procedimento administrativo 
iniciado pelo Impetrado perante a lustiça, nos termos do art. 30, XIII e XIV, da 
Lei 8.935/1994, não altera a legitimidade passiva deste writ. 

Em primeiro lugar, cumpre observar que a Lei 12.016/2009 
considera Autoridade Coatora as seguintes pessoas: 

§ Y. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o 
ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 

Ou seja, para fins de composição do polo passivo deste 
writ, o Impetrado está corretamente designado, visto que o ato impugnado foi 
por ele praticado. Ainda, é ele quem deverá ser compelido, com exclusividade, 
a reformá-lo e se responsabilizar jurídica e economicamente eventual 
procedência desta ação. 

Registre-se que apesar desse ato haver passado pelo crivo 
da Vara de Registros Públicos, continua a ser ele de responsabilidade jurídica e 
econômica do próprio Impetrado. É que, no caso, a atuação da Corregedoria 
do Tribunal investiu-se de natureza meramente fiscalizatória da atividade 
notarial (controle externO), de controle de legalidade, sem, portanto, relação 
de hierarquia. 

Essa atuação correicional não é realizada com base em 
hierarquia e nem consubstancia ordem, visto que os Notários possuem as 



prerrogativas legais da independência funcional no exerc1c10 de suas 
atribuições. É o que dispõe o art. 28, da Lei 8.935/1994. Vejamos: 

Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no 
exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos 
emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só 
perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. 

É importante reforçar que, ao responder procedimento de 
dúvida previsto na Lei de Registros Públicos, ou mesmo tratar de demais 
questões administrativas, os Tribunais de Justiça tão somente estão exercendo 
função de fiscalização, inspeção e correição do serviço público delegado, tudo 
nos termos do art. 236, §1º, da Constituição Federal e 37 e 38, da Lei 
8.935/1994. Vejamos: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em 
caráter privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1 g - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil 
e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, 
e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder judiciário. 

O dispositivo constitucional mencionado, no que toca à 
fiscalização da atividade notarial, foi regulamentado pelos artigos 37 e 38, da 
Lei 8935/1994. Vale a pena transcrever esses dispositivos: 

Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, 
mencionados nos artes. 6º a 13, será exercida pelo juízo 
competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, 
sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer 
interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte 
de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos. 

Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o 
juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao 
Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia. 

Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e 
de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de 
modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a 
elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses 
serviços, observados, também, critérios populacionais e sócio
econômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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Como se vê, a atividade exercida pela Corregedoria do 
Tribunal de Justiça no caso é meramente fiscalizatória da legalidade dos atos 
dos oficiais de registro público (controle externo de legalidade). 

Essa função tutelar da legalidade não transfere a 
legitimidade nem a responsabilidade dos Oficiais acerca do serviço delegado: 
eles continuam a por eles responder por' sua própria conta pelos atos 
praticados no contexto da delegação, tudo nos termos do art. 236, da 
Constituição Federal e Lei 8.935/1994. · 

A competência atribuída pela Lei ao Judiciário neste caso é 
apenas a fiscalização aceréa da higidez legal dessas atividades, haja vista que 
elas serem indiscutivelmente consideradas atividades do Poder Público, em 
que pese exercidas mediante delegação. Ademais, a fé pública empregada 
pela Lei aos atos praticados pelo notariado em geral reclama rígida 
fiscalização pública sob o ponto de vista da legalidade. 

----------~ 

Com efeito, a decisão proferida pela 1ª Vara de Registros 
Públicos no caso se deu no exercício de função administrativa de mera 
fiscalização das atividades notariais. Essa circunstância não retira do Oficial 
fiscalizado suas competências para fazeres e não fazeres típicos da atividade 
delegada que lhe foi confiada pela Constituição e Legislação regulamentadora 
e pelo título jurídico que lhe foi confiado por meio do concurso público que 
promoveu sua nomeação. Ademais, o pronunciamento da Corregedoria do 
Tribunal de Justiça no caso não consubstancia ordem ao Impetrado. Esse 
pronunciamento consistiu na solução . de uma dúvida levantada por ele, nos 
termos que lhe possibilita o art. 30, XIII, da Lei 9.935/1994. 

Por outro lado, cabe ressaltar que os emolumentos 
percebidos pela atividade registrária não são vertidos ao Estado, mas sim ao 
próprio Oficial que titulariza a serventia. Ou seja, as eventuais consequências 
geradas por esta ação atingirão a tão somente à pessoa física do Impetrado. 

No caso, ele concentra a posição de agente que praticou o 
ato e que têm a competência para desfaze-lo com base na Lei e, também, a 
posição da pessoa que sofrerá as consequências jurídicas e econômicas de 
eventual concessão da segurança com absoluta exclu=si=v=id=a=d=e==--. ______ _J 

Nada obsta, portanto, o recebimento e processamento do 
presente mandamus por este Juízo exclusivamente contra o Impetrado, tendo 
em vista que o ato coator é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive os 
efeitos econômicos decorrentes da procedência desta ação. 

Isso também está em absoluta compatibilidade com o 
disposto no art. 6º, §1º, da Lei 12.016/2009. 

2) Prazo para a impetração do presente mandamus 

Conforme já relatado logo acima, o ato impugnado consiste 
na negativa de pretensão isentiva das lmpetrantes, acerca dos emolumentos 



exigidos pelo Impetrado para o serviço de registro da escritura pública de 
compra e venda de imóvel. 

Também foi informado que o próprio Impetrado submeteu 
seu ato na forma de dúvida encaminhada ao Poder Judiciário, a fim de que 
este fiscalizasse a sua legalidade. 

Assim sendo, foi inaugurado procedimento administrativo 
perante a autoridade correicional da atividade notarial, em homenagem ao art. 
236, §1º, da Constituição Federal e artigos 37 e 38, da Lei 8.935/1994. 

Nesse procedimento administrativo foi proferida decisão da 
qual a FUNASA teve ciência. por meio do Ofício 1875/2015 em 03 de novembro 
de 2015 (fls.404). 

Assim sendo, somente a partir de tal data, isto é, 03 de 
novembro de 2015, é que passou a transcorrer o prazo decadencial para o uso 
da via do Mandado de Segurança. 

Dessa forma, o prazo decadencial para a impetração resta 
respeitado. 

111 - MÉRITO 

Conforme já se relatou, o Impetrado se recusa a proceder 
ao registro de escritura pública de compra e venda de imóvel adquirido do 
lmpetrante INSS da lmpetrante FUNASA. E o faz mediante a exigência do 
prévio recolhimento de emolumentos como condição para· a prática desse ato 
registrai. Conforme se verá. a exigência é ilegal e ofende o direito líquido e 
certo dos lmpetrantes à isenção prevista pelo art. 24-A, da Lei 9.028/1994. 

a) Os Emolumentos devidos pelas atividades notariais e de registro na 
Constituição Federal 

A Constituição Federal, em seu art. 236, §2º, estabelece o 
seguinte, acerca desses emolumentos: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em 
caráter privado, por delegação do Poder Público. 
( ... ) 
§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais oara fixação de 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e 
de registro. 

Como se vê, compete à União o estabelecimento de normas 
gerais acerca da remuneração da atividade notarial. Cabe à União legislar 
sobre os parâmetros gerais para a fixação dos emolumentos. 



Essas normas gerais naturalmente abrangem todas as 
espécies de gratuidades. isenções e outros gradientes que interferem com a 
sujeição passiva de pessoas quanto a essas exigências de pagamento. 

Por seu turno, aos Estados caberá apenas exercer sua 
competência residual acerca da fixação dos montantes e formas de cobrança 
desses emolumentos. 

Os emolumentos consistem na remuneração percebida 
diretamente pelo Oficial, pessoa física detentora da delegação registrai (art. 
236 da Constituição Federal), pelos serviços que presta ao público que os 
paga. Ou seja, como normalmente ocorre nos casos de delegação de 
atividades tipicamente estatais ou de serviços públicos, o agente delegado 
assume a atividade de registro por sua conta e risco, a explorando 
economicamente mediante pagamento de ·contraprestação que colhe 
diretamente do público que se utiliza desses serviços. Essa contraprestação 
devida e paga diretamente ao Oficial de Registro pelos serviços que ele presta 
foi cunhada do nome "emolumentos". 

b) Emolt.~mentos na legislação federal 

Conforme explicado acima, pertence à União a 
competência legislativa para a edição de normas gerais acerca da fixação dos 
emolumentos devidos ao notariado. 

Naturalmente essa competência legislativa da União para a 
edição dessas normas gerais abrange a todas as espécies de gratuidades, 
isenções e outros gradientes que interferem com a sujeição passiva de 
pessoas quanto a essas exigências de pagamento. 

Com efeito. 

A isenção da Fazenda Pública Federal ao recolhimento de 
custas, emolumentos e demais taxas judiciárias é matéria tratada pela 
legislação pátria desde longa data. De fato, o Decreto-Lei nº 1.537, de 13 de 
abril de 1977, já dispunha sobre o tema: 

Art. 1 g - É isenta a União do pagamento de custas e emolumentos 
aos Ofícios e . Cartórios de Registro de Imóveis, com relação às 
transcrições, inscrições, averbações e fornecimento de certidões 
relativas a quaisquer imóveis de sua propriedade ou de seu 
interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos. 

Art. 2g - É isenta a União, igualmente, do pagamento de custas e 
emolumentos quanto às transcrições, averbações e fornecimento de 
certidões pelos Ofícios e Cartórios de Registros de Títulos e 
Documentos, bem como quanto ao fornecimento de certidões de 
escrituras pelos Cartórios de Notas. 



Esse Decreto-Lei . acima mencionado evidentemente foi 
recepcionado pela Constituição Federal, haja vista tratar de normas de isenção 
de emolumentos. Isenção é regra geral sobre a matéria e enquadra-se na 
competência legislativa da União, deferida no §2º, do art. 236, da Constituição 
Federal. 

Os dispositivos acima transcritos não abrangem o ato cuja 
isenção a lmpetrante pretende (registro de escritura de compra e venda). 
Entretanto, o art. 24-A da Lei nº 9.028/95, estabelece expressa extensão da 
isenção em comento a todo e qualquer ato praticado pelo oficial de registro de 
imóveis e remunerado mediante "emolumentos" aos entes de Direito Público 
Federais. Vejamos o dispositivo em questao: 

Art. 24-A. A União, suas autarquias e fundações, são isentas de 
custas e emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de 
depósito prévio e multa em ação rescisória, em quaisquer foros e 
instâncias. 

Ante a expressa determinação legal, não resta a menor 
dúvida quanto à isenção conferida às Autarquias e Fundações Públicas 
Federais em face de quaisquer espécies de emolumentos cobrados por 
serviços públicos em geral, conforme a expressa previsão do art. 24-A da Lei 
9.028/1994. 

Vale registrar que, também tratando dessa contraprestação 
pelos serviços de registro (emolumentos), a Lei 10.169/2000 estabelece mais 
algumas normas gerais para a sua fixação. Essa lei é um tipo de "estatuto 
geral" dos emolumentos devidos aos titulares de delegações notariais. Nessa 
Lei consta valioso conteúdo normativo que auxilia na compreensão da 
natureza jurídica dos emolumentos devidos pelos serviços prestados pelo 
notariado. 

Em seu artigo 1º, foi estabelecido o seguinte: 

Art. ]Q Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos 
serviços notariais e de registro, observadas as normas desta Lei. 

Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá 
corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente 
remuneração dos serviços prestados. 

Ou seja, a Lei em questão traz previsão expressa acerca do 
conteúdo jurídico da palavra "emolumentos". E, desse modo, sempre que a Lei 
faz referência a esse termo. ela está naturalmente se referindo ao custo pago 
por serviços notariais e de registro em geral, tal como o serviço de registro de 
escrituras públicas. 

Além disso, essa mesma "Lei dos Emolumentos" taz, em 
seu art. 8º, o seguinte: 



Art. B2 Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua 
competência, respeitado o prazo estabelecido no art. gi desta Lei, 
estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das 
pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme 
estabelecido em lei federal. 

Como se vê, a Lei geral dos "emolumentos" pagos pelas 
atividades notariais e de registro prevê expressamente que as Leis dos 
Estados e do DF disciplinarão a forma de contraprestação dos Oficiais dos 
serviços de notariado pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme 
estabelecido em lei federal. 

Ou seja, pelo que verte da legislação acima citada, em 
absoluta confluência com o que manda a Constituição Federal em seu art. 236, 
§2º, a fixação dos Emolumentos é da competência dos Estados e do DF. 
Porém, à União cabe legislar sobre as regras gerais para essa fixação, onde se 
incluem os casos de dispensa de seu pagamento (atos gratuitos} conforme 
dispuser a lei federal. 

Nessa esteira, é forçoso concluir que à União compete 
legislar sobre as normas gerais atinente à fixação dos emolumentos devidos 
ao notariado. E dentro dessa competência, pode muito bem a União conceder 
isenções ou gratuidades em favor de quem quer que seja, tal como veio a 
ocorrer especificamente com a edição do art. 24-A. da Lei 9.02811994, que 
respalda o pleito ora levado ao conhecimento deste luízo. 

c) Ilegalidade do ato impugnado 

É evidente que o Impetrado deixou de atender ao art. 24-A, 
da Lei 9.02811995, o qual estabelece expressa isenção de emolumentos sobre 
quaisquer atos, dos entes da Fazenda Pública Federal nela mencionados. Vale 
a pena colar aqui o seu texto. 

Art. 24-A. A União, suas autarquias e fundações, são isentas de 
custas e emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de 
depósito prévio e multa em ação rescisória, em quaisquer foros e 
instâncias. 

A lmpetrante é uma Fundação Pública que compõe a 
Administração Pública Federal. Ou seja, o dispositivo acima mencionado a ela 
beneficia diretamente, sendo ela isenta do pagamento de quaisquer 
emolumentos. Conforme acima explicado, a natureza jurídica dos 
emolumentos é de contraprestação devida aos serviços notariais e de registro 
previstos pelo art. 236 e seu §2º. São justamente esses emolumentos que 
estão sendo ilegalmente exigidos da lmpetrante. 



d) Inconstitucionalidade da Lei 11.331/2002 do Estado de São Paulo: Violação 
do Art. 236, §2º. da Constituição Federal 

A Lei Estadual possui normas de isenção para 
emolumentos. Nelas, há algumas isenções parciais até mesmo favorecendo à 
União e suas Autarquias. 

Porém, em relação aos Emolumentos cobrados pela 
Autoridade Impetrada , não há norma isentiva. Há norma isentiva irrestrita 
apenas em relação ao próprio Estado de São Paulo. 

E tudo isso ignorando completamente o art. 24-A, da Lei 
9.028/1994, logo acima transcrito, que favorece à União, suas Autarquias e 
Fundações, com norma isentiva de forma plena e irrestrita em relação a 
quaisquer Emolumentos. 

Vejamos a Lei 11.331/2002, do Estado de São Paulo: 

Artigo Bº - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, e 
as respectivas autarquias, são isentos do pagamento das parcelas 
dos emolumentos destinadas ao Estado, à Carteira de Previdência 
das Serventias não Oficializadas da justiça do Estado, ao custeio dos 
atos gratuitos de registro civil e ao Fundo Especial de Despesa do 
Tribunal de justiça. 

Parágrafo único - O Estado de São Paulo e suas respectivas 
autarquias são isentos do pagamento de emolumentos. 

A Lei estadual acima, portanto, só concede à União e suas 
Autarquias a isenção das parcelas dos emolumentos destinadas ao Estado e a 
outros órgãos, devendo elas arcarem com a remuneração destinada ao 
tabelião {onde se incluem os Emolumentos exigidos pelo ato coator). 

Tal dispositivo não tem validade contra os lmpetrantes. 

Primeiro porque a lei estadual citada é inconstitucional, por 
invadir competência legislativa da União. Por força de disposição constitucional 
expressa é a União Federal o ente competente para legislar sobre normas 
gerais acerca de emolumentos notariais, tal como no caso das próprias regras 
de isenção. 

Além disso, é inconstitucional por violar a isonomia e o 
princípio federativo, ao atribuir às autarquias estaduais um benefício negado 
às autarquias federais, sem razão jurídica para tal discriminação. 

A decisão atacada, ao basear a exação de emolumentos em 
uma lei estadual, · descumprindo a legislação federal {art. 24-A, da Lei 
9.028/1994), afrontou o art. 236, §2º, da Constituição da República, que 
transcrevemos: · 



Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em 
caráter privado, por delegação do Poder Público. 
§ 1 º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil 
e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, 
e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder judiciário. 

§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e 
de registro. 

Assim sendo, a Constituição, nesse dispositivo, estabelece 
uma competência legislativa em favor da União, no sentido de caber a ela 
legislar sobre regras gerais atinentes aos Emolumentos cobrados na atividade 
notarial. 

E, naturalmente, as regras sobre isenções, gratuidades, e 
outras situações que digam com a . sujeição passiva desses Emolumentos 
enquadram-se nesse conceito de "normas gerais" sobre sua fixação. 

Em outros momentos, a lei maior transfere à União a 
competência para estabelecer normas gerais, que vinculam todas as unidades 
da federação. Como exemplo, temos o caso da competência da União para 
fixação de normas gerais em matéria tributária. 

De tudo isso percebe-se que a competência para legislar 
sobre os emolumentos notariais é da União, que por meio de lei ordinária 
federal fixará as regras gerais quanto à sua cobrança. Aos estados cabe, 
somente, fixar os respectivos valores e decidir sobre a destinação e 
administração da taxa, observados ainda os demais princípios constitucionais 
que regem a tributação. · 

Em julgamento eni que analisou particularizadamente a 
questão dos emolumentos notariais, o STF decidiu que os mesmos, ainda 
guardando natureza de taxa, se submetem a normas cuja competência para 
edição é, sim, da União. O mencionado acórdão foi proferido em sede de 
Medida Cautelar na Adin 1.378-5 do Espírito Santo. Do voto do Min. Celso 
Mello: 

"Essas notas, associadas ao fato de que a fixação de emolumentos 
relativos aos é;Jtos praticados pelos serviços notariais e de registro 
submete-se às normas gerais estabelecidas em lei editada pela 
União Federal (art.236, §2º)" 

Por sua vez, no que diz com o ato coator, a legislação federal 
contempla a gratuidade dos serviços notariais e de registro prestados 
mediante Emolumentos de forma ampla e irrestrita, conforme se observa do 
art. 24-A, da Lei 9.02811994, o que ora se requer reconhecimento e ordem 
judicial para cumprimento. 

IV - DA IURISPRUDÊNCIA 



Importante registrar recente, impecável e brilhante 
sentença do MM. Juiz Federal Clécio Braschi sobre o assunto (no caso sobre a 
cobrança de emolumento para a lavratura da Escritura Pública referente à 
mesma transação em apreço), nos autos do processo n. 0007754-
79.2015.403.6100, que acrescenta importantes argumentos para demonstrar 
o direito líquido e certo das lmpetrantes, da qual transcrevemos o seguinte 
trecho (DOC. 2): 

"Assim, ainda que os emolumentos tenham natureza tributária, 
sendo destinados em parte aos cofres dos Estados da Federação, a 
União dispõe de competência constitucional para estabelecer regras 
gerais sobre isenção de emolumentos. É que essa competência foi 
instituída pelo Poder Constituinte Originário. Daí por que não há 
inconstitucionalidade por estar a União a estabelecer isenção em 
tributo destinado a Estado da Federação. 
Finalmente, não procede a interpretação adotada pela douta 
Corrregadoria-Geral da Justiça, na via administrativa, na resolução 
do caso, de que não lhe cabia proclamar a inconstitucionalidade do 
artigo 8º da Lei nº 11.331/2002, do Estado de São Paulo. Não há 
necessidade de controle de constitucionalidade deste dispositivo, 
para a resolução do caso. Tal dispositivo da legislação estadual 
estabelece isenção parcial, para União e suas autarquias, do 
pagamento apenas das parcelas dos emolumentos destinadas ao 
Estado, à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas 
da Justiça do Estado, ao custeio dos atos gratuitos de registro civil e 
ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça. A regra 
extraída do texto do artigo 24-A da Lei nº 9.028/1995 estabelece a 
isenção total de emolumentos, em benefício da União, autarquias e 
funções federais. A regra geral, prevista em lei federal, suspende a 
eficácia da regra especial, prevista em lei estadual, conforme já 
salientado. 
Ante o exposto, a fim de manter a coerência e a integridade na 
interpretação do Direito, dando continuidade à história institucional 
da isenção, em tema de emolumentos, na mesma linha da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, 
reconheço a procedência da fundamentação exposta na petição 
inicial. 
Dispositivo 
Resolvo o mérito nos termos do artigo 269, inciso 1, do Código de 
Processo Civil, para julgar procedente o pedido, confirmar a liminar e 
conceder a segurança, para determinar à autoridade impetrada que 
execute todos ·os atos notariais solicitados pelos impetrantes, sem a 
exigência do pagamento de quaisquer emolumentos." 

V - PREQUESTIONAMENTO 

Deve-se requerer ao Magistrado que se manifeste 
expressamente acerca do art. 236, §2º, da Constituição Federal e art. 24-A da 
Lei nº 9.028/95, para fins de prequestionamento das matérias impugnadas, em 
respeito às Súmulas de n.º 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como 
à Súmula de nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 



VI - DA NECESSIDADE DE MEDIDA LIMINAR: pericu/um in mora 

Restou amplamente demonstrado que o ato de ex1g1r 
emolumentos de Fundação Pública Federal se constitui em ato ilegal e 
inconstitucional por parte do Impetrado. 

Por outro lado, é certo também que sua protração no 
tempo gerará imenso prejuízo aos lmpetrantes, pela paralisação dos 
procedimentos de transferência de propriedade de um imóvel que abriga os 
serviços públicos prestados pela lmpetrante FUNASA. 

Outrossim, o ato coator, por impedir os procedimentos de 
formalização da transferência de propriedade do imóvel em questão causa 
problemas de ordem administrativa a ambas as lmpetrantes, tendo em conta o 
dever da Administração de zelar pelo seu patrimônio com a correta 
formalização de sua propriedade. 

Ainda, essa falta de regularização vem causando 
transtornos, na medida em que até mesmo os procedimentos de declaração 
de imunidade quanto ao Imposto de transmissão da propriedade do bem (ITBl
IV) estão -impedidos. 

A concessão da liminar, por outro lado, não causará dano 
irreversível ao Impetrado, já que na remota hipótese de improcedência do 
pedido, poderá ser ressarcido por ente público, de indiscutível solvabilidade. 

Dessa forma, ante a presença de prova cabal do direito 
afirmado pela lmpetrante, o qual inclusive consta de Lei expressa (art. 24-A, 
da Lei 9.028/1995), mais a necessidade de se impedir a ocorrência de mais 
danos ao patrimônio público dos lmpetrantes com mais demora na efetivação 
de seus direitos, estão presentes os requisitos legais para a concessão de 
medida liminar neste writ, o que ora se requer. 

VI - DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, é a presente para requerer o seguinte: 

1. Seja concedida medida liminar, para determinar ao Impetrado que proceda 
aos atos de registro que lhe são solicitados pelos lmpetrantes, 
independentemente do pagamento de emolumentos; 

2. Seja o Impetrado notificado para prestar informações; 

3. Seja ouvido o Ministério Público Federal; 

4. Seja , ao final, concedida a segurança para declarar inexigível quaisquer 
emolumentos pela atividade de registro pretendida pelo Impetrado contra os 
lmpetrantes, tudo com base no direito líquido e certo que lhes confere o art. 
24-A, da Lei 9.028/1995. · · 



custas. 
Por ser urna Fundação Pública Federal, Funasa é isenta de 

Dá à causa o valor de. R$ 1.000,00 (mil reais). 

Pede deferimento. 
São Paulo, 4 de dezembro de 2015 

Christianne Pedote 
Procuradora Federal 

OAB/SP 121.488/ SIAPE J.062.397 
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PRllVIDÊNCIA SOCIAL 
iriS~lutO Na~IO."'\af 00 S-eg;;rc ~~li'!i 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA À VISTA 

Saibam quantos esta virem que aos dias do mês de 
do ano de 2013 nesta cidade de São aulo, em 

Cartório, perante mim compare eram as 
partes entre si justas e contratadas, a saber: de um 1 do, como 
OUTORGANTE VENDEDOR, INSTITUTO NACIONAL DO SEG.p,RO SOC[AL-INSS, 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social e 
Assistência Social, criado pelo Decreto número 99. 350 27 de 
junho de 1990, na forma da autorização legislativa co tida no 
artigo 14 da Lei nº 8. 029 de 12 de abril de 1990, r,~~:5 ruturada 
conforme artigo 11, parágrafo único da "Lei número ,,8' ." 42"~.', e 13 de 
maio de 199~, e artigos 9° e 10º, parágrafos 1°, 2 ~ e 3° 
10 .480 de 02 de julho de 2002, e atuçi.lmente .. ,;:' ·co,m 
regimental estabelecida pelo Decreto n ° 7. 5$.'.§.."'·"/cle '24 ;de 
2011, com sede e foro no Distrito Federal, ~~setor de' .... :A tarquias 
Sul SAS - Quadra II, Bloco "O", e ~ Gérêõ,-çia E:X:ecu iva São 
Paulo/Centro, inseri to no CNPJ /MF sob ~Çu:nero .,.,~ :9< J~. 7 ~-'· 03 6 0339-01, 
com sede na . Rua Cel. Xavier de Toledo _n~:-':" 1 280, 17:~?;;;~hdar, Centro, 
nesta capital, doravante denominado · ape~~ INSS, e ato, 
representado pelo Gerente Executi v9;,fü';,, FRAN · ' :.: IARA LIVEIRA 
MEDEIROS I brasileirçi.·, . sol teira, .. /~~:~~'1@-j..or I -~· ~i1cionária 

' .:: • , ~ ,_. ,}R'(_..h-~ ... :. o 
federal, portadora dâ' .Ceaula de Ident · e, .. ::~RG. n 11. 7 58 
SSP-SP, inscrita no :cpF...:ME:.ii.&;;-·· >9-, 03 ... , ·.P:378-57, resi 
domiciliada nesta Cidade ' · e ~·'"- er~ço. ·- comercial na 

~· .• .. 1 

Xavier de Toledo n º 28"0, .r· ·.:ITº a ~>/; -. a· qual foi nomea a pela 
Portaria MPS/GM nº:~-:~?40, .. · . · O.~ .,, s ·~;émpro de 2009, publ · cada no 
DOU nº 173, de 10 de s·et~.o "}\:ie ,,"' 2009, Seção 2 pág . na. 32, 
representação essa a~,rizad·~7~~)'? inciso XVI, artigo 67, da 
Portaria nº 296/INSS/.PR~h de o~:~B.e ·novembro de 2009, publ cada no 
DOU nº 214, de 10 de _:i.~r?. "de 2009, S_eção 1, página 
outro lado, a .. ~AÇAO '"cnONAL DE SAUDE - FUNASA, 
federal vincul~~â·,··~:;;..Minis1êrio da Saúde, criada pelo Dec eto n º 
100, de 16 . ~~s:.199 i;Kq~ egulamentada pelo Decreto nº 7. 35, d~ 
19 .10. 2010, '.: q~:e.~. aprov <". -· Estatuto da FUNASA, com Regimento Interno 
aprovado pê1a"'l~1:aria· S nº 1. 776, de 08. 09. 2003, com sede e foro 
no Dist:r;-1.:~o Fed~T§,,;t,' e Superintendência Estadual de São Paul o , 
inscrità))h9 CNPJ"~~6b nº 26.989.350/0538-21, e sede na Ru Ben to 
Freitas n-9 ·'.:i4.~, V.itia Buarque, São Paulo / SP neste ato repre entado 
pelo Sr. ~,,,;•REZEK, brasileiro, casado, portador da Cé ula de 
Identidade, .RG n º 3. 453. 4 64 /SSP-SP, inseri to no CPF MF n º 
074. 333. 958-49, residente e domiciliado nesta cidade com 
endereço comercial na Rua Bento Frei tas n ° 4 6, Vila Buarq e, Sã o 
Paulo / SP, nomeado pela Portaria nº 728, de 24.07.2007, pu licada 
no DOU nº 143, de 26.07.2007, Seção 2, fls. 27, para o c~go de 
Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde no Est do de 
São Paulo, atual Superintendente Estadual de São Paulo, om as 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1 5, d e 
13 - 02 . 2003, do Sr . Ministro do Estado da Saúde, public da em 
14. 02. 2003, daqui por diante denominado simplesmente COM RADOR, 
todos juridicamente capazes e reconhecidos como os próprio , p o r 
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mim, à vista dos documentos que me foram apresentados, do que dou 
fé, bem como de que a presente será anotada n competente 
Distribuidor, no prazo da lei. E, perante as testemu has no fina l 
assinadas, pelo VENDEDOR me foi dito o seguinte: 1°) que é senho r 
e legitimo possuidor do imóvel que assim se descre ve e 
caracteriza: Um prédio e respectivo terreno situado a Rua Bento 
Frei tas n º 4 6, Vila Buarque, São Paulo / SP.,,, medin o o terreno 
10,00 m de frente para a citada rua, por 29,40m mais ou menos, da 
frente aos fundos, em ambos os lados, tendo aos undos igua l 
metragem da frente, encerrando a área de 294,00m2 2º) que o 
imóvel acima descrito e caracteriza~Q foi havido pelo ex- Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, antec;Jê~>" -:ó.'t'~ do INSS, 
conforme Escritura Pública de O 6 de setembro de 197'3, d,às notas d o 
'13 º .:Tabelião desta Capital, Livro 1. 55 6, f ls 4 4 j) r gistiado na 
transcrição nº 98.630, feita de 06. 12.1913., .. :· do · 5° : Oficial de 
Registro de Imóveis da Capital. 3 º) . que, p:ela. prese .·te e melhor 
forma d~ dir~it~, vende ao COMPRADO~ o imóv.~Ir2,;ª:B.fes 1 escrito, qu~ 
lhe foi adJ udicado por venda direta, .. conf·Ol.';file processo n 
35366. 001740/2011-60, livre e desemba.~-a,Çado de >··qu i squer . ônu s 
reais~ a.rresto, seqüestro, foro ou IB~~-~?e~ co! todas as 
benfeitorias e ?ervidões, pelo P-li~º cer~.R~ft:~ aj u ta do de R$ 
4. 500: 000' 00 (Quatro milhões_ e ql:1in11~.~~~-s . mi.l/ reais)' que foi pago 
a traves de GPS e apr.esentado ·. a mim, Tab.elião~ e as te temunhas, d o 
que dou fé, pelo que qá ao }~;(3~.RGADÓ~~P~PRADOR, p e geral 
quita;ão de pago e sati_ sfeitArl'P'~tê;!: nada·· mais exigi alud ido 
preço, · cedendo-lhe e tra, _ .· ihí.tind.6.-t:~.tie todo o dom nio, posse, 
servidões, ações ~~;~_.mais .::·:· 'tos ~"19/- tinha até a p esente data 
sobre o mencionado ·rmóvel ' pa ···. ue de1e use , goze e isponha como 
lhe convier, obrigand.é ':::"._se p6~if'.§á.. e seus sucessore a faze r a 
presente, boa, firme é '· V.:&1,iosa. "tgr· 

- ·,~:~i;~~~:~\~ ·' . ,, 
,,~r; :~~~~:... . ·:· 

~ ···· ~t.:r~·~. 
Assinatura do ,giite 

Francisca Iara de Oi , · .. a Med~iros 

.,,. · . . 
·[' ... 

Testemunhas: 

Nome: 
CPFnº 
RG. nº 

'• ·.~ .. 
. •··. 

....... 
·:~~.lL .... 

··'' "l. 

Assinatura do out ' rgante comprador 
Raze ezek 

Nome: 
CPFnº 
RG. nº 



• MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SÃO PAULO 
Rua Bento Freitas, 46 - 01220-000 - São Paulo - SP 

q 1) 3585-9700 - fax (11) 3585-9703 
e-mail: coresp.gab@funasa.gov.br 

Ofício nº 533/Salog/Diadm/Suest-SP/Funasa - ngo 

A Sua Senhoria o Senhor Doutor 
Sérgio Jacomino '\ 
Oficial Registrador 
Quinto Cartório de Registro de Imóveis da Capital 
Rua Mai:quês de Paranaguá, 359 - Consolação 

. 01303-050 - São Paulo/SP 

São Paulo';' 08 de jul de 2015. 

Assunto: Encaminha Escritura de Compra e Venda lavrada do Imóvel da ua Bento 
Freitas, 46 - São Paulo/SP e solicita registro e matrícula na Tra scrição de 
11°96.830. 

Prezado Senhor, ·· 

Apraz-nos. cumprimentá-lo ao tempô ~m que, vimos por eio deste, 
encaminhar a Escritura de Compra e Venda lavrada no Segundo Tabelião de Nota , em 06 de 
julho de 2015, referente ao rm·ovel da Rua Bento Freitas; 46 - São Paulo/SP, a uirido em 
2012 pela S~perintendência Estadual da Funasa em São Paulo do INSS. 

2. Nesta oportunidade, requeremos efetuar o registro desta E critura na 
Transcrição de n° 96.830 (cópia anexa) e respectiva matrícula do referido imóvel, ornecendo 
a Certidão atualizada deste ato, se possível com cópia adicional para qu possamos 
posteriormente encaminhá-la ao INSS como comprovação. 

' 

3. D{ante do exposto e, considerando ainda que e~ta Suest-SP/Funasa az parte da 
União e na form.a da legislação vigente, no caso o Decreto-Lei nº 1.537, de .13 de abril de 
1977, Artigos 1° e 2°, que isenta de pagamento de custas e emolumentos prática de 
quaisquer atos, pelos Ofícios e Cartórios de Registro de Títulos e Documentos de Notas, 
vimos por meio deste requerer a referida isenção de quaisquer ônus incident s sobre os 
serviços notariais e de registros. 

3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecime tos que se 
fizerem necessários, por meio da Divisão de Administração, pelo.telefone: (11)35 5-9734. 

Atenciosamente, 

~~ 
Ismael Ap. Nogueira Moreno Co~~~~-~c...i..u.~~~~ 

Chefe da Divisão de Administração Superintendente Estadua Substituta 



. , República Federativa do Brasil 
- , 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo 

~ Cassia Aparecida Sérvulo França Sousa - Escrevente Substituta ~ CNPJ 45.592.979/0001 -72 

·. · · Sérgio Jacomino - Oficial 

l llllll 111111111111111111111111111111111 J 

Rua Marquês de Paranaguá, 359, Consolação, CEP 01303-050 - Tel: 3123-255S - Fax: 3256-8161 ~.quinto.com . r . 
\.,~ 

onsulte o andamento do seu protocolo no site: www.registradores. rg.br 
Vencimento: 26/09/15 Previsão de entrega: 11/09/2 5 

Data da prenotaçãÕ: 27/08/2015 Data da devolução: Data de reapresentação: 

Título: Escritura Pública 

Apresentante: ISMAEL APARECIDO NOGUEIRA MERENO 

Telefone: 35aS-!i734 e-mail: ismael.moreno@funasa.gov.br Conferi o e-mall e o telefone por mim Indicados, autorluon o requisições 

de certidões, quando necessárias, arcando com os custo 

x.~~~~~~~~~~~~tt-~~~~~~ Outorgante: INSTITUTO NACIONAL E>O SEGURO SOCIAL -
INSS . 

Outorgado: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA J li llllUJll 1111. Via Cliente 

Obs: 

Notas Importantes: 

- Este titulo foi recepcionado para exame e registro, ficando assegurada a prioridade prevista nos ar1igos 12 e 186 da lei .. 6.015n3. Caso não atenda aos requisito • .::•.;;••,,_.-~::::. 
extpéncias que dever.ão ser atendidas no prazo de validade desta prenotaç.Ao (30 dias) contados da entrada; • 
- A exig6ncia do depósito pr6vio para a prenotaçAo do titulo 6 uma imposição legal prevista no artigo 14 da lei 6.015n3, sondo um cAk:u~ estimativo do v 
atos devidos; 

= ~~tr!:a";!~~~:~·5~~a~~~:~~~~ª,!~!~:~'a:!:~:~~~::dp~::~'!~~i~Rfe::1~;~~:: :~~~h"i: ~fS~~K>r ou sua complementeç.ão; -O oficial do re istro encontra-se à dis si o ra atendimento essoal, mediante a endamenlo. 

Depósito Prévio: R$ 0,00 
Inclui: Dinheiro 

; ,, 
, 

MSIFUHDAÇÀO NA IONAL DE 
SAUDE . SUPERINT D€NClA 

ESTADUAL DE S PAULO 

AU T E N T 1 C Ç À O 
Certifico que a pre nte cópia 
reprografica é autê ica. confor 
me 0 original. a mim presentado 
São Paulo ... ..... . L _.L . · · 



Ao Ilustríssimo .senhor Oficial do SQ Registro de Imóveis de São Paulo 

' ISMAEL APARECIDO NOGUEIRA MORENO, brasileiro, funcionário público federal, ro intere se 

da FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, vem requerer o registro da escritL ra anex 

rogand9 a.gratuidade emolumentar. 

No caso de entender o ilu.stre Oficial que o depósito prévio para a prática do ato sej 1 devid , 

requeiro seja FORMULA6A consulta aó Juiz Corregedor Permanente da Serventia, nc ; ter s 

do art. 29 da Lei de Custas de São Paulo. 

São Paulo, 27 de àgosto de 2015. 

~vcJ, ~Í-ifv·~~ 
ISMAEL APARECI )0 NOGUEIRA MORENO 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
t ·•1•1·u.1 l"l'll"fí'lll(.\ _ 

3. r'"'-1 ·E· COMARCA DE SAC? PAULO S.;.:. ;;., P FORO CENTRAL CIVEL 
* T * 1ª VARA D~ REGISTROS PÚBLICOS 
'"' "''".'"""' ,.,. PRAÇA JOAO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEPO 1501 -9 O 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00 in 

SENTENÇA 

Processo Digital nº: 1096593-46.2015.8.26.0100 

Classe - Assunto 
Requerente: 

Pedido de Providências - Registro de Imóveis 

Sº Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo 

Juiza de Direito: Ora. Tania Mara Ahualli 

... ·· 
CONCLUSÃO 

Em 05 de outubro de 2015 faço estes autos conclusos a MM' Juíza d Direito Dr" 
~ 

Tania Mara Ahualli da Iª Vara de Registros Públicos. · Eu,_ Bia}lca Taliano Ber Ido, escrev., 

digitei . 

Vistos. 

Trata-se de consulta formulada pelo Oficial do 5° Registro de lmóv is da Capital 
'i 

acerca do critério a ser adotado para cobrança de custas e emolumentos atinentes à União e suas 

respectivas autarquias. Foram juntados documentos às'íls. 12/20. 

Encaminhados os autos à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, pa ·a apreciação 

do tema em caráter normativo, foi proferida decisão (fl.25), devolvendo o feito a e te Juízo para 

análise. 

É o relatório. 

Passo a fundamentar e a decidir. 

As custas e emolumentos devidos pelos serviços de notas e regist configuram 

taxas, como pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e acolhido de modo tranquil pela Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, sendo que apenas a lei pod rá conceder a 

isenção nesta hipótese. 

Em se tratando de competência tributária estadual, estão esses tribut s previstos na 

Lei Estadual nº 11.331/2002, não apontando esse diploma legal qualquer isenção. 

1096593-46.2015.8.26.0 00 - lauda 1 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Ull1111 "\ '1,) D1 .fl ... lfl(".\ ..... 3· ~ ·e COMARCA DE SAO PAULO S "-' ;!:. p FORO CENTRAL CÍVEL 
• • Iª VARA D~ REGISTROS PÚBLICOS 
"" 

1"m1
" ""' "'' PRAÇA JOAO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEPO 1501-90 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00 

Estadual nº 11.33112002, que estabeleceu, no art. 2~ serem contribuintes dos emo mentas as 

pessoas fisicas ou jurídicas utilizadoras ·dos serviços ou da prática dos atos 

registro, indiscriminadamente, pessoas jurídicas de direito público e privqqo. 

Com relação à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

riais e de 

micípios e 

respecfivas autarquias, trouxe a lei estadual regra espec(fica, no art. 8'~ caput, co cernente à 

isenção do pagamento de parcelas dos emolument»s .• destinadas ao Estado, à arteira de 

Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, ao custeio dos at s gratuitos 

d~, registro civil e ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça, manten . porém, a 

ohrigação de tais entes pagarem a parcela de interesse das serventias extrajudiciais". 

Por fim, apresentou o Registrador vários precedentes firmados p la Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça no sentido de que a isenção concedida à União e sua respectivas 

autarquias é parcial, alcançando apenas a parte devida ªº:.Estado, à Carteira, ao Tribun 1 de Justiça 

e custeio do registro civil, não atingindo o pagamento dos emolumentos. Deve-se at ntar que os 

serviços notariais e de registro têm natureza privada, embora exercidos em regime esp ial. ., 
.. 

I' 

Diante do exposto, respondo a consulta para deixar assentado que de prevalecer 

o entendimento já sufragado pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, o que são 

devidos os emolumentos peia União e pelas autarquias publicas federais. 

Oficie-se à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça com cópia desta de 

Oportunamente, arquivem-se os autos. 

P.R.l.C. 

São Paulo, 13 de outubro de 2015. 

Tania Mara Ahualli 
Juíza de Direito 

1096593-46.2015.8.26.01 O - lauda 3 
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28/10/2015 · Relçtório A~õmpanhamento Registrai -. .. 

<' . 

·' · . R~latório· do A.comp~n.harflen.to Online .de Pr<?cedimérito Registraf 

Estado SÃO PAULO - Comarca SÃO PAULO .: CAPITAL ·, 
Cai:tório 5~ OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITA~ ·- SP 

. CNS 113571 · 

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO/AVERBÁÇÃO 
.. . 

Número do Protocolo: 289.91:1 

Natureza do Título: ESCRITURA PÚBLICA 

Valor do Depósito: R$ O,oo· .. 

"Nome do Apres~N~mte: ISMAEL APARECIDO NOGUEIRA ME.RENO 
. · . .· . ..: . i . . . . . . . 

. Nome do lhtere.ssado: INSTITUIO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 

bata de Prenotação: 27/08/2015 1S:22 

Data P~evi~ta para retirada: 1110912015 

. ~ 

. ' 

289911 211ca1201s ~5 : 24 . Título prenotado ISMAELAPARECIDO NOGUE,IRA . 
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República Federativa do Brasil 
5° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo 
Sérgio Jacomino - Oficial 
Rua Marquês de Paranaguá, 359, Consolação 

QuintoC" rtório Cl cl' 01303-050 - Tcl: 3123-2555 - Fax: .'256-8161 - www.quinto .com.br 
l•• 11.c~\j :~Hn i:1: hn:l\•1:.-. 

Em 30 de outubro de 2015. 

Ilma. Sra. 
CONCEIÇÃOM. A. CARVALHO, 

Digníssima Superintendente estadual Substituta da 
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde 
R. Bento Freitas, 46 
O 1220-000 - São. Paulo - SP. · 

Senhora Superintendente. 

•· 
, 

Of. 1875/2 5 

-·'i· 

Info1mo a Vossa Senhoria que o pedido de registro de escritura pú 
(protocolo 289.911) foi objeto de autuação pela l3 Vara de Registros Públicos de 
Paulo (Fórum João Mendes Jr., 22º andar, Capital), Processo 1096 
46.2015 .8.26.0100. 

Na data de 13 de outubro p.p., a MM. Juíza titular, Dra. Tânia Mara Ahu Ili, 
proferiu sentença relacionada com o pedido em epígrafe. A r. sentença foi publicad 
DJe de 23 de outubro de 2015 e o prazo para recurso conta-se a partir da publicaçã 
Diário Oficial. 

Colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria para informaçõ 
escl~r~cimento~_ que j!ilgâ·tryessário, aproveitando o ensejo para apresentar as no as 
cordiais saudaçoes ... · · 

/ 

e 

sh1~Jacomino ) 

I 

Oficial 



Ministério da Saúde 
.-"t-\'. 
; ª""'-\ Fundação 

FtlN~SA ? Nocional 
\ \ ,.) 
'-..... .Y de Saúde 

Despacho 

Referência: 25290.007 .209/2012-59 

Conhecimento, análise e Parecer ref. sentença profe ida pela 
Assunto: . Juíza de Direito Ora. Tania Mara Ahualli. 

À Unidade de Execução da Procuradoria Geral Federal da Funas - PGF, 

Considerando a lavratura da escrltu.ra pública de venda e compra do 
imóvel sede da Suest-SP (cópia às fls. 391/392 e vs .), situado à ua Bento 
Freitas, 46 - Vila Buarque, São Paulo-SP, adquirido do Instituto cional do 
Segurg Social - INSS pela FUNASA-SP, feita sem a exigência do pag mento de 
emolumentos, encaminhou-se a referida Escritura de Compra e Vend ao Quinto 
Cartório de . Registro de Imóveis da Capital, através o Ofício 
533/Salog/Diadm/Suest-SP/Funasa-ngo (cópia à fl. 398), entregues e mãos por 
este que subscreve, para registro e matrícula na transcrição de nº 9 .830 sem 
custas e emolumentos. 

2. O Quinto Cartório rejeitou protocola·r o recebimento do Of1 io e a via 
original da Escritura de Compra e Venda, registrando assim, depois de muita 
insistência, uma pré-notação sem custos, cópia à fl. 399, com consult à fl. 403, 
para verifiçação da possibi l idade do atendiniento à solicitação con tante no 
Ofício supracitado. 

f' 

3. No dia 23 de outubro, o Quinto Cartório informou a 
Administração, por telefone, que havia sido publicada dia 19 de out 
sentença do Tribunal de justiça do Estado de São Paulo, impressa e ac 
fls. 401/402 e vs. 

4. · Isto posto, encaminho o presente processo para conh 
análise e Parecer referente à sentença proferida pela Juíza de Direito 
Mara Ahualli. 

São Paulo, 03 de novembro de 2015. 

~~ 
Ismael Aparecido Nogueira Moreno 
Chefe da Divisão de Administração 

visão de 
bro uma 
stada às 

imento, 
a. Tania 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

8.ª Vara Civel da Justiça Federal em São Paulo 
AUTOS N.º 0007754-79.2015.403.6100 

MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTES: 

IMPETRADO: 

ASSISTENTE: 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

TABELIÃO DE NOTAS TITULAR DO 2° TABEUONAT DE 
NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL CE SÃO PAULO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SENTENÇA REGISTRADA SOB Nº S'2 S' /2015 TIPO A 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar em 

impetrantes pedem que se determine à autoridade impetrada que proceda ao atos 

notariais que lhe são solicitados pelos impetrantes, independentemente do pag 

dos emolumentos. No mérito, pedem para que se declare inexigiveis qu isquer 

emolumentos pela atividade notarial desenvolvida pelo impetrado em relaç o aos 

lmpetrantes, com fundamento no artigo 24-A, Lei 9.028/1995. 

O julgamento do pedido de liminar foi diferido para depois de pr stadas 

as informações. · 

A autoridade impetrada prestou as informações. Reportando-sef o que 

resolvido pela Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, ue em 

recurso administrativo decidiu pela inexistência de isenção total dos emolumen s, nos 

termos do artigo 8° da Lei nº 11 .331/2002, do Estado de São Paulo. 

O pedidq de concessão de medida liminar foi deferido. 

O Estado de São Paulo ingressou na lide. 

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segura ça. 

É o relatório . Fundamento e decido . 

. . • .. "':.:·0 ·0artigo 8° da Lei nº 11 .331/2002, do Estado de São Paulo, senta a 

,-:< · União e as respectivas aut~rqui~:;; (não menciona as fundações de direito púb ico, que 

também se incluem no :conceito d~ autarquias, conforme pacifica magistério da doutrina 

e da jurisprudência, que de!~o-~e citar, por não ser o fundamento princip 1 desta 
~ ! ... --......-·· ·~ \ 
aeasa·o?=eo--pagamenrõ-=ápenas-das parcelas dos emolumentos destinadas ao stado, à 

l • 
! 

\ 

\ 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

8.ª Vara Cível da Justiça Federal em São Paulo 

AUTOS N.0 0007754-79.2015.403.6100 

Carteira ·de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Es ado, ao 

custeio dos atos gratuitos de registro civil e ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal 

de Justiça: 

Artigo 8° - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Munlclplos, e as respectivas 
autarquias, são isentos do pagamento das parcelas dos emolumentos destinadas a Estado, à 
Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, ao usteio dos 
atos gratuitos de registro civil e ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça. 

Desse modo, a isenção concedida pela lei estadual, além de n o aludir 

expressamente às fundações de direito público, concede apenas isenção pa cial dos 

emolumentos. ··~ .. ·~ 

As impetrantes pretendem a concessão de isenção to ai dos 

emolumentos - não apenas das parcelas destinadas ao Estado, à Ca 

Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, ao custeio 

gratuitos. de registro civil e ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiç , como 

previsto na referida lei estadual. 

A Lei federal nº 9.028/1995 estabelece isenção mais ampla, i 

expressamente, para as fundações federais, aludindo genericamente a "emolume tos": 

Art. 24-A. A União, suas autarquias e fundações, são Isentas de custas e 
emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de depôsito prévio e multa em ação 
resclsôria , em quaisquer foros e instflncias. 

Por força desse disposto, as fundações federais são ise tas do 

pagamento de quaisquer emolumentos, sem as restrições previstas na Lei est dual nº 

11 .331/2002, cujos efeitos ficam suspensos, nos termos do § 4° do artigo 24 da 

Constituição do Brasil, enquanto vigorar a lei federal que veicula a norma geral. 

O artigo 24-A da Lei nº 9.028/1995 é compatível com a Constitu ção do 

Brasil. O § 2º do artigo 236 da Constituição do Brasil atribui expressamente União 

(Poder Constituinte Origir:iário) a competência para estabelecer normas geras para 

fixação de emolumentos :relativos aos atos praticados pelos serviços notariai e de 

.-·· regislfcF "'-="· '"' ·=--~-'"··----.,.,., .. -.:!-~ . _ 

Art. 23B:_-(::::) .. 
( ... ) ·.,_ ·, 
§ 2°. Lei fe2:~ral stabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos rei tivos aos 

atos praticados pelos se çps notariai~ e de registro. 
' \ 

· ·· -··:::::--_ Ques~se~ante)f foi resolvida pelo Supremo Tribunal Fede ai, em 

con role concentrado deJconstitucionalirade, ao extrair do texto do § 2º do artigo 36 da 

Constituição do Brasil \ regra de /,e. na competência legislativa da União revis!: 

\ _/// 
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nesse dispositivo está incluída a de estabelecer normas gerais de isenção 

quanto aos emolumentos: 

Cezar Peluso: 

EMENTA; CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL NATUREZA. LEI 9.534/97. 
REGISTROS PÚBLICOS. ATOS RELACIONADOS AO EXERCICIO DA CI ADANIA. 
GRATUIDADE . . PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO 08 ERVADA. 
PRECEDENTES. IMPROCEDtNCIA OA AÇÃO. . 

1 - A atividade desenvolvida pelos lllulares das serventias de notas e reglstr s, embora 
seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público. 

li - Não ofende o principio da proporcionalidade lei que isenta os "reconh cidamente 
pobres" do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de reg istro civil de na cimento e 
de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. 

Ili - Precedentes. 
IV - Ação julgada improcedente (ADI 1800, Relator(a): Mln. NELSON JOBIM Relator(a) 

pi Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (ART.38,IV,b,DO RISTF). Tribunal Pie o, julgado 
em 11106/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 26-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00026 
EMENT VOL-02291-01 PP-00113 RT J VOF00206-01 PP-00103) 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONAL! ADE DE 
ARTS. DA LEI Nº 9534/97. REGISTROS PÚBLICOS. NASCIMENTO. ÓBITO. SSENTO. 
CERTIDÕES . COMPETtNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATtRIA. ARTS. 22, 
XXV E 236, §2°. DIREITO INTRfNSECO AO EXECICIO DA CIDADANIA. G TUIDADE 
CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA. INEXISTtNCIA DE ÓBICE A QUE ESTADO 
PRESTE SERVIÇO PÚBLICO A TITULO GRATUITO. A ATIVIDADE QUE OESENV LVEM OS 
TITULARES DAS SERVENTIAS, MEDIANTE DELEGAÇÃO, E A RELA ÃO QUE 
ESTABELECEM COM O PARTICULAR SÃO DE ORDEM PÚBLICA. OS EMOLUME TOS SÃO 
TAXAS REMUNERATÓRIAS DE · SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. O OI EITO DO 
SERVENTUÁRIO É O DE PERCEBER, INTEGRALMENTE, OS EMOLUMENTOS ELATIVOS 
AOS SERVIÇOS PARA OS QUAIS TENHAM SIDO FIXADOS. PLAUSIBILIDADE JU 0IOICA DOS 
ARTS. 1º, 3° E 5º DA LEI 9534/97. LIMINAR DEFERIDA (ADC 5 MC, Relator(a): Mi . NELSON 
JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/1999, DJ 19-09-2003 PP-00013 EMENT V L-02124-01 
PP-00016). 

Da ADI 1800 destaco estes trechos do voto do Excelentíssim 

Mas o que me parece decisivo é que o art. 236 já permite tirar essa mesm conclusão. 
Por quê? Porque, além de de afirmar no caput o caráter público do serviço, que é e reido pelos 
notários· registradores, por expressa delegação do poder público, o§ 2° determinar: 

"§ 2º. Lei federa l estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos elativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e de reg istro." 

Essa norma, que dá competência à lei para discipl inar a matéria de emolu entos, para 
mim é suficiente para reconhecer a constitucionalidade plena dos dois d ispositivo ata dos. Razão 

·por que tamb~m eu, acompanhando os votos jé expandidos, julgo improcedente a açã . 

, 
Da ADC 5 MC transcrevo estes trechos do voto profe ido pelo 

1 

Excelentíssimo Relator} Ministro Nelson Jobim: 

: 6.5. Finalização 
- -_ _J Finalizo. 
- ·---(:,Elenco as premissas: , ~......... .... . 

i (1) os 'ê!tos relativos ao riascimento e ao Óbito estão na base da cidada ia e do seu 
exercibo· ' , -. 

/ '(2) está no'ele~co dos direitos e garantias constitucionais que "são gratuito ... ,na fonna 
da lelj os atos necessât:io\i ao exercício da cidadania" (art. 5" , LXXVll); 

; (3) os titula~~ da serventias .de notas e registros • ... são t ipicos servidora públicos .. : 
(ADIN 1.298, CELS0); \ 

-"""'=======tllliEJl~~I.~ ativi~ade notarial e registrai [sujeita-se] .. . . ª um regime de direi o público .. ." 
r , .w• 8, CELSO)) 

\ /~/ 
\ /" 

.... '· 

3 
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(5) ." ... Nilo é da clientela a relação entre o serventuário e o particular . ." (RE n." 
178.236, GALLOTTI); . 

(6) os emolumentos são devidos como ''. .. contraprestação do serviço pú llco que o 
Estado, por intermédio [dos serventuários] ... presta aos particuláres que necessitam d s serviços 
públicos essenciais (REPRESENTAÇÃO 997. MOREIRA); 

(7) · : .. os emolumentos .. : possuem natureza tributária. qualificando-se mo taxas 
remuneratórias de serviços públicos ... (ADIN 1.378, CELSO); 

(8) não há impedimento a que o Estado preste serviço público a trtulo gratuit , ou, como 
diz MARCO AURÉLIO, relativo a entidades beneficentes: • ... o fato de a Carta l!o dispor 
expressamente sobre a isenção ... não consubstancia óbice a que o Estado, no âmbito da 
conveniência ou oportunidade politlca. faça-o .. ."(ADIN 1.624); 

§2º). 

(9) silo serviços " .. . exercidos .. . por delegaçao do poder público· (art. 236, e ); 
e, finalmente, 
(10) a União tem competência para legislar sobre a matéria (CF, art. 22, e 236, 

Não há direito constitucional à percepção de emolumentos por todos o 
delegado do poder público pratica. 

Não há, por consequência, obrigaçao constitucional do Estado de instituir e 
para todos essas serviços. 

Há, isto sim, o direito do serientuério em perceber, de fonna integral, a tot !idade dos 
emolumentos relativos aos serviços para os quais tenham sido lixados emolumentos. 

Concluo, como já fiz, em linha inversa. na ADIN 1.800, pela plauslvel constitu 'onalldade 
dos arts. 1°, 3º e 5º da L. 9.534197. 

Não desconheço os problemas que a gratuidade causa e causará à pre lação dos 
serviços, da competência dos Estados Federados. 

Os problemas deverão se enfrentados e solucionados no local competente, q e é outro. 
De resto, para afeitos de açllo direta, o Tribunal já reconheceu, na ADI 1.800, a 

plausibilidade dos arts. 1º, 3° e 5°, da L. 9.534/97. 
Lá foi negada a liminar. 
Aqui estamos perante a situaçllo da dupla-mão. que a ajusta ao já decidido. 
Pede-se liminar para se assegurar a aplicação da gratuidade. 
Conheço da ação. 
Defiro a liminar, com eficácia "ex nunc• a força vinculante (L. 9 .868, 10.11.19 9, art. 21) 

para, até o julgamento definitivo da presente ação: ( ... ) 

Assim, ainda que os emolumentos tenha natureza tributária sendo 

destinados . em parte aos ·cofres dos Estados da Federação, a União dis õe de 

competência constitucional para estabelecer regras gerais sobre de 

emolumentos_ É que essa competência foi instituída pelo Poder Constituinte Or inário. 

Dai por que não há inconstitucionalidade por estar a União a estabelecer isen 

tributo destinado a Estado da Federação. 

FinalmJnte, não procede a interpretação adotada douta 

Corrregadoria-Geral da Justiça, na via administrativa, na resolução do caso, de ue não 
1 

lhe cabia proclamar a in9onstitucionalidade do artigo 8° da Lei nº 11 .33112002, do Estado 

_d_~_;São=Pau1G-r..NãQ_ há rlecessidéide de controle de constitucionalidade deste dis ositivo, 
. .... ..-- ... ~; 

/ ,/··- para a resolução do .q1ãsct; ;ai dispositivo da legislação estadual estabelece i . enção 

~
' parcial, para União J suas '··a,u~arquias, do pagamento apenas das pareei s dos 

.,____ emolumentos destinaias ao ~,~o, à Carteira de Previdência das Serventi s não 

'._:_ªlizadas da_JU§:li~~tadol ao custeio dos atos gratuitos de registro ci il e ao 
. ~SI I 

Fundo Especial de D c~_d::~ibunal de Justiça_ A regra extraída do texto d artig: 
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24-A da Lei nº 9.028/1995 estabelece a isenção total de emolumentos, em be efício da 

União, autarquias e funções federais. A regra geral, prevista em lei federal, su pende a 

eficácia da regra especial, prevista em lei estadual, conforme já salientado. 

Ante o exposto, a fim de ·manter a coerência e a integr dade na 

interpretação do Direito, dando continuidade à história institucional da isenção, em tema 

de emolumentos, na mesma linha da jurisprudência do" Supremo Tribunal Fe 

casos semelhantes, reconheço a procedência da fundamentação exposta n petição 

inicial. 

Dispositivo 

Resolvo o mérito nos termos do artigo 269,. inciso I, 

Processo Civil, para julgar procedente o pedido, confirmar a liminar e co ceder a 

segurança, para determinar à autoridade. impetrada que execute todos os atos notariais 

solicitados pelos impetrantes. sem a exigência do pagamento de uaisquer 

emolumentos. 

Custas na forma da Lei 0 9.289/1996. 

Incabível a condenação ao pagamento de honorários advoc 

procedimento do mandado de segurança (artigo 25 da Lei 12.016/2009). 

Esta sentença está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de j risdição 

(§1° do artigo 14 da Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo para recursos, remet 

autos ao Tribunal Regional Feder.ai da Terceira Região. 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se os impetrantes e o inistério 

Público Federal. Oficie-se à autoridade impetrada. 

São Paulo, 8 de julho de 2015. 

~/-~ 
CLÉCIO BRASCHI 

JUIZ FEDERAL 

5 
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