05/10/2015

primeiroprotestosp.com.br//fckupload/arquivos/3801e397a1b045148cc75a99e68bf829.htm

LEGISLAÇÃO
Resultados encontrados:
Lei Estadual nº 10.710/00  Institui a gratuidade do protesto
Lei nº 10.710, de 29 de dezembro de 2000 (Projeto de lei n° 563, de 2000)
Partes vetadas pelo Senhor Governador do Estado e mantidas pela Assembléia
Legislativa, do projeto que se transformou na Lei n° 10.710, de 29 de dezembro de
2000, alterando a Lei n° 7.645, de 23 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a Taxa
de Fiscalização e Serviços Diversos.
O Presidente da Assembléia Legislativa: Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo,
nos termos do artigo 28, § 8°, da Constituição do Estado, os seguintes dispositivos da Lei n° 10.710, de
29 de dezembro de 2000, da qual passam a fazer parte integrante:......... Artigo 4(  Os §§ 5°,7° e 9° do
artigo 1°, ao qual fica acrescido o § 10, os artigos 31 e 32, todos da Lei n.° 4.476, de 29 de dezembro de
1984, com suas modificações posteriores, passam a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1° 
......................................................................................... § 1° 
...........................................................................................§2o
...........................................................................................§3o
.......................................................................................... §4o
...........................................................................................§ 5°  O valor total fixado, devido pela prestação dos
serviços notariais e de registros, é composto observados os seguintes parâmetros estabelecidos nesta lei, a
saber: (NR) l. relativamente aos atos de Notas, de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e
Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e de Protesto de Títulos e outros Documentos de
Dívida: (NR); a) 82,23685% (oitenta e dois inteiros e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e cinco
centésimos de milésimos percentuais) são emolumentos dos notários e registradores, sobre os quais
incidem as contribuições previstas no § 3° do artigo 31 desta lei; (NR); b) 17,76315% (dezessete inteiros e
setenta e seis mil trezentos e quinze centésimos de milésimos percentuais) são custas devidas ao Estado,
que correspondem a 27% (vinte e sete por cento) dos emolumentos líquidos atribuídos aos notários e
registradores, considerandose a dedução das contribuições previstas no § 40 deste artigo e § 30 do artigo
31 desta lei. (NR) 2. relativamente aos atos privativos do Registro Civil das Pessoas Naturais, os valores
fixados correspondem integralmente aos emolumentos dos oficiais registradores, sobre os quais incide
apenas a contribuição prevista no item l do § 30 do artigo 31 desta lei. (NR) § 6o .......................... .............§
70  A conversão em moeda corrente da tabela em UFESPs farseá pelo valor da UFESP vigente no
primeiro dia útil do mês, para vigorar a partir do dia 5 (cinco) subsequente, arredondandose, no produto
do cálculo das faixas dos valores básicos, para mais, as frações superiores a R$ 0,50 (cinquenta centavos)
e, para menos, as iguais e inferiores. (NR) § 8o ..............................................................................
§ 90  Às custas e emolumentos fixados somente poderão ser acrescidos valores de despesas pertinentes
ao ato praticado, desde que previstas nas Notas Explicativas das respectivas tabelas ou que forem
autorizadas pela Corregedoria Geral da Justiça. (NR) § 10  As tabelas de remuneração dos serviços
notariais e de registros da Lei n.o 4.476, de 20 de dezembro de 1984, modificadas pela Lei n.o 10.199, de
30 de dezembro 1998, com as partes promulgadas pela Assembléia Legislativa, em 14 de dezembro de
1999, passam a vigorar reformuladas observados os parâmetros e as alterações estabelecidas na presente
lei e serão afixadas nos respectivos tabelionatos e ofícios de registros." "Artigo 310 pagamento das custas
devidas ao Estado e dos emolumentos atribuídos aos notários e registradores será efetuado em cartório,
cabendolhes, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Poder Executivo, providenciar os devidos
recolhimentos, junto à repartição competente ou mediante depósito em estabelecimento oficial de crédito,
referentes aos atos por eles praticados. (NR) § 1° ................... § 2o  Os 27% (vinte e sete por cento)
relativos às custas devidas ao Estado serão assim distribuídos: 20% (vinte por cento) serão destinados ao
Fundo de Assistência Judiciária, na forma do regulamento próprio; 5% (cinco por cento) constituirão
receita do Estado; e 2% (dois por cento) serão destinados ao custeio das despesas dos oficiais de justiça,
incluídas na taxa judiciária. (NR) § 30  Dos emolumentos fixados e recebidos em razão do ato praticado,
o notário e o registrador efetuarão os recolhimentos das contribuições previstas no § 40 deste artigo, na
seguinte proporção: (NR) l. 16% (dezesseis por cento) de contribuição destinada ao custeio da Carteira de
Previdência das Serventias Não Oficializadas, que são correspondentes a 20% (vinte por cento) dos
emolumentos líquidos do notário ou registrador, considerandose a dedução desta contribuição e da
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contribuição prevista no item 2 deste parágrafo; (NR) 2. 4% (quatro por cento) de contribuição destinada
ao custeio dos atos gratuitos de registro civil e à complementação da renda mínima das serventias
deficitárias, que são correspondentes a 5% (cinco por cento) dos emolumentos líquidos do notário ou
registrador, considerandose a dedução desta contribuição e da contribuição prevista no item l deste
parágrafo. (NR) § 4°  As contribuições serão recolhidas pelo notário ou registrador, referentes aos
emolumentos devidos pêlos atos por eles praticados, observado o seguinte: (NR) l. na forma e no prazo
estabelecido em ato do Secretário da Fazenda, da contribuição à Carteira de Previdência das Serventias
Não Oficializadas, junto à repartição competente ou mediante depósito em estabelecimento de crédito, ou
diretamente à referida Carteira, desde que autorizado pelo Poder Executivo; (NR) 2. ao Sindicato dos
Notários e Registradores do Estado de São Paulo ou à entidade representativa da categoria indicada pelo
Poder Executivo, da contribuição de custeio dos atos gratuitos de registro civil e à complementação da
renda mínima das serventias deficitárias, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência,
diretamente ou através de instituição bancária autorizada, para repasse aos titulares das referidas
serventias, com base nos assentos, dos atos gratuitos de registro civil praticados e da receita bruta das
serventias deficitárias, do mês. (NR) § 5°  Pela informação prestada pela serventia de tabelionato de notas,
protesto de títulos ou de ofício de registro, por qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a
certidão, ainda que negativa, serão devidos emolumentos e custas à razão de 10% (dez por cento) dos
valores fixados na tabela da respectiva serventia para o fornecimento de uma certidão, observandose o
seguinte:
(NR) l. toda informação fornecida, ainda que via sistema de telecomunicação ou de processamento
eletrônico de dados, será, obrigatoriamente, registrada pelo notário ou registrador, devendo ser arquivada
por escrito ou armazenada em banco de dados, magnético ou eletrônico, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias; (NR) 2. a prestação da informação nos moldes deste parágrafo não elide a possibilidade do
interessado requerer, a qualquer momento, a correspondente certidão, mediante pagamento dos
respectivos valores das custas, emolumentos e demais despesas por ela devidas. (NR) § 6°  Sobre os
emolumentos relativos às informações prestadas na forma do § 5° deste artigo não incide a contribuição
prevista no item l do § 3°, incidindo, apenas, a verba de custas ao Estado, conforme previsto na alínea b
do item l do § 5° do artigo 1° desta lei, que será recolhida, separadamente, na forma estabelecida pela
Secretaria da Fazenda, à razão de 30,92105% (trinta inteiros, noventa e dois mil e cento e cinco
centésimos de milésimos percentuais) do valor total estabelecido no § 5° deste artigo, que são
correspondentes a 47% (quarenta e sete por cento) dos emolumentos líquidos do notário ou registrador,
assim considerados após a dedução da contribuição prevista no item 2 do § 3° deste artigo. (NR) § 7°  Os
47% (quarenta e sete por cento) das custas devidas ao Estado, previstas no parágrafo anterior, serão assim
distribuídos: 27% (vinte e sete por cento) serão destinados ao Programa do Centro de Referência e Apoio
à Vítima e ao PROVITA Programa de Proteção a Testemunhas do Estado de São Paulo, nos termos da
legislação em vigor, ambos da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado; e 20% (vinte por
cento) serão destinados ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça, na forma do regulamento
próprio, instituído pela Lei n.° 8.876, de 2 de setembro de 1994. (NR)" "Artigo 32  Não serão cobrados
emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, das respectivas primeiras certidões
expedidas, bem como, para os reconhecidamente pobres, das segundas vias das certidões expedidas em
ocasiões posteriores ao do registro respectivo (artigo 30 da Lei federal n.° 6.015, de 31 de dezembro de
1973, com a alteração introduzida pela Lei federal n.° 9.534, de 10 de dezembro de 1997), e de outros atos
de registro civil cuja gratuidade seja instituída por lei. (NR) § 1°  O custeio dos atos de registro civil
praticados em razão de gratuidade estabelecida em lei será suportado pela contribuição de 4% (quatro por
cento) recolhida por todos os notários e registradores, conforme previsto no item 2 do § 3° do artigo 31
desta lei, sobre o qual não incidem as contribuições previstas no referido artigo, e será efetuado na mesma
proporção dos atos gratuitos realizados, até o dia 20 do mês subsequente ao da prática do ato, observados
os seguintes critérios:
(N R) l. os atos gratuitos de registro civil de nascimento e óbito, bem como as respectivas primeiras
certidões expedidas, com base nos valores de custeio estabelecidos na tabela de emolumentos das
respectivas serventias de registro civil das pessoas naturais; (NR) 2. os demais atos, quando praticados a
usuários que também sejam beneficiários de gratuidade, apenas à razão de 50% (cinquenta por cento) dos
valores fixados na respectiva tabela para remuneração. (NR) § 2°  Para os fins do disposto no parágrafo
anterior, os oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais comunicarão, mensalmente, até o 5° (quinto)
dia útil do mês subsequente ao de referência, à entidade representativa da categoria encarregada de
proceder aos repasses devidos, separadamente, o número de atos de registro civil de nascimento e óbito e
dos demais atos praticados gratuitamente em razão de lei, com demonstrativo devidamente fiscalizado
pelo Juiz Corregedor Permanente. (NR) § 3°  Os notários e os registradores comunicarão, até o 5° (quinto)
dia útil subsequente ao do recolhimento efetuado, à entidade referida no item 2 do § 4° do artigo 31 desta
lei, o montante correspondente à contribuição recolhida diretamente àquela entidade, destinado ao
custeio dos atos de registros civis gratuitos. (NR) § 4°  A hipótese de não ter havido no mês de referência
a prática de ato e o consequente recebimento de emolumentos sujeito à contribuição de custeio dos atos
gratuitos de registro civil, prevista no item 2 do § 3° do artigo 31 desta lei, não dispensa o notário ou o
oficial de registro da comunicação prevista no parágrafo anterior. (NR) § 5°  Pela inobservância do
recolhimento da contribuição de custeio ou respectiva comunicação à entidade encarregada do repasse,
ficam sujeitos o notário e o registrador ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) aplicada sobre o
total devido, atualizado de correção monetária e juros, além das penalidades disciplinares previstas na Lei
federal n.° 8.935, de 18 de novembro de 1994. (NR) § 6°  Para os fins previstos no parágrafo anterior, a
autoridade tomará como base a comunicação procedida pela
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autoridade tomará como base a comunicação procedida pela entidade representativa da categoria
encarregada da arrecadação e dos respectivos repasses. (NR) § 7°  Se a arrecadação mensal for insuficiente
ao custeio integral dos respectivos atos gratuitos de registro civil e inexistindo sobra de meses anteriores,
farseá o repasse proporcional, mediante rateio. (NR) § 8°  A complementação da renda mínima das
serventias deficitárias somente será devida a uma única serventia da localidade ou a que for resultante da
anexação de serventias da mesma ou de outras naturezas, que comprovar insuficiente falta de recursos em
razão do baixo movimento de serviços, cuja renda bruta da serventia decorrente do recebimento de
emolumentos, ainda que somados os de todas as naturezas de serviços anexas, não atingir a 10 (dez)
salários mínimos no mês, na forma estabelecida nesta lei. (NR) § 9°  A complementação da renda mínima
das serventias será efetuada pelo Sindicado dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, com
base na sobra da arrecadação apurada e repasses de custeio aos oficiais de registros civis pêlos atos
gratuitos praticados, após dedução dos custos operacionais pertinentes, na importância que representar a
diferença entre a renda bruta da serventia auferida e a que for equivalente a 10 (dez) salários mínimos do
mês. (NR) § 10  Se a sobra não for suficiente e inexistindo sobra de meses anteriores, a complementação
da renda mínima das serventias será efetuada proporcionalmente e mediante rateio. (NR) § 11  Em caso de
haver sobra da arrecadação, após realizados os repasses de custeio dos atos de registro civil gratuitos e a
complementação da renda mínima das serventias, os oficiais de registros civis serão gradativamente
ressarcidos pêlos atos gratuitos praticados no período retroativo da vigência da Lei estadual n.° 10.199, de
30 de dezembro de 1998, ao da Lei federal n.° 9.534, de 10 de dezembro 1997, sendo que, havendo ainda
superávit, o resultado será lançado em conta própria a título de reserva, para a finalidade prevista no
parágrafo anterior, que, persistindo por mais de doze meses sem a referida utilização, será investido no
desenvolvimento e aperfeiçoamento da própria atividade notarial e de registro, a cargo da entidade
sindical representativa da categoria. (NR) § 12  As despesas administrativas e operacionais, inclusive de
tributos decorrentes das movimentações financeiras e em conta corrente junto às instituições bancárias,
relativas à arrecadação e devidos repasses, serão suportadas, exclusivamente, pelas contribuições
destinadas ao custeio dos atos gratuitos de registro civil e complementação da receita das serventias
deficitárias, arrecadadas. (NR)" Artigo 5°  Os artigos 2° e 3° da Lei n.° 8.876, de 2 de setembro de 1994,
passam a vigorar acrescidos dos incisos com a seguinte redação: "Artigo 2° 
.................................................................................................................................. IV 
reaparelhamento e modernização das atividades jurisdicionais;
.................................................................................................................................. Artigo
3° ............................................................................................................
.................................................................................................................................. XII
parte das custas recolhidas ao Estado, devidas pêlos serviços de informações prestadas pêlos serviços
notariais e de registros, na forma da lei." Artigo 6°  Vetado. Artigo 7(  A tabela XI  Dos Tabelionatos de
Protesto de Títulos e a Tabela XII  dos Registros Civis de Pessoas Naturais, ambas da Lei n.° 4.476, de 20
de dezembro de 1984, modificada pela Lei n.° 10.199, de 30 de dezembro de 1998, com as partes
promulgadas pela Assembléia Legislativa em 14 de dezembro de 1999, passam a vigorar, alteradas, nas
seguintes disposições: "TABELA XI  DOS TABELIONATOS DE PROTESTO DE TÍTULOS (Em UFESPs)
Item  Ao Tabelião  Ao Estado  Total Discriminação  UFESPs  UFESPs  UFESPs 3  CERTIDÃO,
INCLUSA A BUSCA QUANDO HOUVER:
A) ......................................................................................................... A
1) ....................................................................................................... A
2)....................................................................................;..................
B  SOB FORMA DE RELAÇÃO, PARA ENTIDADE DE CLASSE, DIÁRIA, DE PROTESTOS LAVRADOS OU DE
CANCELAMENTOS EFETUADOS; PELA CERTIDÃO FORNECIDA A CADA ENTIDADE REQUERENTE, 0,3836  0,0828  0,4664
(NR) B.l A CADA NOME DO PROTESTO OU DO CANCELAMENTO RELACIONADO, MAIS 0,01918  0,00414  0,02332 (NR)
..................................................................................................................................
NOTAS EXPLICATIVAS:
.................................................................................................................................. 12

Os tabeliães de protesto poderão exigir depósito prévio, nos limites das tabelas, do total das custas,
emolumentos e despesas reembolsáveis, pêlos atos a serem praticados, exceção feita ao item I da tabela,
fornecendo aos interessados, obrigatoriamente, recibo provisório, com a especificação de todas as
parcelas. 12.1  O protesto de títulos e de outros documentos de dívida independe de prévio depósito de
valores de custas, emolumentos e de qualquer outra despesa, cujos valores serão pagos pêlos respectivos
interessados no ato elisivo do protesto ou, quando protestado o título, no ato do pedido do cancelamento
de seu respectivo registro, salvo na sustação judicial do protesto que serão cobrados do sucumbente
quando tomada em caráter definitivo, observados para o cálculo, cobrança e recolhimentos, os seguintes
critérios: a) por ocasião do aceite, devolução, pagamento do título ou desistência do protesto, em cartório,
com base nos valores da tabela e das despesas vigentes da data da protocolização do título; b) por ocasião
do pedido do cancelamento do protesto ou da determinação judicial da sustação definitiva do protesto,
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com base na tabela e das despesas em vigor na data dos respectivos recebimentos, hipóteses em que será
considerada a faixa de referência do título da data de sua apresentação a protesto. 13  Havendo interesse
da administração pública federal, estadual ou municipal, ficam obrigados os tabelionatos de protesto de
títulos e de documentos de dívidas a recepcionar para protesto, comum ou falimentar, as certidões de
dívida ativa devidamente inscritas, independente de prévio depósito ou do pagamento de emolumentos,
custas e de qualquer outra despesa, os quais serão pagos, exclusivamente, pêlos devedores na forma
prevista nos itens 12 e 12.1. 14  Compreendemse como títulos e outros documentos de dívidas sujeitos a
protesto comum ou falimentar os títulos de crédito, como tais definidos em lei, e os documentos
considerados como títulos executivos judiciais ou extrajudiciais pela legislação processual, inclusive as
certidões da dívida ativa inscritas de interesse da União, do Estado e dos Municípios, em relação aos quais
a apresentação a protesto independe de depósito ou pagamento prévio de emolumentos, custas e de
qualquer outra despesa, cujos valores serão pagos pêlos respectivos interessados no ato elisivo do protesto
ou, quando protestado o título, no ato do pedido de cancelamento de seu registro, observados os valores
vigentes na data da protocolização do título ou documento, nos casos de aceite, devolução, pagamento ou
desistência do protesto, ou na data do cancelamento do protesto, considerada, nesse caso, a faixa de
referência do título na data de sua protocolização. TABELA XII  DOS OFÍCIOS DE REGISTROS CIVIS E
DAS PESSOAS NATURAIS (Em UFESPs) Item  Ao Oficial  Total Discriminação  UFESPs  UFESPs 2 
LAVRATURA DE ASSENTO DE CASAMENTO FORA DA SEDE, EXCETO O CUSTO DE EDITAIS
55,44  55,44 (NR)
"NOTAS EXPLICATIVAS:
.................................................................................................................................. 6  Do total dos emolumentos
devidos ao oficial registrador, consoante o item 2 desta Tabela, 20% (vinte por cento) deverão ser
repassados aos juizes de casamento, a título de custeio das despesas relativas a transporte."........
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 29 de março de 2001. a) WALTER FELDMAN 
Presidente Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 29 de
março de 2001. a) Aura Augusto Calíman
 Secretário Geral Parlamentar
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