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Como chegamos
ATÉ AQUI?



ATUAÇÃO POLÍTICA E 
INSTITUCIONAL



1.
Vigência da nova 
tabela

Art. 93 -Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir:

VI - do primeiro dia do exercício
financeiro subsequente, após
decorridos noventa dias da
publicação, relativamente:
(...)
b) aos arts. 6º, 30, 31, 49 e 62.

Art. 49 - O Anexo da Lei nº 15.424, de 2004,
passa a vigorar na forma do Anexo V desta
lei.



Data da 
publicação

MG de 
29/12/2017

Art. 8º da LC 95/98 A vigência da lei
será indicada de forma expressa e
de modo a contemplar prazo
razoável para que dela se tenha
amplo conhecimento, reservada a
cláusula "entra em vigor na data de
sua publicação" para as leis de
pequena repercussão.

§ 1º A contagem do prazo para
entrada em vigor das leis que
estabeleçam período de vacância
far-se-á com a inclusão da data da
publicação e do último dia do
prazo, entrando em vigor no dia
subseqüente à sua consumação
integral.



Lei entra em vigor dia 
29/03/2018

Problemas:
- DAP
- ISSQN

Solução
Feriado na 5º feira -
dia 29/03/2018 



ISSQN

Art. 89 -Os valores dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização
Judiciária demonstrados nas tabelas constantes no Anexo da
Lei nº 15.424, de 2004, com a redação dada pela Lei nº 20.379, de
13 de agosto de 2012, são expressos em moeda corrente do País
e correspondem aos valores do exercício de 2012 atualizados
anualmente pela variação da Unidade Fiscal do Estado de
Minas Gerais - Ufemg -, por meio de portaria da Corregedoria-
Geral de Justiça.

Parágrafo único - O Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN -, instituído por legislação municipal da sede
da serventia, compõe o custo dos serviços notariais e de

registro, devendo ser acrescido aos valores fixados nas
tabelas constantes no Anexo da Lei nº 15.424, de 2004.



ISSQN

Exemplo 1 – Alíquota: 5%

– Base de Cálculo: Emol Líquidos

Exemplo 2 – Alíquota: 5%

– Base de Cálculo: Emol brutos (incluindo recompe)

Emolumentos RECOMPE TFJ ISSQN TOTAL

R$ 4,53 R$ 0,27 R$1,49 R$ 0,23 R$ 6,52

Emolumentos RECOMPE TFJ ISSQN TOTAL

R$ 4,53 R$ 0,27 R$1,49 R$ 0,24 R$ 6,53



Art. 17 - Cabe ao interessado prover as despesas com condução,
telefonema, correspondência física ou eletrônica, serviço de
entrega, cópia reprográfica, despesas bancárias ou de
instituições afins para utilização de boleto e cartão de crédito e
débito, quando expressamente solicitadas e não previstas no
art. 7º desta lei.

Parágrafo único - A despesa com publicação de edital pela
imprensa, bem como com acesso a sistemas informatizados,
previsto em lei, correrá por conta do interessado e deverá ser
providenciada pelo serviço notarial ou de registro competente

REPASSE DE DESPESAS AO 
TOMADOR DO SERVIÇO



Qual a natureza dessas verbas? INDENIZATÓRIA

 Conseqüências:

a) Tabelião não pode auferir lucro;
b) Exata comprovação do valor cobrado do usuário

constante no recibo

REPASSE DE DESPESAS AO 
USUÁRIO

Exemplo

Emolumentos RECOMPE TFJ ISSQN Despesas 

cartão débito 

(0,7%)

TOTAL

R$ 4,53 R$ 0,27 R$1,49 R$ 0,23 R$ 0,05 R$ 6,57



“

ARREDONDAMENTO

Art. 50 - (…)

§ 2º - Quando da publicação anual das tabelas de emolumentos,
nos termos do caput deste artigo, a Corregedoria-Geral de Justiça
arredondará, nas colunas referentes a emolumentos e à Taxa de
Fiscalização Judiciária, os valores que contenham centavos, da
seguinte forma:

I - os valores terminados entre R$0,01 (um centavo) e R$0,49 (quarenta
e nove centavos) serão desprezados;

II - os valores terminados entre R$0,50 (cinquenta centavos) e R$0,99
(noventa e nove centavos) serão arredondados para o número inteiro
subsequente.

§ 3º - Nas atualizações anuais de que trata o caput, será aplicado o
índice de reajuste sobre os valores de base da tabela, desprezado o
arredondamento.



“

ARREDONDAMENTO

Exemplo 1 – Autenticação

Emolumentos 

(+ recompe)
TFJ TOTAL

R$ 4,80 R$1,49 R$ 6,29

Emolumentos 

(+ recompe)
TFJ TOTAL

R$ 5,00 R$1,00 R$ 6,00

Exemplo 2 – Arquivamento

Emolumentos 

(+ recompe)
TFJ TOTAL

R$ 5,74 R$1,80 R$ 7,54

Emolumentos 

(+ recompe)
TFJ TOTAL

R$ 6,00 R$ 2,00 R$ 8,00



“

ARREDONDAMENTO

E o ISSQN?

E os repasses
ao usuário?



ATA NOTARIAL DE 
USUCAPIÃO

Entendimento da CGJ/MG – Relatório de correição

A cobrança de emolumentos e o recolhimento da
Taxa de Fiscalização Judiciária pela lavratura de
ata notarial, inclusive para fins de reconhecimento
de usucapião (art. 234, V, do Provimento nº
260/CGJ/2013, acrescentado pelo Provimento nº
325, de 20 de maio de 2016), é feita segundo os
valores previstos no item 2, da "Tabela 1" - "Atos
do Tabelião de Notas", do Anexo da Lei Estadual
nº 15.424/2004?  ATA SEM CONTEÚDO



ATA NOTARIAL DE 
USUCAPIÃO

Entendimento do Colégio Notaria do Brasil –
Conselho Federal - 03/10/2015

Enunciado 8  no XX Congresso de Direito Notarial 

8. A ata notarial para fins de usucapião
tem conteúdo econômico.;



ATA NOTARIAL DE 
USUCAPIÃO
Provimento nº 65 do CNJ - 14/12/2017

Art. 26. Enquanto não for editada, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal,
legislação específica acerca da fixação de emolumentos para o
procedimento da usucapião extrajudicial, serão adotadas as seguintes regras:

I – no tabelionato de notas, a ata notarial será considerada ato de conteúdo
econômico, devendo-se tomar por base para a cobrança de emolumentos o
valor venal do imóvel relativo ao último lançamento do imposto predial e
territorial urbano ou ao imposto territorial rural ou, quando não estipulado, o
valor de mercado aproximado;

Art. 27. Este provimento entra em vigor na data da sua publicação.

 Atas notariais para fins de usucapião lavradas em MG entre 14/12/2017 e
28/03/2018, aplicam-se tal dispositivo. Ato único na tabela 1. item 4 B



ATA NOTARIAL DE 
USUCAPIÃO
Lei 22.796/2017. - 29/12/2017

Tabela 1

2 - Ata notarial, além da diligência, se for o caso, e dos arquivamentos:

2.2. Para fins de usucapião extrajudicial (inciso V do parágrafo único
do art. 234 do Provimento Nº 260/CGJ/2013) - os mesmos valores
finais ao usuário previstos na alínea "b" do número 4 desta tabela

Nota XX - Para fins de cobrança dos emolumentos para os atos
previstos no item 2.2, aplica-se o disposto no § 3º do art. 10 desta lei.



ATA NOTARIAL DE 
USUCAPIÃO

Lei 15.424/2004
§ 3º – Para fins de enquadramento nas tabelas, relativamente aos atos classificados no
inciso II do caput deste artigo, serão considerados como parâmetros os seguintes valores,
prevalecendo o que for maior, observado o disposto no § 4º deste artigo:

I – preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas partes;

II – valor do imóvel estabelecido no último lançamento efetuado pelo Município, para efeito
de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, ou pelo órgão
federal competente, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade territorial rural;

III – o valor do bem ou direito objeto do ato notarial ou registral utilizado para fins do
recolhimento do imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso,
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição, ou do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos;



ATAS  NOTARIAIS EM GERAL

COMO É COMO SERÁ

Emol TFJ Total Emol TFJ TOTAL

R$ 93,32 R$ 29,34 122,66 R$ 93,32 R$ 29,34 122,66



ATAS  NOTARIAIS EM GERAL

2.1. Até duas folhas. 

2.2 Por folha acrescida

Emol TFJ Total

R$ 93,32 R$ 29,34 R$ 122,66

Emol TFJ Total

R$ 4,80 R$ 1,49 R$ 6,29



Art. 10 – (…)

§ 3º – (…)

IV – o resultado da divisão do valor do contrato pelo número de imóveis,
nos registros e escrituras de direitos reais de garantia, quando dois ou
mais imóveis forem dados em garantia, estejam ou não situados na
mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor;

Nota XIII - Quando dois ou mais imóveis forem dados em garantia, não
lhes tendo sido individualmente atribuído o valor, a base de cálculo para
cobrança de emolumentos será o valor do negócio jurídico atribuído ou
estimado, dividido pelo número de bens ofertados, sendo feita a cobrança
por imóvel.

ESCRITURAS DE

CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS REIAS DE GARANTIA



.

ESCRITURAS DE

CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS REIAS DE GARANTIA

COMO É

COMO SERÁ

Tantos emolumentos quantos forem os imóveis dados em garantia.
Isonomia com o registro de imóveis.



AUTENTICAÇÃO DE 
DOCUMENTO ELETRÔNICO

Buscou-se a 
simplificação na 
cobrança e um         
preço competitivo com 
novas tecnologias.

COMO ERA

1 diligência (R$13,21) + 1 autenticação (R$ 6,29) por 

folha = TOTAL R$ 19,50

COMO FICOU

ITEM 3.1 - 1 autenticação eletrônica por folha = 

TOTAL R$ 7,29



NOVAS FAIXAS DE EMOLUMENTOS

Buscou-se a  aplicação do 
princípios da capacidade 
contributiva, proporcionalidade 
e isonomia.

COMO ERA COMO SERÁ

de R$ 105.000,00 a R$ 210.000,00 de R$ 105.000,00 a R$ 140.000,00

de R$ 140.000,01 a R$ 175.000,00

de R$ 175.000,01 a R$ 210.000,00

de R$ 210.001,00 a R$ 420.000,00 de R$ 210.000,01 a R$ 280.000,00

de R$ 280.000,01 a R$ 350.000,00

de R$ 350.000,01 a R$ 420.000,00



NOVAS FAIXAS DE EMOLUMENTOS

Buscou-se a  aplicação do 
princípios da capacidade 
contributiva, proporcionalidade 
e isonomia.

COMO ERA COMO SERÁ

de R$ 420.000,01 a R$ 840.000,00 de R$ 420.000,01 a R$ 560.000,00

de R$ 560.000,01 a R$ 700.000,00

de R$ 700.000,01 a R$ 840.000,00

de R$ 840.000,01a R$ 1.680.000,00 de R$ 840.000,01 a R$ 1.120.000,00

de R$ 1.120.000,01 a R$1.400.000,00

de R$ 1.400.000,01 a R$1.680.000,00



TESTAMENTO COM
CONTEÚDO FINANCEIRO

COMO ERA R$ 245,54

ITEM 4.H – VALOR ÚNICO INDEPENDENTE DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS E

DOS BENS OBJETO DE ÚLTIMA VONTADE

COMO SERÁ

ITEM 4.H 1.1 –TESTAMENTO COM CONTEÚDO FINANCEIRO - Metade dos valores finais

ao usuário previstos na alínea "b" do número 4 desta tabela, considerando a soma de todos os
bens objetos da disposição de vontade.

NOTA XI - Considera-se o valor do testamento previsto no item 4.h.31 a soma dos valores dos
bens nele descritos, ou, não havendo descrição dos bens, o valor definido conforme
levantamento feito pelo testador do valor de mercado atual dos referidos bens.

📖



Atos Notariais e o DIREITO DAS 
FAMÍLIAS 👪

COMO É COMO SERÁ

Separação,divórcio, conversão de
separação em divórcio e
restabelecimento da sociedade
conjugal.

Pacto antenupcial, separação,
divórcio, conversão de separação
em divórcio e restabelecimento
da sociedade conjugal, união
estável e sua dissolução,
declaratória unilateral de
convivência ou de término de
convivência para fins de
comprovação de data

R$ 368,21 R$ 368,21



Atos Notariais e o DIREITO DAS 
FAMÍLIAS 👪

COMO É COMO SERÁ

Pacto antenupcial, união
estável e sua dissolução,
declaratória unilateral de
convivência ou de término de
convivênciacial

Pacto antenupcial, união
estável e sua dissolução,
declaratória unilateral de
convivência ou de término de
convivência para fins de
comprovação de data

R$ 40,94 R$ 368,21



ESTREMAÇÃO E DIVISÃO 

NOTA XII DA TABELA 1

Independentemente do número de condôminos, na escritura de
divisão ou estremação, será cobrado um emolumento sobre o
valor total dos bens móveis e semoventes e um emolumento para
cada unidade imobiliária a ser dividida ou estremada, não
importando o número de imóveis que resultem da divisão.

A escritura de divisão engloba a divisão de imóveis entre
condôminos e também a divisão de patrimônio feita após a
lavratura da escritura de separação/divórcio ou de dissolução
da união estável.



ESTREMAÇÃO E DIVISÃO 

Redação atual Proposta

Independentemente do número de

condôminos, na escritura de divisão

ou estremação, será cobrado um

emolumento sobre o valor total dos

bens móveis e semoventes e um

emolumento para cada unidade

imobiliária a ser dividida ou

estremada, não importando o número

de imóveis que resultem da divisão. A

escritura de divisão engloba a divisão

de imóveis entre condôminos e

também a divisão de patrimônio feita

após a lavratura da escritura de

separação/divórcio ou de dissolução

da união estável.

Independentemente do número de

condôminos, na escritura de divisão

ou estremação, será cobrado um

emolumento sobre o valor de cada

um dos total dos bens móveis e

semoventes e um emolumento para

cada unidade imobiliária a ser

originada da divisão dividida ou

estremação estremada, não

importando o número de imóveis que

resultem da divisão . A escritura de

divisão engloba a divisão de imóveis

entre condôminos e também a divisão

de patrimônio feita após a lavratura

da escritura de separação/divórcio ou

de dissolução da união estável.



ESCRITURAS DE SERVIDÃO

Nota XIV - No caso de escrituras de
instituição de servidão, os emolumentos
terão como base 20% (vinte por cento) do
valor do imóvel (serviente);

 Salvo se o valor declarado pelas partes for
maior;

 Usar como referência o valor venal (IPTU)



ESCRITURAS DE FINACIAMENTOS 
IMOBILIÁRIOS!

Nota XV - No caso de imóveis financiados por
entidade financeira ou financiados pelo governo do
Estado e pelas prefeituras municipais, diretamente ou
através de suas companhias habitacionais, os valores
finais ao usuário previstos na tabela serão reduzidos
em 50% (cinquenta por cento).



Nota XVI - Nas escrituras de inventário, o excesso na partilha
será objeto de uma única cobrança de emolumentos por
cedente, que abrangerá a soma do excesso, considerando um só
valor mesmo, que haja bens móveis e imóveis, nos mesmos
valores finais ao usuário previstos na alínea “b” do número 4
desta tabela.

EXCESSO DE PARTILHA 
NOS INVETÁRIOS



Exemplo:
Monte Mor: R$ 120.000,00
3 herdeiros – Quinhão hereditário de R$ 40.000,00

Herdeiro 1: R$ 60.000,00
Partilha Herdeiro 2 : R$ 30.000,00

Herdeiro 3: R$ 30.000,00

Duas cobranças no valor de R$ 10.000,00, independente do
números de bens móveis e imóveis, referentes aos herdeiros 2 e 3.

EXCESSO DE PARTILHA 
NOS INVETÁRIOS



CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS

Nota XVII - Nas escrituras de cessão de direitos hereditários,
será feita uma única cobrança de emolumentos por cedente,
sobre o quinhão de cada um, independentemente de serem
móveis ou imóveis os bens indicados, nos mesmos valores finais
ao usuário previstos na alínea “b” do número 4 desta tabela.



PERMUTA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO
POR UNIDADES FUTURAS 

Nota XVIII - Nas escrituras de permutas de fração
ideal de terreno por unidades imobiliárias a serem
edificadas, serão cobrados emolumentos sobre a
fração ideal transmitida do terreno, bem como por
cada unidade imobiliária a ser edificada
futuramente.



RERRATIFICAÇÃO COM
CONTEÚDO FINANCEIRO

Nota XIX - Na escritura de retificação com conteúdo financeiro,
a base de cálculo consistirá na diferença entre a base de cálculo
dos emolumentos que foi considerada na escritura retificada e
aquela efetivamente correta.

Exemplo: Escritura de Compra e Venda – Base de Cálculo R$
120.000,00

Rerratificação: Base de Cálculo de R$160.000,00

Diferença: R$ 40.000,00 – Base de Cálculo: R$ 40.000,00



Art. 28 -O § 4º do art. 224 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 224 - (…)
§ 4º - O valor da Ufemg será atualizado anualmente pela
variação positiva do Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-DI -, da Fundação Getúlio
Vargas, ou de outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no
período compreendido entre novembro de um ano e outubro
do ano seguinte.”.

.

PODE HAVER
REDUAÇÃO DE EMOLUMENTOS?



UNIDOS SOMOS MAIS FORTES

Tabelionato 
De 

Protestos

Tabelionatos
De

Notas

Registro de 
Imóveis

RTD
E PJ



OBRIGADO!

DÚVIDAS?
eduardo@cartorioigarape.com.br


