
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 1705/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0209/15. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Abou Anni, que visa 
determinar a fixação de placa nos Tabelionatos de Notas e nos Ofícios de Registro de Imóveis 
contendo a redação do artigo 290 e parágrafos da Lei nº 6015/73 e artigo 43 da Lei nº 
11.977/09. 

O objetivo da propositura é dar ciência ao público do direito de pleitear, em 
determinadas hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos. 

Com efeito, assim rezam os artigos 290 e 290-A da Lei nº 6015/73: 

Art. 290.. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição 
imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão 
reduzidos em 50% (cinqüenta por cento). (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981) 

§ 1º - O registro e a averbação referentes à aquisição da casa própria, em que seja 
parte cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados, para efeito de 
cálculo, de custas e emolumentos, como um ato apenas, não podendo a sua cobrança exceder 
o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do Maior Valor de Referência. (Redação 
dada pela Lei nº 6.941, de 1981) 

§ 2º - Nos demais programas de interesse social, executados pelas Companhias de 
Habitação Popular - COHABs ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as custas 
devidos pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção estarão 
sujeitos às seguintes limitações: (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981) 

a) imóvel de até 60 m 2 (sessenta metros quadrados) de área construida: 10% (dez por 
cento) do Maior Valor de Referência; (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981) 

b) de mais de 60 m² (sessenta metros quadrados) até 70 m 2 (setenta metros 
quadrados) de área construída: 15% (quinze por cento) do Maior Valor de Referência; 
(Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981) 

c) de mais de 70 m 2 (setenta metros quadrados) e até 80 m 2 (oitenta metros 
quadrados) de área construída: 20% (vinte por cento) do Maior Valor de Referência. (Redação 
dada pela Lei nº 6.941, de 1981) 

§ 3º - Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento rural serão 
cobrados de acordo com a legislação federal. (Redação dada pela Lei nº 6.941, de 1981) 

§ 4o As custas e emolumentos devidos aos Cartórios de Notas e de Registro de 
Imóveis, nos atos relacionados com a aquisição imobiliária para fins residenciais, oriundas de 
programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para a construção 
de habitações populares destinadas a famílias de baixa renda, pelo sistema de mutirão e 
autoconstrução orientada, serão reduzidos para vinte por cento da tabela cartorária normal, 
considerando-se que o imóvel será limitado a até sessenta e nove metros quadrados de área 
construída, em terreno de até duzentos e cinqüenta metros quadrados. (Incluído pela Lei nº 
9.934, de 1999) 

§ 5o Os cartórios que não cumprirem o disposto no § 4o ficarão sujeitos a multa de até 
R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) a ser aplicada pelo juiz, com a atualização que se 
fizer necessária, em caso de desvalorização da moeda. (Incluído pela Lei nº 9.934, de 1999) 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0209/2015 
Secretaria de Documentação Página 2 de 5 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Art. 290-A.  Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e 
emolumentos: (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

I - o primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário de 
regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura 
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros 
quadrados) de edificação em áreas urbanas objeto de regularização fundiária de interesse 
social. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

III - o registro de título de legitimação de posse, concedido pelo poder público, de que 
trata o art. 59 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e de sua conversão em propriedade. 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§ 1o  O registro e a averbação de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo 
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários. 
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§ 2o  (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

Já o artigo 43 da Lei nº 11.977/09 assim dispõe: 

Art. 43.  Os emolumentos referentes a escritura pública, quando esta for exigida, ao 
registro da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais e aos demais atos 
relativos ao imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV serão reduzidos 
em:         (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

I - 75% (setenta e cinco por cento) para os imóveis residenciais adquiridos do FAR e do 
FDS;       (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

II - 50% (cinquenta por cento) para os imóveis residenciais dos demais 
empreendimentos do PMCMV.       (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

Parágrafo único.  (Revogado).       (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

I - (revogado);      (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

II - (revogado).       (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

O projeto pode prosseguir em tramitação, pois apresentado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, consoante se depreende dos artigos 30, incisos I e II c/c 
24, inciso V da Constituição Federal e nos art. 13, incisos I e II da Lei Orgânica do Município. 

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é a proteção e defesa do 
consumidor, sobre a qual pode o Município legislar de forma a suplementar a legislação federal 
e estadual, conforme preconiza o art. 30, inciso II, da Constituição Federal. 

Vale destacar que, em nosso entender, o projeto em análise não extrapolou o interesse 
peculiar do Município, pois, segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal 
Federal, não invadem a competência federal as normas editadas pelo Município que protejam 
mais eficazmente o direito do consumidor, o meio ambiente e a saúde pública, matérias estas 
inseridas na competência legislativa de todos os entes federativos, conforme ilustram os 
segmentos abaixo: 

Não há usurpação de competência da União para legislar sobre direito comercial e 
comércio interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão somente, assegurar a 
proteção ao consumidor. 

Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no sentido de que 
não invade esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, lei paranaense 
que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos combustíveis. (ADI 
nº 2.832-4/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 

Em matéria de proteção à saúde e de defesa do meio ambiente, a competência 
legislativa é concorrente, a teor do art. 24, VI e XII, da Constituição. 
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De outro lado, também, a defesa da saúde, conforme estabelece o art. 196 da Carta 
Magna é competência do Estado genericamente compreendido. Portanto, não é apenas da 
União, mas também dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(...) 

Por fim, como bem ressaltei, em voto oral, quando do julgamento da ADI 3.937-MC/SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio, 

‘tenho defendido, não apenas em sede acadêmica, mas também em algumas decisões 
que proferi já na Corte Estadual a qual pertenci, como também tive oportunidade de manifestar 
esse entendimento nesta Suprema Corte, no sentido de que, em matéria de proteção do meio 
ambiente e em matéria de defesa da saúde pública, nada impede que a legislação estadual e a 
legislação municipal sejam mais restritivas do que a legislação da União e a legislação do 
próprio Estado, em se tratando dos municípios’. (ADPF nº 109, Relator Ministro Ricardo 
Lewandowski. DJ 22/04/2009, grifamos). 

Importante ressaltar que o pretendido pelo projeto encontra fundamento, ainda, no 
Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078/90, que entre os direitos básicos do 
consumidor, elencados em seu art. 6º, prevê o direito à "informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (inciso III). 

Os serviços dos Cartórios de Registro de Imóveis são prestados em caráter privado por 
delegação do Poder Público estadual, sob fiscalização do Poder Judiciário (art. 236 da 
Constituição Federal), de modo que não poderia a lei municipal interferir no modo de prestação 
de tais serviços, sem violar a autonomia prevista no art. 18 da Constituição Federal. 

Entretanto, o presente projeto de lei não visa determinar o modo pelo qual referido 
serviço público será prestado, vale dizer, a proposta não adentra na prestação do serviço 
propriamente dita. 

Na verdade, ela estabelece uma obrigação acessória à prestação do serviço de 
tabelionato, obrigação acessória esta que está relacionada com o direito à informação dos 
consumidores em geral, em outras palavras, o Código de Defesa do Consumidor também se 
aplica plenamente à atividade cartorária. 

Neste sentido, já decidiu o STF: 

DIREITO CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL - 
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - PRAZO PARA ATENDIMENTO - AUTO DE 
INFRAÇÃO - LEI DISTRAL 2.547/2000 - COMPETENCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA 
UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL - CARTÓRIOS: RELAÇÃO DE CONSUMO - ULTRA 
EFICÁCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR EM FACE DOS DEMAIS DIREITOS COLETIVOS 
- CONFORMIDADE DA LEI LOCAL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE 
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - DESPROVIMENTO À UNANIMIDADE. 

I - As atividades desenvolvidas pelos serviços notariais e de registro estão sob a égide 
do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, em que pese à condição de prestador de 
serviço exercido em caráter privado, por delegação do Poder Público, conforme previsão do 
art. 236 da CF, não podem os cartórios se furtar ao cumprimento das normas relativas a direito 
do consumidor. Ademais, a relação de subordinação dos Ofícios extrajudiciais à fiscalização do 
Poder Judiciário nada tem a ver com a relação de mercado que mantêm enquanto prestadores 
de serviços. Cuida-se de situações que podem e devem coexistir em harmonia. (RE 397.094-1, 
Distrito Federal, Relator Ministro Sepúlveda Pertence) 

Ainda a corroborar a competência legislativa do Município para a matéria, tem-se que o 
Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 55, § 1º sobre a possibilidade do 
Município de legislar em matéria de consumo quando adotar medidas em defesa ao 
consumidor, como ocorre na proposta em tela, in verbis: 

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, 
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a 
produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de 
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consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do 
bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. (grifamos) 

Sobre o assunto Zelmo Denari ensina que: 

O § 1º, por sua vez, atribui aos três entes políticos - incluindo, portanto, os Municípios - 
competência para fiscalizar e controlar o fornecimento de bens ou serviços, no interesse da 
preservação da vida, saúde, segurança, informação e bem estar do consumidor, baixando as 
normas que se fizerem necessárias. 

Nesta passagem, o dispositivo tanto faz alusão às normas ordinárias de consumo 
quanto às normas de bens ou serviços, expressivas do poder de polícia administrativa, que 
podem ser editadas por quaisquer entes políticos, nas respectivas áreas de atuação 
administrativa. (In, Código de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 
5ª ed. Rio do Janeiro: Forense Universitária, 1998. p.468). 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Todavia, tendo em vista que a redação do projeto contém erro material na digitação da 
Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, sugerimos o Substitutivo abaixo. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 209/15 

Determina a fixação de placa nos Tabelionatos de Notas e nos Ofícios de Registro de 
Imóveis contendo a redação do artigo 290 e parágrafos da Lei n.º 6.015/73 e do artigo 43 da 
Lei n.º 11.977/09, visando dar ciência ao público do direito de pleitear, em determinadas 
hipóteses, a isenção parcial do valor dos emolumentos, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Ficam os Tabelionatos de Notas e os Ofícios de Registro de Imóveis 
estabelecidos no Município de São Paulo obrigados a fixar na porta de entrada, em local 
visível, de forma destacada e legível, placa contendo a redação, na íntegra, do artigo 290 e 
parágrafos da Lei nº 6.015/73 e do artigo 43 da Lei nº 11.977/09, a fim de dar ciência geral e 
inequívoca do direito à isenção parcial do valor dos emolumentos devidos com a primeira 
aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação e 
com atos relativos ao imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. 

Art. 2º O descumprimento dessa lei acarretará ao infrator as seguintes penalidades: 

I - multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o 
limite de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

II - cassação do alvará de funcionamento para as serventias extrajudiciais notificadas e 
autuadas que forem flagrados após 360 (trezentos e sessenta) dias infringindo esta Lei. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata o "caput" deste artigo será atualizado 
anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro a ser criado por legislação federal 
que reflita e reponha o poder aquisitivo da moeda. 

Art. 3º As serventias extrajudiciais mencionados na presente Lei terão o prazo de 60 
(sessenta) dias a partir da publicação para fixar as placas. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar de sua publicação. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/10/2015 

Alfredinho – PT 

Ari Friedenbach – PHS 

Arselino Tatto – PT 

Conte Lopes – PTB 

Eduardo Tuma – PSDB 

Abou Anni – PV 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/10/2015, p. 115 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

