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Passo a passo do Sistema de
Emolumentos Extrajudiciais

Primeiro acesso e troca de senha
O titular do cartório receberá um e-mail do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP) com as instruções para o primeiro acesso ao sistema;
Todos os cartórios serão identiﬁcados pelo seu Cadastro Nacional de Serventias (CNS).
Clique no link que consta no corpo do e-mail enviado pelo MPSP, após isso, o sistema
apresentará a tela de alteração de senha;

O usuário deverá digitar o CNS e cadastrar uma senha para acesso ao sistema.
Obs: A senha deve conter no mínimo seis caracteres, sendo pelo menos um deles letra
maiúscula.
Com a conﬁrmação da senha, o sistema apresentará a tela de informações complementares do cartório. O preenchimento destes dados é obrigatório, caso alguma informação
não seja preenchida, o sistema não seguirá para a tela principal;
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Informações cadastrais

Após a conﬁrmação dos dados complementares será apresentada a tela principal, já com
a opção de movimentação de emolumentos selecionada;
O usuário deverá cadastrar um novo período de lançamentos, clicando na opção de menu
“Emolumentos” – “Novo”;
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Lançamentos de movimentações
O usuário deverá realizar o lançamento das movimentações do período no primeiro dia
útil da semana subsequente;

ATENÇÃO, nesta fase o cálculo de Valor Base, Valor MPSP, Juros, Multa e Total não são
automáticos, a serventia é responsável pelo cálculo e digitação dos valores precisos.
Total arrecadado: é o valor total arrecadado na semana, valor cheio, incluindo as parcelas
relativas ao titular, ao Estado, ao Ipesp, ao TJ-SP, ao MP-SP, ao Fundo do Registro Civil, ao
Município (ISS) e à Santa Casa.
Obs.: os Tabelionatos de Protesto não deverão incluir o valor correspondente ao ressarcimento das despesas de intimações.
Valor base declaração: é o total do valor arrecadado com exclusão das seguintes parcelas:
a. Imposto ao Município (ISS);
b. Santa Casa;
c. a parcela correspondente a 4,8% da parte do titular, instituída pela Lei Estadual nº
16.346, de 29/12/2016, destinada ao Ipesp (Carteira das Serventias), observando-se que
essa parcela só existe para atos de Protesto, Notas, RI e RTD/RCPJ.
Valor MPSP: Valor a ser pago ao MPSP;
Juros de Mora: em caso de pagamentos atrasados, o cartório deverá lançar o valor dos
juros de mora, conforme art. 16, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Estadual nº
11.331/2002;
Multa: em caso de pagamentos atrasados, o cartório deverá lançar o valor da multa, conforme art. 17 da Lei Estadual nº 11.331/2002.
Valor Total MPSP: Campo automático. Será considerada a soma do Valor MPSP mais valores eventuais de multa e juros de mora;
Após a realização dos lançamentos, o usuário deverá salvar as informações;
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Lançamentos de Movimentações
Valores Zerados
Quando não houver valor de repasse de emolumentos para o MP, o cartório deverá fazer
o lançamento do período informando o valor total arrecadado. No campo valor Base de
Declaração deverá informar R$ 0,00 e após salvar o lançamento. Não deverá emitir
boleto, uma vez que será valor zero.
Qualquer outro valor deverá emitir o boleto normalmente.

Emissão do boleto
Após a gravação dos lançamentos, será apresentado na tela o botão “Emitir Boleto”;
Uma mensagem de sucesso será apresentada no canto superior da tela;

O usuário deverá clicar em “Emitir Boleto”;

O boleto gerado deverá ser pago no próprio dia;
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Lançamentos de movimentações
de retroagimento
Será necessário o preenchimento dos lançamentos dos dados das semanas de julho de
2015 até a data presente sem gerar boleto, gerando somente o boleto a partir da data de
início das operações com o novo sistema.
Obs: Aperte somente o botão salvar. NÃO APERTE “Emitir Boleto” para o retroativo.

Alteração dos dados cadastrais
As informações cadastrais no sistema devem ser mantidas atualizadas pelo cartório, uma
vez que elas serão utilizadas pelo MP para qualquer tipo de contato com a serventia.
Exemplos: devolução de valores, envio de comunicados, informações, requerimentos,
ofícios etc.

A senha cadastrada pelo oﬁcial é de uso exclusivo do próprio, que é o responsável legal
por todas as informações cadastradas no sistema.
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Cadastro de Preposto Responsável
Contudo, o oﬁcial poderá cadastrar funcionários para efetuar os lançamentos semanais e
gerar os boletos para pagamento.

Após a conclusão do cadastro, clicar no símbolo de e-mail, e o preposto receberá um
e-mail com o link de cadastro de senha.

Em caso de esquecimento de senha o próprio oﬁcial reecaminha email com link para o
preposto alterar a senha.
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Erros no cálculo e recolhimento
Recolhimento a menor:
Repetir Total Arrecadado, repetir Valor Base Declaração, colocar somente a diferença no
Valor MPSP e inserir os Juros de Mora e Multa.
Recolhimento a maior:
Enviar requerimento ao Diretor Geral do MPSP explicando o ocorrido e solicitando a
devolução;
Não pode realizar compensação com o pagamento da próxima semana. O depósito
somente pode ser realizado na conta do cartório (CNPJ) cadastrado no sistema de Emolumentos Extrajudiciais, tela de “Cadastro”.

Suporte
• Preferencialmente deve-se utilizar o emulador Chrome;
• Caso, ao tentar acessar o sistema, não conseguir acessá-lo, deve-se apagar o histórico
do navegador;
• Após a entrega do e-mail de primeiro acesso, o Centro de Finanças e Contabilidade
(CFC) do MPSP ﬁcará responsável pelo atendimento aos cartórios no tocante ao esclarecimento de dúvidas e orientações sobre o processo de geração de boleto, através do
endereço de e-mail: suporte_emol@mpsp.mp.br;

Outros contatos do CFC
• Para pedidos ou envio de documentos relativos a devoluções de valores recolhidos
indevidamente: devolucaofundosespec@mpsp.mp.br;
•Para resposta à solicitação de dados relativos à conciliação:
conciliafundosespec@mpsp.mp.br;
• Para envio de informações relativo aos recolhimentos semanais:
arrecadafundosespec@mpsp.mp.br;
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LEI Nº 15.855, DE 02 DE JULHO DE 2015
Altera a Lei nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, que dispõe sobre os emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, e a Lei nº 11.608, de
29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços
públicos de natureza forense
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Vetado:
I - vetado;
II - vetado.
Artigo 2º - Vetado:
I - vetado;
II - vetado.
Artigo 3º - Os dispositivos adiante mencionados da Lei nº 11.331, de 26 de dezembro de
2002, ﬁcam assim alterados:
I - o artigo 12 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:
“Artigo 12 - ........................................................
.....................................................................
IV - em relação à parcela prevista na alínea “f” do inciso I, diretamente ao Fundo de Despesa do Ministério Público do Estado de São Paulo, na forma a ser estabelecida pelo Procurador-Geral de Justiça, até o 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da semana de referência do ato praticado.” (NR);
II - as alíneas “c” e “e” do inciso I do artigo 19 passam a vigorar com nova redação, e é
acrescentada a esse inciso a alínea “f”, na seguinte conformidade:
“Artigo 19 - .........................................................
......................................................................
I - ..................................................................
......................................................................
c) 9,157894% (nove inteiros, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro
centésimos de milésimos percentuais) são contribuição à Carteira de Previdência das
Serventias Não Oﬁcializadas da Justiça do Estado;
......................................................................
e) 4,289473% (quatro inteiros, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e
três centésimos de milésimos percentuais) são destinados ao Fundo Especial de Despesa
do Tribunal de Justiça, em decorrência da ﬁscalização dos serviços;
f) 3% (três por cento) são destinados ao Fundo Especial de Despesa do Ministério Público
do Estado de São Paulo, em decorrência da ﬁscalização dos serviços;” (NR).
Artigo 4º - Os dispositivos adiante mencionados da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de
2003, ﬁcam assim alterados:
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I - o inciso XII do parágrafo único do artigo 2º, acrescentado pela Lei nº 14.838, de 23 de
julho de 2012, passa a vigorar com nova redação, e a esse parágrafo é acrescentado o
inciso XIII, na seguinte conformidade:
“Artigo 2º - ..........................................................
.......................................................................
Parágrafo único - .....................................................
.......................................................................
XII - a obtenção das informações cadastrais do sistema SERASAJUD, cujos custos serão
ﬁxados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura;
XIII - todas as demais despesas que não correspondam aos serviços relacionados no
“caput” deste artigo.” (NR);
II - o inciso II do artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 4º - ........................................................
.....................................................................
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de
Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de
competência originária do Tribunal, como preparo dos embargos infringentes;” (NR);
III - vetado.
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de julho de 2015.
GERALDO ALCKMIN
Renato Villela
Secretário da Fazenda
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 2 de julho de 2015.

Referência: Sistema de Emolumentos Extrajudiciais - Manual Operacional para Cartórios do MPSP
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