
U t ri b u na I PODER JUDICIARIO

de j u S tlca Corregedoria-Geral da Justica
do estado de goiis Secretaria Executiva

OFICIO CIRCULAR

Oficio Circular n'05 q/2009-SEC Goiania,01 de {)DY d?, 7de 2009.

Senhor(a) Juiz(a):

Ao cumprimentar Vossa Excelencia encaminho-lhe copias do Parecer n° 189/09-

II, do Despacho n° 813/2009 bern corno do Provimento n° 11, de 05 de agosto de 2009 em que

cria o Capitulo XX da Consolidagao dos Atos Normativos da Corregedoria Geral da Justica,

dispondo sobre a cobranga de emolumentos nos atos registrais referentes ao Programa Minha

Casa Minha Vida, instituido pela Lei n° 11.977 de 07 de julho de 2009.

Para melhor orientagdo, determino que se fagam observar as normas do novo ato,

inclusive, juntos aos registradores de imoveis.

Atenciosamente,

Desembargador Feffpe Batista Cor ei " -"J

Corregedor-Geral da Justica

Tel Sec

Rua 10, n° 150, 110 andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiania-GO - Telefone (62) 3216-2624 - Fax (62) 3216-2677
corregsec(d-tjgoo jus.br
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Processo 2988399/2009
Nome : Projeto Mares Construtora e Incorporadora Ltda
Assunto : Faz Solicitacao
Comarca : Goiania

COR EGED M I

Pis, J^ o

PARECER No 189/09-II . Cuida-se de expediente
formulado por Projeto Mares Construtora e Incorporadora Ltda, em que solicita a este
Orgao Co eicional emissao de ato normativo, assim como orientacoes aos cartorios
de Regist de Imoveis do Estado de Goias, a fim de disciplinar quanto as normas
dispostas na legislacao vigente, especialmente quanto a Medida Provisoria n°
459/2009 Projeto Minha Casa Minha Vida).

Alega a solicitante que, na qualidade de participante do
Programa inha Casa Minha Vida, mister se faz a entrega de diversos documentos a
Caixa Eco omica Federal e, dentre eles, orgamento e descricao de custos das obras a
serem real zadas, inclusive as despesas cartoriais decorrentes da operacao, tornando-se
imprescin ivel que os cartorios tenham pleno conhecimento da estrutura e
aplicabili de do Programa mencionado.

Aduz que as serventias registrais nao possuem o
conhecim nto exato quanto aos valores e em quais situacoes os descontos previstos
sao aplica os, gerando, inclusive, discrepancia na definicao de valores a respeito de
uma mes a despesa.

A fl. 07 foi determinada a remessa deste expediente a
Coordena4oria de Insperao - INPS, para as informag6es cabiveis.

Os autos foram encaminhados a Inspetoria, que
pronuncio acerca da materia objeto deste expediente, as fls. 08/18 (Informacao n°
260/2009) por meio do 6° Inspetor e Coordenador de Inspecao, Sr. Magid Jose de
Fleury He ou.
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Passo a opinar.

Senhor Corregedor-Geral da Justiga, em analise da
ovisoria n° 459, de 25 de margo de 2009, depreende-se que a mesma foi
em lei, na data de 07 de julho deste ano, recebendo o n° 11.977/2009, sendo
irtigo 42 assim dispoe:

"Art. 42 - As custas e os emolumentos devidos pelos
atos de abertura de matricula, registro de incorporacdo,
parcelamento do solo, averbaca"o de construcdo,
instituicdo de condominio , registro de carta de habite-se
e demais de PMCMVserdo reduzidos em:

I - 90% (noventa por cento) para a construcdo de

unidades habitacionais de ate R$ 60.000, 00 (sessenta

mil reais);

II - 80% (oitenta por cento) para a construgdo de

unidades habitacionais de R$ 60.000, 01 (sessenta mil
reais e um centavos) a R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais);

111 75% (setenta e cinco por cento) para a construgdo de

unidades habitacionais de R$ 80.000 , 01 (oitenta mil

reais e um centavo) a R$ 130.000, 00 (cento e trinta mil
reais).

Na confrontacao do referido dispositivo legal corn o
Regiment de Custas do Estado de Goias , tern-se que a redugao mencionada no artigo
42 atinge s itens de numeros 75, 77, itens I , II e III , 78, I e II da tabela XIV, devendo,
portanto, erem aplicados os indices de redugao previstos , caso a caso , quais sejam:
abertura d matricula ; registro de incorporagao ; parcelamento do solo; averbagao de
construga ; instituigao de condominio ; registro de carta de habite-se ; outros atos
inerentes ' construgao do empreendimento , entre eles a expedigao de certidoes apos a
pratica do atos relacionados do item "a" ao ' f', excluidas as preparatorias de outros
negocios ecorrentes do empreendimento , registro da convengao de condominio e
respective as averbagoes , digitalizadas , conferencia de documentos publicos, etc.

prevista r.
empreendi
Economic
11.977/09,
Habitagao

Penso que, para a aplicagao da redugao dos emolumentos
artigo 42, o empreendedor devera comprovar o enquadramento do

ento no Programa Minha Casa Minha Vida por declaracao da Caixa
Federal - CEF, a quern compete, segundo os artigos 9° e 16° da Lei n°

a gestao operacional do recursos de subvengao do Programa National de
Rural (PNHR), e qu , e caso positivo, obedecer a seguinte tabela

-M - CEP 74]20-020 - Tee ( 62)3216-2632 - Fax (62) 3716-2677 - .gbr
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reportada 4 fl. 10 da informagao apresentada pela Inspetoria.

1 _CO7 H,Q .,

Ha que se ressaltar ainda que, o valor da unidade
habitacion^al e aquele previsto no contrato firmado com o agente financeiro.

Consoante depreende-se do teor do artigo 13 da Lei
11.977/09 havera isengao /redugao dos emolumentos aos adquirentes de imovel para
os seguin es atos relativos tao somente ao primeiro imovel residential adquirido ou
financial , no ambito do Programa Minha Casa Minha Vida: escritura piublica,
quando es a for exigivel; registro da alienacao do imovel; registro de garantias reais
correspon entes a alienacao do imovel ; demais atos relativos ao imovel , entre eles a
expedigdo de certidoes apos a pratica dos atos relacionados nos itens "1 ", "2 " e
"3 ", digit lizagdo , conferencia de documentos publicos, etc.

essencial
modificaq
vezes 0
Codigo C

A escritura pilblica, nao dispondo a lei em contrario, 6
validade dos negocios juridicos que visem a constituigao, transferencia,

o ou rentincia de direitos reais sobre imoveis de valor superior a trinta
aior salario minimo vigente no pals, consoante preconiza o artigo 108 do
it Brasileiro.

Quantos aos emolumentos, pondero que devera ser
observada a tabela de fl. 11 no que tange a pratica dos atos mencionados nos itens "1"
ao "4", p a que a redugao seja aplicada ao adquirente de imovel.

viabilidad

reconhece

preencher

aclarar ap

trazidos pi

anexo par,

proviment
emolumen

Ultrapassadas essas questoes, passo a analisar a
e necessidade do pretendido provimento administrativo.

Senhor Corregedor-Geral da Justiga, indubitavel
a utilidade do ato normativo buscado por este expediente, posto que vira a
eventuais lacunas deixadas pelo legislador, bern como regulamentar e
nas os procedimentos necessarios e ainda nao previstos pelos dispositivos
la legisladoo em vigor, nos moldes da minuta do provimento que segue em
apreciagao de Vossa Excelencia.

Assim, salvo melhor juizo, penso que a edigao do
em comento faz-se necessaria para a efetiva normatizagao de cobranga de

tos aos casos aplicaveis ao Programa Minha Casa Minha Vida.

Isto posto, Senhor Corregedor-Geral da Justiga,
MANIFE TO pelo atendimento da solicitagao de fl. 03 e, neste sentido, submeto a
apreciaga de Vossa Excelencia a minuta de provimento que segue em anexo.

expedigao

RE ]0, LT

Ii

Sendo acolhida a manifestagao supra, sugiro ainda, a
de provimento, pdrx>a efetiva normatizagao de cobranga de emolumentos

n" A-dr , Come-GC) - CEP 74120-020 - Terre (62 )3716-2632 - Fax (62) 3216-2677 - mta c .lstr
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E o parecer deste Juiz Corregedor, que submeto a
do ilustre Desembargador Corregedor-Geral da Justica, salvo melhor juizo.
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aos casos aplicaveis ao Programa Minha Casa Minha Vida, assim , como, o envio de
projeto de Lei para a alteracao do texto legal constante do Regimentos de Custas, caso
assim , ent nda Vossa Excelencia.

Caso seja acolhido o entendimento acima esposado,
sugiro ao final seja expedido oficio circular aos Juizes Diretores do Foro e aos
Cartorios e Registro de Imoveis do Estado de Goias, cientificando-lhe da decisao de
Vossa Ex elencia.

Goiania, 29 de julho de 2009

MAGN ] OCHA DA SILVA

PODER JUDICIARIO
Corregedoria-Geral
Gabinete do 2° Juiz Corregedor

2°Juiz Corregedor

ll° Armor - St 0 , Goers-GO - CEP 74120-020 - Teldre (62)3216-2632 - Fax (62) 3216-2677 - a a't DiSbr
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PODER JUDICIARIOU tribunal
Corregedoria-Gera) da Justicae justica
Assessoria Juridicad estado de goias

az Solicitacao

988399/2009 - Goiania

rojeto Mares Construtora e Incorporadora Ltda

DESPACHO No ( 13/2009

provimento qu

Corregedoria G

registrais refere

de 7 de julho de

Incorporadora

circular aos Dir

fagam observar

Acolho o Parecer n° 189, de 29/7/09, proferido pelo ilustre 2°
Dr. Carlos Magno Rocha da Silva (fls. 19/22), que passa a integrar

Com as adaptacoes necessarias, aprovo a oferecida minuta do

acrescenta o Capitulo XX a Consolidacao dos Atos Normativos da

ral da Justiga, dispondo sobre a cobranga de emolumentos nos atos

tes ao Programa Minha Casa Minha Vida , instituido pela Lei n ° 11.977,
2009.

Cientifique-se a solicitante (Projeto Mares Construtora e

tda.), publique-se o Provimento por mim assinado e envie-se oficio-

tores de Foros de todas as comarcas com a determinapao de que

s normas do novo ato, inclusive junto aos registradores de imoveis.

Por ultimo, siga o processo a douta Comissao de Legislarao e

Controle de Atop Normativos desta Corregedoria para, se assim o entender, oferecer

objetive a alteracao do Regimento de Custas quanto a mater

A Secretaria Executiva.

ESM/TP

120-020 - Telefone (62)3216-2624 - Fax (62) 3216-2677
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PROVIMENTO NO Ji , de °sde O Y 2009

Cria o Capitulo XX da Consolidacao dos Atos

Normativos da Corregedoria -Geral da

Justica , que trata do registro de aquisica-o de

Im6veis nos termos da Lei n o 11.977, de 7

de julho de 2009 ,e acrescenta o inciso XVI

ao artigo 404 da referida Consolidacao.

0 Desembargador ROGERIO AREDIO FERREIRA, Corregedor-

Geral da J stiga em substituiga"o, no use de suas atribuigoes legais e

regimentais ( Artigo 12, inc. II, do Regimento Interno da Corregedoria-Gera I

da Justiga d Estado de Goias) ; e

CONSIDERANDO a necessidade de se adequarem os atos

normativos a Corregedoria a legislagao federal em vigor ;

CONSIDERANDO as determinagoes da Lei no 11.977/2009,

que trata do Programa Minha Casa Minha Vida ( PMCMV) ;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos no

2988399/20 9;

RESOLVE:

Acrescentar a Consolidacao dos Atos Normativos o

capitulo XX, integrante do Titulo IX (DO REGISTRO DE IMOVEIS) com

a seguinte redacao:

" CAPITULO XX- DOS ATOS REGISTRAIS REFERENTES AO

PROGRAM MINHA CASA MINHA VIDA"

Art.818 - I . os emolumentos devidos pelos atos de

abertura a matricula , registro de incorporacao , parcelamento do

solo, aver a5ao de construcao , instituicao de condominio , registro de

carta de habite -se e demais atos referentes a construSao de

empreendi ento no ambito do PMCMV serao reduzidos em :
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1- 90% para a constru55o de unidades habitacionais de

ate R$ 60.0 0,00 ;

2- 80% para a construcao de unidades habitacionais de

R$ 60.000 ,01 a R$ 80 . 000,00 ;

3- 75% para a constru55o de unidades habitacionais de

R$ 80.000 , 01 a R$ 120 . 000,00 ;

§ 1°- conforme disposi55o do regimento de custas, para

efeito de plicabilidade dos indices de desconto mencionados ,

considers -se os valores constantes nos itens 75 ,76,77 itens I,II e

III, e 78 da Tabela XIV do Regimento de Custas do Estado de Goias ;

§ 2°- considerar-se-a como " demais atos referentes a

construcao de empreendimento no ambito do PMCMV " a expedicao de

certidoes a os a pratica dos atos de abertura de matricula , registro de

incorporac o, parcelamento do solo , averbacao de construcao,

instituiggo a condominio e, excluindo -se os outros atos preparatorios

de outros negocios decorrentes do empreendimento , registro da

convencao de condominio e respectivas averbag6es, digitalizacao e

conference de documentos pr blicos ;

§ 3°- para redu4ao dos emolumentos previstos no caput

do presen artigo , devera ser comprovado pelo empreendedor o

enquadram nto do empreendimento no PMCMV por declaracao da

Caixa Econ mica Federal , a que compete, segundo os artigos 90 e 16

da Lei n o 1 .977 /09, a gestao operacional dos recursos de subvencao

do Piano N cional de Habitacao Urbana ( PNHU ) e do Piano Nacional

de Habitat o Rural ( PNHR) ;

Art. 818 -m. Havers a isencao / reducao dos emolumentos

aos adquir ntes do imovel ( art.43 da Lei no 11.977/ 09 ), desde que

se trate d primeiro imovel residencial adquirido ou financiado, no

ambito do MCMV , nos seguintes atos :

I- registro da alienacao do imovel ;

II- registro de garantias reais correspondentes a

alienacao do imovel ;
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III- nos demais atos relativos ao imovel , entre eles a

e certidoes apos a pratica dos atos relacionados nos itens

como a digitalizacao , conferencia de documentos publicos

§ 1°- para a defini;5o de renda familiar e a concessao de

isencao/ re u5ao dos emolumentos , devera ser tomada como

referencia composicao da renda constante do contrato firmado com

o agente fi anceiro ;

§ 2°- a base de calculo a ser utilizada para a defini(;ao

dos limited de renda familiar sera sempre a do salario minimo

nacional vi ente , atualmente de R$ 465 ,00, conforme a Lei no 11.944,

de 28 de miio de 2009 , compondo -se, assim , na seguinte situacao :

Valor da renda fa iliar do adquirente Valor dos emolumentos

Ate 3 salarios mini nos (R$ 1.395,00) Isento

Mais de 3 ate 6 sal
2.790,00)

rios minimos ( de R$ 1.395,01 a R$ 10° da tabela

Mais de 6 ate 10 s
4.650,00)

larios minimos (de R$ 2.790,01 a R$ 20% da tabela

devidos po

Lei de Regi

cada regist

da incorpoi

estes atos

Iancamentc

nas matric

abertas.

Art.818 -n . Para efeito de calculo dos emolumentos

r incorporaci es, conforme o disposto no artigo 237-A da

stros Publicos , com a redacao dada pela Lei n o 11.977/09,

ro ou averbacao que venha a ser requerido entre o registro

-acao e o habite -se tera a cobranca de emolumentos sobre

como ato unico , ainda que tais atos impliquem , alem do

na matricula de origem do imovel , tambem o lancamento

ulas das demais unidades habitacionais eventualmente

§ 1°- os emolumentos pelo registro da incorporacao, pela

averbasao da Construcao , pelo registro da instituicao e

individuals acao das unidades serao cobrados normalmente, nao

sendo hip tese de ato unico previsto no artigo 237-A da Lei no

6.015/73 1
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§ 20- o contrato de alienacao da unidade ao consumidor

final, mes o que apresentado pelo incorporador , nao esta inserido

nessa hipo se, devendo ser cobrado normalmente ;

§ 30- o presente regime especial de emolumentosa nao

se refere a enas as incorporacoes imobiliarias originarias do PMCMV,

mas de to as as incorporagoes , a partir da vigencia da Medida

Provisoria o 469 , de 26 de marco de 2009.

Art.818-o . Os registros de atos relativos a regularizacoes

fundiarias de interesse social , tais como o registro de auto de

demarcaca urbanistica , registro de titulo de legitimacao , registro de

conversao a titulo de legitimacao em titulo de propriedade e registro

de parcels entos oriundos da regularizacao fundiaria de interesse

social sera gratuitos , nos termos do artigo 68 da Lei no 11.977/09 .

Ao artigo 404 da Consolidasa"o dos Atos Normativos da

Corregedori -Gera) da Justiga fica acrescentado o inciso XVI, corn a seguinte

redacao

escritura p

minimos vi

adquirido o

Casa Minhj

minimos."

publica43o, no

contrario.

" XVI- nao serao devidos emolumentos referentes a

ublica nos casos em que ela seja superior a 30 salarios

gentes no pals , desde que se trate de primeiro imovel

u financiado por beneficiario do PMCMV ( Programa Minha

Vida) com rends familiar mensal de ate 03 (tres ) salarios

Este Provimento entrara em vigor na data de sua

Diario da Justisa Eletronico, revogando- se disposicoes e

Geral da Justica , em substit^icaoC rregedg

D se arg dor ROGERIO AREDIO FERRE

i-
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