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Secretaria Executiva

Ofício Circular •, J3S /2014-SEC

3}Goiânia,

Processo n° 4993471/2014

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

de^ikí de 2014.

Assunto: Recomenda orientação aos titulares/respondentes pelos serviços de Registro de

Imóveis de suas unidades judiciárias, que para efeito de cobrança de emolumentos em

incorporações, averbações de obra e instituição de condomínios, devem levar em conta o

custo da obra, de forma integral ou de cada unidade, conforme o caso, e não o valor de

mercado, visando a evitar divergência de entendimento

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópia do Despacho Ofício n° 2579/2014 e do

Parecer n° 327/2014 do 2°JA-CGJ, para conhecimento próprio, de seus pares e dos
titulares/respondentes dos serviços de Registro de Imóveis submetidos àsua disciplina.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

ofcirM8/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANC
Corregedora-Geral daJustiça

PERILO

fiua 10, n° 150,11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (6213216-2711 - Teleiudiciário (6213213-1581
correqsec@tiqo ius br
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Processo n°

Nome

Assunto

4993471/2014-Goiânia

Associação das Empresas do Mercado Imobiliário

Sugestão

DESPACHO/OFÍCIO N° 257^ /2014

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás

(ADEMI-GO), às fs. 4/8, comunica a existência de divergência interpretativa do Provimento

n° 001/2014 desta Corregedoria. Sugere providências, a fim de uniformizar nos Serviços

Registrais do Estado de Goiás o entendimento correto para a cobrança de emolumentos em

incorporações, averbações de obra e instituição de condomínio, nos termos da Lei de

Incorporações Imobiliárias.

Com efeito, considerando que refoge da atribuição legal deste

órgão correicional alterar as tabelas do Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de

Goiás, mas apenas reajustar os valores dos emolumentos, acolho o Parecer n° 327/2014

(fs. 23/26), subscrito pelo 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P. Meneses, e determino a

expedição de ofício circular aos magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás,

recomendando-lhes a orientarem os titulares e respondentes pelos Serviços de Registros de

Imóveis de suas unidades judiciárias, visando a evitar divergência de entendimento, que,

para efeito de cobrança de emolumentos em incorporações, averbações de obra e

instituição de condomínios, devem levar em conta o custo da obra, de forma integral

ou de cada unidade, conforme o caso, e não o valor de mercado. Anexem-se ao

expediente coletivo cópia deste despacho, integrando-o com cópia do citado parecer.

Cientifique-se a solicitante, por intermédio de seu Presidente,

llézio Inácio Ferreira, ou a quem o substitua, com o envio de cópias deste ato e da peça

opinativa. Reprodução deste documento serve como ofício. Após, arquivem-se estes autos.

À secretaria executiva.

Goiânia, <0 ^de julho de 2p14.

Desembargadora NELMABI^NGOxRERREIRA PERILO
Corregedora-GeYalida Justiça
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PROCESSO N°: 4993471

NOME: Associação das Empresas do Mercado Imobiliário

ASSUNTO: Sugestão

PARECER N°: 327/2014 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

AAssociação das Empresas do Mercado Imobiliário - ADEMI
noticiou a esta Corregedoria a ocorrência de entendimento

equivocado por parte de dois serviços registrais de Goiânia, os quais
estão cobrando emolumentos sobre o valor de mercado das unidades

por ocasião de registro e averbações de incorporação imobiliária.

Alega que outras duas Serventias desta Capital observam o

disposto no artigo 32, h, da Lei de Incorporação Imobiliária (n°.

4.591/64) e consideram, para efeito de cobrança de emolumentos em

incorporações, averbações de obra e instituição de condomínios, o

custo global da obra ou o custo de construção de cada unidade,

conforme o caso.

Aduz que este último entendimento é adotado pelos

Tribunais de Justiça do Pará e de São Paulo. Assim, por considerá-lo

correto, sugere que este Órgão Correcional uniformize a questão em
Goiás e adapte o Provimento n°. 01/2014, que reajustou as Tabelas

números I a XIX do Regimento de Custas e Emolumentos deste

Estado, fazendo-se constar expressamente que as diretrizes da Lei de

Incorporações Imobiliárias devem ser respeitadas (fls. 04/08).

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 09/16.

Informação da 7a Assessora Correicional às fls. 20/21.

É o suficiente relato.

Passo à manifestação.

Cumpre ressaltar, em proêmio, que o artigo 58 da^L
i

MB Rua 10,150, lie Andar .St. Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Fone (62) 3216-2632 -
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Estadual n°. 14.372/2002 (Regimento de Custas e Emolumentos da

Justiça do Estado de Goiás), abaixo transcrito, estabelece que na

cobrança dos emolumentos dos atos de registro de imóveis deve ser

considerado o valor constante do documento na data de sua

celebração.

Art. 58 - Os atos de registro de imóveis e de registro de
títulos e documentos terão os emolumentos contados de

acordo com a tabela correspondente, representativa do valor
constante do documento na data de sua celebração, desde
que entre esta e o dia da apresentação do documento para
registro não tenha decorrido mais de um ano.

Parágrafo único - Após decorrido o prazo previsto neste
r artigo, o valor do documento será corrigido de acordo com o

art. 168, da Lei n° 11.651, de 26 de dezembro de 1991.

Outrossim, a Tabela XIV, do Provimento n°. 01/2014, que

reajustou as Tabelas do Regimento de Custas e Emolumentos do

Estado de Goiás, prevê, no item 77, II, o seguinte:

77 - Registro:

II - de incorporação imobiliária, instituição ou especificação
de condomínio:

a) pelo processamento de todos os seus atos, os
emolumentos do item n° 76, por unidade.

b) por unidade autônoma constante da especificação.... R$
3,20

c) pelo processamento de todos os seus atos: sobre o valor
da obra, os emolumentos do n°.76.

Por seu turno, a Lei n°. 4.591/64, em seu artigo 32, alínea h,

dispõe sobre a obrigatoriedade do registro da incorporação, no

Registro de Imóveis competente, antes de proceder à negociação das

unidades autônomas1.

A meu sentir, não há espaço para a interpretação da

Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente
de Registro de Imóveis, os seguintes documentos:

h) avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada de acordo com a norma do inciso ,111, do
art. 53 com base nos custos unitários referidos no art. 54, discriminando-se, também, o custo de construção de cad
unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra;

2
MB Rua 10,150, lis Andar ,St. Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Fone (62) 3216-2632 -
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disposição inserida no Provimento antes mencionado que não seja em

consonância com os enunciados legais também citados. Ora, se o

registro da incorporação deve anteceder o momento da negociação

das unidades autônomas, não há se falar em valor de mercado,

porque sequer este foi estabelecido com exatidão.

No momento do registro, o único valor que se conhece é o

valor do custo da obra, seja de forma integral ou por unidade

autônoma. Ademais, a fixação do valor venal de tais unidades,

certamente, irá depender de fatores relacionados ao mercado

imobiliário e ao mercado financeiro, os quais não podem ser

precisados na oportunidade do registro.

Assim, com a devida vênia, entendo que razão assiste ao

requerente em relação à melhor interpretação do enunciado normativo

que trata da cobrança de emolumentos do registro de incorporação

imobiliária.

Lado outro, é indispensável destacar que a pretensão

deduzida pela requerente de adaptação do Provimento n°. 01/2014,

para constar expressamente que os emolumentos devidos pelo

registro de incorporações, averbações de obra e instituição de

condomínio devem ser calculados com base no custo da obra, não

pode ser acolhida neste procedimento.

É que a Lei Estadual n°. 14.372/2002 (Regimento de Custas
e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás), em seu artigo 482,
delegou ao Corregedor-Geral da Justiça apenas a atribuição de

reajustar os valores dos emolumentos e não de alterar as tabelas que

são parte integrante da mesma lei. Destarte, s.m.j., estas somente

podem ser alteradas por ato do Poder Legislativo Estadual.

De toda sorte, a fim de evitar divergência de entendimento

entre os Registros de Imóveis deste Estado, entendo salutar que este

2 Art. 48 - Os valores dos emolumentos e custas constantes deste regimento e de suas tabelas poderão ser
reajustadas por ato do Corregedor-Geral da Justiça, com base no mesmo índice utilizado pela Secretaria da Fazenda
para correção dos valores constantes do Código Tributário do Estado de Goiás, instituído pela Lei 11.651, de 2(Tde
dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto n° 4.852, de 29 de dezembro de 1999, fazendo-se publicar as
respectivas tabelas até o último dia do ano, observado o princípio da anterioridade.

3
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Órgão Correcional expeça orientação acerca da cobrança acima
analisada, em caso de acolhimento do presente parecer.

Ao teor do exposto, sugiro, respeitosamente, seja expedido

Ofício circular aos responsáveis pelos Cartórios de Registros de

Imóveis deste Estado, orientando-lhes que, para efeito de cobrança

de emolumentos em incorporações, averbações de obra e instituição

de condomínios, devem levar em conta o custo da obra ou o custo de

cada unidade, e não o valor de mercado.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 22 de julho de"20^4.

Antônio Cézar R Meneses

2o Juiz Auxiliar-CGJ
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