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DECISÃO - CGJ Nº 514/2020

Vistos.
 
Trata-se de processo que aportou nesta Corregedoria sob a nomenclatura de recurso em

suscitação de dúvida, no qual Ariane Maria Guarido Xavier e Ivan pires Xavier Filho questionam a
decisão do Juiz Corregedor Permanente das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Ouro Preto do Oeste,
que julgou válido o procedimento do Registro Civil das Pessoas Naturais, de Interdições e Tutelas e
Tabelionato de Notas de Ouro Preto do Oeste/RO, que adotou como base de cálculo de custas e
emolumentos para registro de escritura do imóvel o maior valor de alienação constante no registro do
imóvel de matrícula 5.925, situado na rua Maria Aparecida Gorre Jesuíno, nº 91, bairro Jardim Tropical,
Ouro Preto do Oeste/RO.

Narram os recorrentes que adquiriram o referido imóvel pelo valor de R$ 155.000,00
(cento e cinquenta e cinco mil reais), todavia o delegatário do registro de imóveis efetuou o cálculo das
custas e emolumentos sobre o maior valor constante no registro do imóvel, no importe de R$
211.912,39 (duzentos e onze mil reais e novecentos e doze reais e trinta e nove centavos), última alienação
constante do registro. Diante deste quadro, argumentam, que a base de cálculo está equivocada, devendo
ser utilizado o valor da transação atual ou o valor venal do imóvel atribuído pela Prefeitura.

Intimado para manifestação, o titular da delegação não demonstrou interesse em
apresentar contra-argumentos.

Após aportar nesta Corregedoria, foi expedida informação pela Diretora do DEPEX
acerca da natureza do processo, que não se amolda ao procedimento de dúvida, tratando-se na verdade de
uma Reclamação sobre aplicação da Tabela de Emolumentos, com expressa previsão constante dos artigos
27 e 28 da Lei Estadual 2.936/2012 c/c artigos 103 a 108 das DGE. Analisando as formalidades
processuais, vejo que foram satisfeitos os requisitos do recurso nos quesitos tempestividade e adequação.

É o relatório. Decido.
 
Conforme relatado, o cerne do recurso consiste em definir qual o valor deve ser

considerado como base de cálculo para a fixação de custas e emolumentos para o registro da escritura
pública de compra e venda de imóveis. Os emolumentos dos serviços notariais e registrais está regido na
Constituição Federal, em seu art. 236, encontrando respaldo também na lei federal nº 10.169, de 30 de
dezembro de 2000, esta última que estabelece normas gerais de fixação pelos Estados federados.

A Lei 2.926/2012 estabeleceu no Estado de Rondônia as regras para a fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, dispondo em seu art. 31
que: Competirá à Corregedoria-Geral da Justiça a expedição de atos normativos e notas explicativas,
com vistas à uniformização de interpretação, ou supressão de eventual omissão da presente lei.

Dentro destes limites da Lei, as Diretrizes Gerais Extrajudiciais regulamentaram a forma
de cálculo dos emolumentos e custas devidos em operações de registro de imóveis, pontuando da seguinte
forma:

 
Art. 98. Para o cálculo de emolumentos e custas sobre os atos
notariais e registrais, relativos as transações imobiliárias, o Oficial
admitirá o maior valor atribuído ao imóvel dentre:
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I – o valor do negócio jurídico atribuído pelas partes;
II – aquele fixado no último lançamento pela Prefeitura Municipal,
para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana – IPTU;
III – a avaliação total do imóvel constante da última declaração do
ITR (Imposto Territorial Rural), ali considerados o valor da terra nua,
as acessões e as benfeitorias;
IV - o valor atribuído ao imóvel para fins de recolhimento do Imposto
de Transmissão Inter Vivos ou Causa Mortis; Parágrafo único. Para a
fixação de emolumentos decorrentes de atos com conteúdo financeiro,
serão considerados os valores constantes dos documentos
apresentados, em moeda corrente nacional. Quando o valor estiver
indicado em padrão monetário que não mais esteja em vigor, o mesmo
deverá ser convertido para o vigente, tendo como base a Tabela de
Fatores de Atualização Monetária, utilizada por este Tribunal de
Justiça. (Alterado pelo Provimento 020/2017-CG, publicado em
30/11/2017).
V – o valor da terra nua, as acessões e as benfeitorias, conforme a
Tabela do INCRA vigente com o maior valor de avaliação (VTI ou
VTN), devendo o proprietário ou seu procurador firmar declaração
escrita, assinada na presença do Delegatário ou constante da escritura,
informando se a localização e acesso do imóvel enquadram-se nos
padrões (ótimo, muito bom, bom, regular, desfavorável e má). Cabe,
ainda, ao proprietário informar à Serventia se o VTI/ha – Valor Total
do Imóvel ou VTN/ha – Valor da Terra Nua, está enquadrado nos
níveis mínimo, médio e máximo, conforme tabela do INCRA. Caso
determinado Município não conste da tabela do INCRA, aplicar-se-á a
tabela do município mais próximo.
VI - o valor de avaliação judicial realizada por Oficial da Justiça,
bem como os valores constantes nas matrículas dos respectivos
registros imobiliários.
Parágrafo único. Para a fixação de emolumentos decorrentes de atos
com conteúdo financeiro, serão considerados os valores constantes
dos documentos apresentados, em moeda corrente nacional. Quando o
valor estiver indicado em padrão monetário que não mais esteja em
vigor, o mesmo deverá ser convertido para o vigente, tendo como base
a Tabela de Fatores de Atualização Monetária, utilizada por este
Tribunal de Justiça. (Alterado pelo Provimento 007/2018-CG,
publicado em 17/04/2018).

 
O argumento apresentado pelos recorrentes, acerca da aplicabilidade do valor venal do

imóvel avaliado pela Prefeitura de Ouro Preto do Oeste/RO não encontra ressonância, porquanto valor
venal “É o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam
ser vendidas” (De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 27ª ed., p. 1.461, Rio de Janeiro, Forense, 2008).
Ou seja, é um valor fictício que pode ou não ser concretizado durante a operação de alienação, variando no
sentido ascendente ou descendente.

Inegável que o registro da alienação apresentado pelos recorrentes apresenta valor
inferior ao da última transação registrada no tabelionato de notas, todavia as circunstâncias que levaram a
essa desvalorização exponencial em prazo tão curto não são de conhecimento desta Corregedoria e o
menor valor apontado por eles, tem afetação exclusiva ao Tributo do ITBI, que pode ser  regido pelo valor
venal. Para o caso do registro de imóveis, há imperativo normativo que determina o recolhimento de
custas e emolumentos sobre o maior valor dentre as hipóteses do art. 98 das DGE, que oportuniza uma
análise da alienação e seu registro dentro de parâmetros históricos que relevam a ocorrência de
desvalorizações abruptas e preços de ocasião.



Portanto, a interpretação dada à Lei 2.936/2012 não deve ser hermética e limitada ao teor
do art. 8º, sobretudo diante do conteúdo do art. 31, que atribui à Corregedoria a tarefa de expedir atos
normativos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso apresentado por Ariane Maria Guarido
Xavier e Ivan pires Xavier Filho, mantendo inalterada a decisão do Juízo Corregedor Permanente das
Serventias Extrajudiciais da Comarca de Ouro Preto do Oeste, fixando como base de cálculo das cust/as e
emolumentos o maior valor dentre as hipóteses do art. 98 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais.

No contexto dos autos, recomenda-se ao notário a comunicação da alienação à UIF, em
observância ao Provimento 88/2019 do CNJ, porquanto as operações de compra e venda do mesmo imóvel
demonstram a desvalorização na ordem de 26,85% em pouco mais de 08 (oito) meses, o que subsume ao
art. 5º daquele Provimento.

Considerando a probabilidade de casos análogos, nos termos do art. 115 das DGE,
confiro tratamento uniforme à questão e determino o encaminhamento desta decisão aos Cartórios de
Registro de Imóveis do Estado de Rondônia para fins de efeito normativo.

 
Sem custas.
 

Desembargador Valdeci Castellar Citon
Corregedor-Geral da Justiça
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