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SEI 0049937-05.2020.8.16.6000
1 ) Trata-se requerimento formulado pela Associação dos

Registradores de Imóveis do Paraná – ARIPAR em que, diante da publicação da Lei
Federal 13986/2020, de 07/04/2020, e em razão dos questionamentos recebidos,
apresentou parecer jurídico e a orientação expedida a seus associados, postulando
posicionamento da Corregedoria da Justiça a respeito dos emolumentos a serem
adotados em virtude da inovação legislativa.

2 ) Após análise e deliberação do pedido (ID 5270969), editou-se a
Instrução Normativa 10/2020, publicada em 13/07/2020 (ID 5350328).

3) Em 20/07/2020, a Registradora de Imóveis da Comarca de Loanda
apresentou a seguinte dúvida (ID 5384939) a respeito dos termos da referida
Instrução:

“1ª dúvida
- Quanto ao item V, que versa sobre o penhor rural: cobrança com
base no item XIII;
- Na tabela XIII – item XIII – Registro de títulos (inclusive buscas,
matrícula e certidão):
a) Sem valor declarado: 50% do item I da tabela XIII, seria o valor de
R$ 121,59?
b) com valor declarado: o máximo seria o valor de R$ 832,21?
2ª dúvida
- Com relação à cobrança de cancelamento de cédulas rurais
exemplificando: uma cédula rural com penhor e hipoteca Lº 02-RG e 03
auxiliar – de acordo com qual item da tabela XIII seria cobrada cada
averbação de cancelamento de cédula Rural?
- Se no item II da tabela XIII letra “c”: de liberação total de garantia
hipotecária, seriam cobradas as mesmas custas do item XIII A – a
importância de R$ 121,59?
3ª dúvida
- Quando der entrada de um cancelamento com penhor e hipoteca,



registrados no Livro 02-RG e 03 Auxiliar, cobrar-se-iam duas
averbações no valor de R$ 121,59 cada uma?”
4 ) A Assessoria Correicional do Foro Extrajudicial (ID 5421955) e a

ARIPAR (ID 5447545) apresentaram seus posicionamentos a respeito.
5) Quanto ao penhor rural, a dúvida apresentada pela Registradora é

relevante e exsurge quando analisada dentro do contexto lógico da Instrução
Normativa 10/2020.

6) Estabeleceu-se no item V do referido ato que a cobrança para o
registro do penhor rural deve ser feita com base no item XIII da tabela XIII (faixa de
valores) e que a hipoteca rural cedular deve ser cobrada nos termos do item VI (que
remete a cobrança ao estabelecido na letra “A” do item XIII: 50% do primeiro item da
faixa de valores).

7 ) Tratando-se de duas hipóteses de mesma natureza jurídica, de
direito real de garantia (art. 1225, VIII e IX do Código Civil), não há manifesta razão
para que recebam tratamentos distintos quanto a sua forma de cobrança.

8) Ainda que houvesse motivo para tal discrepância, em razão das
formalidades e ritos mais rigorosos que historicamente visam a proteção e
segurança jurídica dos bens imóveis, supostamente a remuneração da qualificação
do título que envolve garantia real desse gênero (hipoteca), deveria ser maior que
aquela de menor complexidade (art. 3º, § 2º, da Lei 8929/94), referente a garantia
real de bens móveis (penhor), e não menor, como encontramos na atual quadra.

9 ) Durante as tratativas entabuladas entre a ARIPAR e esta
Corregedoria, alterou-se a proposta inicialmente apresentada pela Associação quanto
a sugestão de cobrança da alienação fiduciária em garantia de cédula rural (item VI da
IN 10/2020), de forma a equiparar sua cobrança com a do registro de hipoteca (ID
5344348) : "A estipulação de cobrança correspondente a cinquenta por cento do
valor do item XIII da Tabela XIII, consoante critério definido na nota 2 da mesma
Tabela, se deu em virtude da similitude do registro de alienação fiduciária com o ato
praticado em relação à garantia hipotecária”.

10) Da mesma forma, em razão da semelhança com o registro da
garantia de hipoteca, deveria ter sido estipulado, a princípio, a cobrança do penhor
rural em garantia das cédulas rurais, de forma que as três formas de garantia real
(hipoteca, penhor e alienação fiduciária) fossem cotadas em idêntico valor.

11) Essa referência única deve ser guiada, doravante, pelo valor já
estabelecido na tabela de emolumentos de maneira específica ou assemelhada.

1 2 ) Revendo a proposta apresenta pela ARIPAR, reconhece-se a
legitimidade da linha de fundamentação desfiada para pautar a cobrança de atos com
expressão econômica mediante a observância de faixas que estabeleçam valores
mínimos e máximos (forte na alínea b, inciso III, art. 2º da Lei Federal 10169/2000 -
Lei dos Emolumentos), cuja tese fora então acatada.

1 3 ) Todavia, não há como desconsiderar que a própria Lei
13.986/2020, ao estipular nova sistemática quanto ao registro de cédulas rurais, de
modo geral já estabeleceu o critério para cobrança de emolumentos para o registro
das respectivas garantias a elas vinculadas.

14) A revogação dos artigos 30 a 40 do Decreto-Lei 167/67 (Art. 61,
V, Lei 13986/2020) e art. 12 da Lei 8929/94 (art. 42, Lei 13986/2020), implicou na
desnecessidade de registro das Cédulas de Crédito Rural (Cédula Rural Pignoratícia,
Cédula Rural Hipotecária, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e Nota de Crédito
Rural) e Cédula de Produto Rural perante o Registro de Imóveis, mas não extirpou as



suas existências.
1 5 ) As garantias que as sustentam são descritas no próprio

instrumento cedular, conforme os requisitos legais, e dessa forma continuarão
sendo apresentadas perante os registradores imobiliários.

16) Dentre as alterações promovidas pelos artigos 42 e 44 da Lei
13886/2020, encontra-se que “a cobrança de emolumentos e custas cartorárias
relacionada ao registro de garantias vinculadas”, tanto para a Cédula de Produto
Rural, como para a Cédula de Crédito Bancário, “será regida pelas normas aplicáveis
ao registro de garantias vinculadas à Cédula de Crédito Rural, de que trata o Decreto-
Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967”.

17) Em outros termos, a despeito da mudança procedimental, o
propósito da lei foi manter inalterada a forma de cobrança anteriormente praticada.

18) A única hipótese que define critério de cobrança de garantia real
decorrente de cédulas de crédito, no regimento de custas atualmente vigente,
legalmente instituído, decorre da leitura conjunta dos itens V e VI da Tabela XIII, ao
estabelecer que o valor para o registro de hipoteca cedular das cédulas de crédito
rural serão “as mesmas custas do item XIII letra A” (50% do primeiro item da faixa
de valores).

19) Note-se que a previsão de hipoteca cedular (item VI, tabela XIII),
aquela decorrente de cédula de crédito, é diferente da previsão contida no item 2 da
mesma tabela (hipoteca, em sentido amplo, decorrente de outros atos previstos em
lei).

20) O emprego de analogia deve ser utilizado com o rigor técnico que
não permita legislar na criação de taxas.  Deve ser apoiada em situações análogas e
afins, consoante já frisado na deliberação anterior por esta Corregedoria:

“No caso em questão, além do disposto no art. 51 da Lei Estadual
referida acima, é oportuno mencionar que a aplicação da analogia também encontra
respaldo legal no caput, no inciso I e no parágrafo 1º, todos do artigo 108 do Código
Tributário Nacional, cujo dispositivo se transcreve:  

“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará, sucessivamente, na ordem
indicada:

I – a analogia; (...)
§ 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de

tributo não previsto em lei.”
A propósito do assunto, vale citar excerto da obra de Hugo de Brito

Machado que, ao tratar sobre o método de integração legislativa, assim se
posicionou: “É o meio de integração pelo qual o aplicador da lei, diante de lacuna
desta, busca solução para o caso em norma pertinente a casos semelhantes,
análogos. O legislador nem sempre consegue disciplinar expressa e especificamente
todas as situações. O mundo fático é complexo e dinâmico, de sorte que é impossível
uma lei sem lacunas. Assim, diante de uma situação para a qual não há dispositivo
legal específico, aplica-se o dispositivo pertinente a situações semelhantes, idênticas,
análogas, afins”.

21) Por essa razão, revendo o teor da IN 10/2020, os argumentos
utilizados em decisão anterior para equiparar a alienação fiduciária decorrente de
cédula de produto rural ou crédito bancário à hipoteca (em sentido amplo, nota 2,
tabela XIII), devem ser revistos para equipará-la a previsão mais específica de



hipoteca cedular (em sentido estrito, itens V, VI e XIII, letra A). Da mesma forma,
também deverá ser equiparado o penhor rural utilizado como garantia real cedular,
ainda que este seja registrado no livro 3 (Registro auxiliar – art. 178, LRP) e não livro
2, como previsto no item VI da tabela XIII.

22) Quanto aos demais itens da consulta formulada pela Registradora
de Imóveis, as manifestações concordes da Assessoria Correicional e ARIPAR
assentam a resposta, sintetizado pela Associação da seguinte forma:

“2) Cancelamento de cédulas rurais com hipoteca: aplicação do
previsto nos itens II, "b" (liberação parcial) ou II, "c" (liberação total) da Tabela XIII do
Regimento de Custas.

Cancelamento de cédulas rurais com penhor: aplicação do previsto no
item II, "d", da Tabela XIII do Regimento de Custas (ou seja, metade do valor a ser
aferido com base nas faixas do item XIII, conforme resposta do item 3 abaixo).

2.1) Liberação total de garantia hipotecária: Atualmente no valor de R$
121,59 – item II, "c" (liberação total) da Tabela XIII do Regimento de Custas

3) Para um título que ensejar o cancelamento de um penhor e de uma
hipoteca: i) em relação ao penhor será cobrado metade do valor a ser aferido com
base nas faixas do item XIII (aplicação do item II, "d"); em relação à hipoteca será
cobrado R$ 121,59 (quando houver a liberação integral) ou R$ 15,44 (quando houver
a liberação parcial)”.

23) Diante do exposto, edite-se novo ato para alterar a Instrução
Normativa 010/2020, nos termos da fundamentação, que determinam, portanto, que
os itens II, III, IV, V e VI deverão ter sua cobrança com base no item VI da Tabela XIII
do Regimento de Custas, ou seja, as mesmas custas do item XIII, letra A.

24)  Antes, no entanto, de se cumprir o item 23, intime-se a
ARIPAR, na pessoa de seu Advogado, para se manifestar sobre esta
deliberação em 03 (três) dias.

25) Fluído esse lapso temporal, com ou sem atendimento, retornem-
me.

Curitiba 10 agosto 2020.
 
(assinado eletronicamente)

Des. Luiz Cezar Nicolau, Corregedor da Justiça

Documento assinado eletronicamente por Luiz Cezar Nicolau,
Corregedor, em 10/08/2020, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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