
EMOLUMENTOS DA MINHA CASA, MINHA VIDA – ORIENTAÇÂO A NOTAS E RGI – JAN-2018. 
HIPÓTESES. (DR. VALMIR): 
 

a) Requerido por órgão da Administração Público 
b) Requerido por hipossuficiente 
c) Requerido por demais pessoas. 

 
LEI Nº 6370, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 
Art. 2º Para efeito de remunerar os atos extrajudiciais gratuitos, previstos na Lei Estadual n°              
3.350/99, o valor dos respectivos emolumentos será majorado em 2% (dois por cento), para              
os fins previstos no artigo 112, § 2° da Constituição Estadual. 
 
§ 1°. A regra prevista no caput não se aplica à Tabela nº 16 – Atos Comuns - e aos atos de                      
Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, que já estão contemplados na               
Lei Estadual n° 6.281/2012, que criou o Fundo de Apoio aos Registradores Civis de Pessoas               
Naturais do Estado do Rio de Janeiro – FUNARPEN. 
 
§ 2°. Diante da remuneração prevista no caput para efeito de custeio, os atos notariais e                
registrais praticados no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, do “Programa de             
Arrendamento Residencial – PAR” e de regularização fundiária dos imóveis de           
assentamentos de famílias de baixa renda, instituídos pelas Leis nº 11.977/2009 e nº            
10.188/2001, respectivamente, serão isentos de emolumentos. 
 
§3º. Se os atos notariais e registrais, praticados no âmbito do “Programa Minha Casa, 
Minha Vida” e do “Programa de Arrendamento Residencial – PAR”, forem requeridos pelos 
órgãos da Administração Pública Federal ou Estadual ou Municipal, ou em favor de 
pessoas hipossuficientes, não haverá cobrança de emolumentos. 
 
§ 4º. Sobre o valor remuneratório previsto neste artigo não incidirão os acréscimos 
destinados aos Fundos Públicos instituídos em lei.  
 
 
PORTARIA CGJ nº 3210/2017 (Tabela de Custas para 2018) 
 
Art. 2°. Para efeito de remunerar os atos extrajudiciais gratuitos, previstos na Lei Estadual n°               
3.350/99, o valor dos respectivos emolumentos foi majorado em 2% (dois por cento), para os               
fins previstos no artigo 112, § 2° da Constituição Estadual, não incidindo, contudo, sobre os               
acréscimos destinados aos Fundos Públicos instituídos em lei, sendo este percentual cotado            
separadamente nos atos praticados.  
 
§ 1°. A regra acima prevista não se aplica à Tabela nº 01 – Atos Comuns - e aos atos de                     
Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, que já estão contemplados na               
Lei Estadual n° 6.281/2012, que criou o Fundo de Apoio aos Registradores Civis de Pessoas               
Naturais do Estado do Rio de Janeiro - FUNARPEN.  
 
§ 2°. Diante da remuneração supramencionada para efeito de custeio, os atos notariais e              
registrais praticados no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, do “Programa            
de Arrendamento Residencial – PAR” e de regularização fundiária dos imóveis de            
assentamentos de famílias de baixa renda, instituídos pelas Leis nº 11.977/2009 e nº             
10.188/2001, respectivamente, serão isentos de emolumentos, inclusive quando forem         



requeridos pelos órgãos da Administração Pública Federal ou Estadual ou Municipal, ou em             
favor de pessoas hipossuficientes 
 
 
PORTARIA CGJ Nº 74/2013 (DORJ de 28.08.2013 pag. 29 a 37) – PARECER 
 
(...) 
V – REGISTRO DE IMÓVEIS 
(...) 
14. No tocante à correta interpretação do artigo 2°, §§ 2° e 3° da Lei n° 6.370/2012, que                  
trata dos atos notariais e registrais praticados no âmbito do         
“Programa Minha Casa, Minha Vida” e do “Programa de Arrendamento Residencial – PAR”,         
eis o quadro a ser observado para efeito de isenção e de cobrança de emolumentos: 
 
I. Atos notariais e registrais requeridos por órgãos da Administração Pública, direta ou             
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal:  
a) sem cobrança de emolumentos;  
b) sem recolhimento das verbas destinadas aos fundos públicos instituídos em lei;  
 
II. Atos notariais e registrais requeridos por pessoas hipossuficientes:  
a) para efeito de hipossuficiência, a observância das regras previstas na Lei estadual n°             
3350/99 e nos atos normativos do TJRJ;  
b) sem cobrança de emolumentos;  
c) sem recolhimento das verbas destinadas aos fundos públicos instituídos em lei; 
 
III. Atos notariais e registrais requeridos por pessoas físicas ou jurídicas não            
enquadradas no § 3° do artigo 2° da Lei estadual n° 6370/2012:  
 
a) observância das isenções previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Federal n°              
11.977/2009;  
 
Art. 42. Os emolumentos devidos pelos atos de abertura de matrícula, registro de             

incorporação, parcelamento do solo, averbação de construção, instituição de         
condomínio, averbação da carta de “habite-se” e demais atos referentes à construção            
de empreendimentos no âmbito do PMCMV serão reduzidos em:   (Redação dada pela           
Lei nº 12.424, de 2011) 

 
I - 75% (setenta e cinco por cento) para os empreendimentos do FAR e do FDS;      
II - 50% (cinquenta por cento) para os atos relacionados aos demais empreendimentos do              

PMCMV.       
III - (revogado).    
    
§ 1o A redução prevista no inciso I será também aplicada aos emolumentos devidos pelo               

registro da transferência de propriedade do imóvel para o FAR e o FDS 
 
Art. 43. Os emolumentos referentes a escritura pública, quando esta for exigida, ao registro              

da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais e aos demais atos             
relativos ao imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV serão            
reduzidos em:   (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 

I - 75% (setenta e cinco por cento) para os imóveis residenciais adquiridos do FAR e do                 
FDS; 

II - 50% (cinquenta por cento) para os imóveis residenciais dos demais empreendimentos do              
PMCMV.        

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1


Parágrafo único e Incisos -  (Revogados).        
 
b) cobrança de emolumentos em respeito às isenções previstas na legislação federal;  
c) recolhimento proporcional das verbas destinadas aos fundos públicos instituídos em          
lei (vide processo n° 2013-092797 – Consulta da Anoreg). 
 

SUGERIMOS LEITURA DA LEI 11.977/2009, artigos 42, 43, 44, com a redação da lei 12.424/2011. 


