TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR www.tjpr.jus.br

DESPACHO
SEI nº 0032568-66.2018.8.16.6000
I - Trata-se de Consulta formulada por Vagner Almeida acerca
dos emolumentos do procedimento de usucapião, nos seguintes termos:
“atualmente há uma divergência entre os registro de imóveis de Curitiba quanto aos
emolumentos cobrados pelo protocolo do processo, alguns se utilizam da Instrução
Normativa nº 7 de março de 2017 (tratando de custas judiciais), enquanto outros
aderem ao Provimento 65 de 14 de dezembro de 2017 do CNJ (emolumentos
extrajudiciais), que limita as custas de protocolo ao valor do teto máximo dos
emolumentos dos Registros de Imóveis do Paraná.
Atualmente irei protocolizar um Usucapião Extraordinário e gostaria do posicionamento
de vocês para recolher corretamente os emolumentos, visto que os cartórios se negam a
esclarecer estas questões” (Id 2921759).

Instada a se manifestar, a Assessoria Correicional manifestouse no sentido de que deve ser seguida a Instrução Normativa nº 07/2017, que
dispõe: “o valor dos emolumentos do Registrador de Imóveis no procedimento
de reconhecimento extrajudicial de usucapião seguirá o mesmo sistema das
ações de tal natureza no âmbito judicial, devendo ser cotada a partir da
Tabela IX do Regimento de Custas” (Id 2938937).
II - Oficie-se, em resposta, ao consulente, via e-mail,
informando a higidez da Instrução Normativa nº 7/2017, que trata do
procedimento de usucapião extrajudicial (doc. 1), encaminhando cópia do
presente, que servirá como ofício, do parecer apresentado pela Assessoria
Correicional (Id 2938937) e da referida instrução.
III - Para conhecimento dos Juízes Corregedores do Foro
Extrajudicial e dos agentes delegados do Estado do Paraná, expeça-se
ofício-circular, que deverá ser instruído com cópia desta decisão e da
Instrução Normativa nº 07/2017.
IV - Após, inexistindo
encerre-se o expediente.

outras

diligências

a

Curitiba, data registrada no sistema.
Mário Helton Jorge
Corregedor da Justiça
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serem

feitas,

Documento assinado eletronicamente por Mario Helton Jorge,
Corregedor, em 07/06/2018, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 2982307 e o
código CRC F0F232AE.
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Pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião
SEI 0106669-45.2016.8.16.6000

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº7/2017

O Desembargador ROGÉRIO LUÍS NIELSEN KANAYAMA, Corregedor-Geral da
Justiça do Estado Paraná, e o Desembargador MÁRIO HELTON JORGE, Corregedor
da Justiça do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.105/2015 (Novo CPC) acrescentou o art. 216-A à Lei
de Registros Públicos, transpondo o procedimento de usucapião, em determinados casos, do
âmbito judicial para o de registro de imóveis, bem como instituindo ata notarial específica;
CONSIDERANDO que a ata notarial destinada a instruir pedido extrajudicial de usucapião
tem características próprias, que a diferenciam das atas notariais em geral;
CONSIDERANDO que o art. 51 da Lei Estadual nº 6.149/70 determina que "as omissões
deste Regimento serão resolvidas ou pela aplicação de tabelas assemelhadas ou por instrução
do Corregedor"; e
CONSIDERANDO por fim, o contido no Provimento n° 263/16 desta Corregedoria-Geral
da Justiça, disciplinando o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, resolve
baixar a presente

INSTRUÇÃO NORMATIVA,

para suprir omissão do Regimento de Custas (Lei Estadual nº 6.149/70) quanto ao valor
dos emolumentos devidos aos Notários e Registradores de Imóveis pela prática de atos
relacionados com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, na forma abaixo:
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1. A ata notarial destinada a instruir pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião
é considerada escritura com valor declarado, devendo ser recolhidos pela parte requerente
a taxa do FUNREJUS e os emolumentos conforme Tabela XI, Item IV, do Regimento de
Custas, tendo por base de cálculo o valor declarado pelas partes.
2. O Notário terá direito a reembolso, pela parte requerente, das despesas incorridas na
lavratura da ata, devidamente comprovadas.
3. O valor dos emolumentos do Registrador de Imóveis no procedimento de reconhecimento
extrajudicial de usucapião seguirá o mesmo sistema das ações de tal natureza no âmbito
judicial, devendo ser cotado a partir da Tabela IX do Regimento de Custas.

Publique-se e cumpra-se.
Curitiba, 5 de maio de 2017.

ROGÉRIO KANAYAMA
Corregedor-Geral da Justiça

MÁRIO HELTON JORGE
Corregedor da Justiça
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