
 

 

     
 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA  

DESEMBARGADORA VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK 

CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 

Ofício Conjunto n.º 002/2022 

 

 

 

CARÁTER DE URGÊNCIA 

Ref.: Expediente nº SEI 8.2020.0010/001822-0 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – ANOREG-RS, o 

COLÉGIO REGISTRAL DO RIO GRANDE DO SUL, e o 

INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO RIO 

GRANDE DO SUL – IRIRGS, vêm perante Vossa Excelência, 

respeitosamente, pedir vênia para INFORMAR e REQUERER 

o que segue: 

 

Os signatários apresentam essa derradeira informação neste expediente, tendo em vista que 
está em vias de ser resolvido. 
 
Mas há fato novo de extrema relevância que precisa ser sopesado para a sua correta 
resolução. 

 

Quando da publicação do Provimento nº 32/2021, o qual incluiu parágrafos no art. 34 da 

CNNR, não havia norma federal regendo a matéria envolvendo a possibilidade de 

recebimento de emolumentos através de cartões de crédito ou de débito. 

 



 

 

     
 

O fato novo é que agora há. O art. 13 da MPV n° 1.085/2021, o qual alterou o rol de 

deveres dos Notários e Registradores no art. 30 da Lei nº 8.935/95, através do inciso XV, 

assim passou a prever: 

XV - admitir pagamento dos emolumentos, das custas e das despesas por meios 
eletrônicos, a critério do usuário, inclusive mediante parcelamento.  

 

Atente-se, Excelência, que a norma em epígrafe não contém obrigação de os Notários e 

Registradores terem que arcar, eles próprios, com as taxas de administração pelo uso de 

cartão no interesse exclusivo do usuário. Pelo contrário, quando a norma indica “a critério 

do usuário”, especifica que é ele quem dá causa ao pagamento por meio eletrônico e, 

consequentemente, é o usuário quem terá de arcar com as despesas correspondentes. 

 

Não devem os Notários e Registradores ficarem sujeitos às taxas das empresas 

administradoras de cartões (Visa, Mastercard, Cielo e tantas outras), que são diferenciadas 

para o débito e para o crédito, se a opção por uma modalidade ou outra é do usuário do 

serviço. Se ele pode optar, é ele quem deve responder pela sua opção. Isso se aplica tanto 

para a escolha pela modalidade débito/crédito, quando para o parcelamento do valor 

decorrente da vontade do usuário. 

 

Numa leitura sistemática, poder manter inalterada a aplicação do que decorre do art. 28 da 

Lei nº 8.935/94, que assim nos informa: 

 

Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas 
atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos 
atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. 
(grifo nosso) 

 

Aplicar de outro modo os dispositivos citados significaria criar exceção ao art. 28, retirando 

dos emolumentos o custo com as taxas de administração pelo uso de cartões, deixando de 

haver, assim, a percepção integral dos emolumentos, o que não encontra correspondência 

em lei ou norma. 

 



 

 

     
 

A norma, hoje, criou o dever de ofertar o pagamento por meio eletrônico. Porém, não 

indicou qual meio. Atenderá a norma os Serviços Notariais e Registrais que admitirem o 

pagamento por PIX, por exemplo. A norma não explicita que o pagamento pode ser através 

de cartões de crédito/débito, quando, para isso, há despesas acessórias. Despesas estas que 

devem ser arcadas por quem se vale desta modalidade de pagamento. 

 

Com efeito, a atividade Notarial e Registral difere de uma atividade empresarial, a qual, sim, 

ela própria arca com as despesas. E o faz porque pode incluir no preço do produto as 

despesas que tem com as administradoras de cartão. Não nos enganemos que tais despesas 

saem do lucro do empresário. Não, elas integram o preço. Mas nos Serviços Notariais e 

Registrais não há esta possibilidade de fixarem o preço dos seus serviços, estando adstritos 

à Lei Estadual de Emolumentos. Sendo assim, não podem cobrar nem a mais, nem a menos. 

Impor a obrigação de custeio das taxas de administração dos cartões aos Notários e 

Registradores subverte a dinâmica do serviço (quem dá causa é quem paga), além de não 

observar o regramento específico dos emolumentos, que não podem restar afetados (nem 

para mais, nem para menos) em face da opção do usuário de pagar mediante tal meio 

eletrônico (cartões).  

 

Por fim, com a recepção do que aqui se pretende o Estado do Rio Grande estará em sintonia 

com o que vem sendo aplicado no Estado de Santa Catarina, por exemplo, quanto ao 

pagamento de despesas processuais, como se verifica da notícia acessível no link 

https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-eproc/-/pagamento-de-custas-com-

cartao-de-credito-e-debito (acesso em 17.01.2022). Se para o judicial os acréscimos em 

decorrência da utilização do cartão são de encargo do interessado, o mesmo deverá ser 

aplicado para o extrajudicial. 

https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-eproc/-/pagamento-de-custas-com-cartao-de-credito-e-debito
https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-eproc/-/pagamento-de-custas-com-cartao-de-credito-e-debito


 

 

     
 

 

No mesmo sentido é o que decorre do art. 25-A da Resolução nº 619/16 do CONTRAN, 

com a redação dada pela Resolução nº 736/18, conforme informação que segue: 

https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/28979675/do1-2018-07-06-resolucao-n-

736-de-5-de-julho-de-2018-28979660 (acesso em 17.01.2022). 

 

Sendo assim, REQUEREM que as considerações aqui apresentadas sejam levadas em 

conta visando ao alcance de orientação aos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul 

acerca do assunto em voga, especialmente atentando à novidade que decorre da Medida 

Provisória nº 1.085/2021 no ponto enfocado. 

 

Sendo o que havia para informar e requerer, os signatários renovam protesto de elevada 

consideração e reiteram que estão à disposição dessa Respeitável Administração para o que 

for preciso para a melhor aplicação do Direito Registral Imobiliário.  

Respeitosamente. 

Porto Alegre – RS, 17 de janeiro de 2022. 

  

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – ANOREG-RS 

João Pedro Lamana Paiva 

 

 

 

 

COLÉGIO REGISTRAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Sérgio Mersserschmidt 

 

https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/28979675/do1-2018-07-06-resolucao-n-736-de-5-de-julho-de-2018-28979660
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/28979675/do1-2018-07-06-resolucao-n-736-de-5-de-julho-de-2018-28979660
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/28979675/do1-2018-07-06-resolucao-n-736-de-5-de-julho-de-2018-28979660


 

 

     
 

 

 

 

INSTITUTO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DO RIO GRANDE DO 

SUL – IRIRGS 

Ricardo Anderson Rios de Souza Martins 

 
 

 


