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EMOLUMENTOS CARTORIAS – CÉDULAS RURAIS – HIPOTECA – BENEFÍCIO SUSPENSO PARA
CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BENEFÍCIO REDUZIDO PARA CÉDULA DE PRODUTO RURAL

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais publicou o Aviso CGJ 16/2020 pelo qual informa
que os efeitos do art. 18 da Lei 23.174/18i encontram-se suspensos em razão de liminar
proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (TJMG, Processo 1.0000.19.093489-3/000)ii.
O art. 18 da Lei Estadual 23.174/18 ampliou os descontos nos registros de garantia hipotecária
também para as cédulas de crédito bancário e, para a cédula de produto rural, permitiu o
desconto de 75%, no caso de garantia hipotecária de imóvel rural com menos de quatro módulos
fiscais.
Com a liminar que suspendeu os efeitos do art. 18 da Lei 23.174/18, S.M.J., volta a ser aplicado
o disposto na Lei 22.796/17iii, quanto aos art. 10, § 3º, XI e art. 15-C. Assim, enquanto a liminar
estiver vigente:
1. não se aplica qualquer desconto no registro da garantia hipotecária decorrente de
cédula de crédito bancário; e
2. na decorrente de cédula de produto rural, qualquer que seja o tamanho do imóvel rural
dado em garantia, aplica-se apenas 50% de desconto.
No quadro adiante, em verde os descontos que se aplicam na vigência da liminar referida:
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Diante deste fato, sugerimos que o produtor rural:
a. Evite emitir cédulas de crédito bancário;
b. Esteja ciente de que no caso de cédula de produto rural, no registro da garantia
hipotecária, somente terá desconto de 50% nos emolumentos;
c. De preferência pela emissão de cédulas de crédito rural com garantia
hipotecária de bem imóvel rural (bem urbano não gera desconto);
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d. Caso algum Cartório de Registro de Imóveis não tenha aplicado o desconto hoje
vigente (coluna verde do quadro), deve-se ajustar a restituição.
Esclarecemos que a FAEMG está atenta ao problema e atuando, juntamente com a Assembleia
Legislativa, para a solução desse impasse, primando para que seja construído de forma
consensual, legal, justa e segura para todos envolvidos – produtor rural, cartório e Poder
Judiciário.
Em caso de dúvida, façam contato. Estamos ao inteiro dispor. Assessoria Jurídica – Francisco ou
Helena – 31.3074.3020 ou juridico@faemg.org.br
i

Redação do art. 18 da Lei 23.174/18:
Art. 18. O inciso XI do § 3º do art. 10 e o art. 15-C da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. (.....)
§ 3º (.....)
XI - o valor do negócio jurídico celebrado no registro de hipotecas ou alienação fiduciária, relacionados a
contratos firmados por meio de cédulas e notas de crédito industrial, cédulas e notas de crédito comercial,
de crédito rural e de produto rural, devendo os emolumentos, no caso de crédito rural, de produto rural e
de cédulas de crédito bancário restritas a operações rurais, ser cobrados à metade dos valores previstos na
alínea "e" do número 5 da Tabela 4 constante no Anexo desta lei;
(.....)
Art. 15-C. Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária referentes a registro de hipotecas
ou alienação fiduciária, relacionados a contratos firmados por meio de cédulas e notas de crédito rural,
cédulas de produto rural ou cédulas de crédito bancário restritas a operações rurais, serão reduzidos em
75% (setenta e cinco por cento), quando a área da garantia real não ultrapassar 4 (quatro) Módulos Fiscais.".

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.19.093.489-3/000, movida pela Associação dos Notários e
Registradores de Minas Gerais – ANOREG/MG e Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais – CORI/MG, contra o
Estado de Minas Gerais e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Redação dos art. 10, § 3º, XI e art. 15-C da Lei 15.424/04, decorrente da Lei 22.796/17:
Art. 10 – (…)
(…)
§ 3º – (…)
(…)
XI – o valor do negócio jurídico celebrado no registro de hipotecas ou alienação fiduciária, relacionados a
contratos firmados por meio de cédulas e notas de crédito industrial, cédulas e notas de crédito comercial,
de crédito rural e de produto rural, devendo os emolumentos, no caso de crédito rural e de produto rural,
ser cobrados à metade dos valores previstos na alínea “e” do número 5 da Tabela 4 constante no Anexo
desta lei; (...).
Art. 15-C – Os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização Judiciária referentes a registro de hipotecas
ou alienação fiduciária, relacionados a contratos firmados por meio de cédulas e notas de crédito rural,
serão reduzidos em 75% (setenta e cinco por cento), quando a área da garantia real não ultrapassar 4
(quatro) Módulos Fiscais.”.

