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EMOLUMENTOS – CUSTAS 

EXTRAJUDICIAIS - EMO 
Competência Técnica: Processamento 

Conhecimentos relacionados: Custas Processuais 
   

Objetivo Geral 
 
Proporcionar aos participantes a apreensão dos conceitos necessários 
ao exercício das suas funções. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Compreender, nos seus aspectos estruturais, o sistema de 

recolhimento dos emolumentos e acréscimos legais junto aos 
serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro;  

• Conhecer os principais diplomas legais que norteiam o 
recolhimento de emolumentos neste estado; 

• Conhecer as normas emitidas pelo PJERJ acerca da fiscalização e 
recolhimento dos emolumentos e acréscimos legais, bem como as 
composições existentes; 

 
Metodologia 
 
Aula expositiva, materiais de leitura e estudos de casos. 
 
Conteúdo Programático 
 
• Introdução: Diretrizes das Leis Federais nº 6015/1973, 

10169/2000, 8935/1994, 11977/2009. RJ: Lei nº 3350/1999. 
Mecanismos de aplicação das Tabelas da Portaria de 
Emolumentos. O momento do recolhimento dos emolumentos. 
Acréscimos legais: FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, FUNARPEN e o valor 
previsto na Lei Estadual nº 3761/2002; A Resolução nº 15/99, do 
Conselho da Magistratura, PJERJ. As inovações da Lei Estadual nº 
6370/2012: principais aspectos e conseqüências práticas. 
Hipóteses de isenção e de não incidência; 

• Atos comuns: sistemática anterior e atual; 
• Emolumentos: Registro Civil de Pessoas Jurídicas – principais 

composições; 
• Emolumentos: Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e 

Tutelas - composições. FUNARPEN; Emolumentos devidos pela 
atuação do juiz de paz: sistemática anterior e atual. Sistemática 
das certidões; 

• Emolumentos: Distribuidores Oficializados e não-oficializados : a 
incidência das Leis 6369 e 6370/2012. Sistemática das certidões e 
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dos atos de registro/baixa/cancelamento de atos judiciais e 
extrajudiciais 

• Emolumentos: Registro de Imóveis – composições e principais 
aspectos. 

• Emolumentos: Atos notariais – composições e principais aspectos. 
• Emolumentos: Registro de Protesto de Títulos – diretrizes; 
• Emolumentos: Registro de Títulos e Documentos; 
• Conclusões, Simulações de recolhimento, exercícios. 
 
Avaliação 
 
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
 
Bibliografia Indicada 
 
Lei nº. 2524 de janeiro de 1996.  
Lei nº. 3217 de maio de 1999. 
Lei nº. 3350 de dezembro de 1999. 
Lei nº. 6370 de dezembro de 2012. 
 
Carga horária:  
 
18 horas 
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