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Processo nº 2125285/2007

 

Senhor(a) Juiz(a), 

Ao cumprimentar Vossa Excelência, envio-lhe

para conhecimento e aplicabilidade, cópia do Provimento nº

07/2007-SEC, baixado em 08/06/07, o qual dispõe sobre a

comunicação oriunda de outros Estados, de indisponibilidade

de bens aos Oficiais de Registro de Imóveis do Estado de

Goiás.

À oportunidade, renovo-lhe protestos de

consideração e apreço.

Desembargador FLORIANO GOMES

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

Exmo.(a) Sr.(a)

Dr.(a).....................................................

DD.(a)Juiz(a) de Direito e Diretor do Foro da Comarca de

........................................................................................

SEC/ACRL
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PROVIMENTO nº 07/2007-SEC

Dispõe sobre a comunicação
oriunda de outros Estados, de
indisponibilidade de bens aos
Oficiais de Registro de Imóveis
do Estado de Goiás.

O Desembargador FLORIANO GOMES,

Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, e,

CONSIDERANDO que esta Corregedoria-Geral

da Justiça tem recebido inúmeros pedidos formulados por

magistrados deste Estado e de outras Unidades da Federação,

no sentido de comunicar aos registradores de imóveis a

indisponibilidade de bens, judicialmente decretada;

CONSIDERANDO que, tratando-se de medida

que objetiva dar cumprimento a sentenças, é desnecessária a

intervenção deste órgão correicional, posto que não há

dispositivo legal que lhe imponha tal atribuição;

CONSIDERANDO, ainda, que o interessado

pode dirigir-se diretamente às serventias de registro

imobiliário, ou ao Juiz da Comarca, para alcançar a

averbação almejada, vez que a competência para comunicar o

ato da indisponibilidade é, de forma inconteste, do

magistrado titular da ação;
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R E S O L V E:

Art. 1º - A Corregedoria-Geral da Justiça

do Estado de Goiás, a partir desta data, não recepcionará

expedientes contendo solicitação para comunicar aos

Oficiais de Registro de Imóveis sobre a indisponibilidade

de bem decretada, visando a sua inscrição.

Art. 2º - A Autoridade Judiciária que

decretar a indisponibilidade de bens fará a comunicação

direta a um dos Registros Imobiliários do Estado de Goiás,

quando se tratar de bens imóveis nele localizados.

Art. 3º - Havendo exigência a ser

satisfeita e não cumprida pelo interessado, o Oficial

Registrador oporá a dúvida no Juízo da Vara dos Registros

Públicos, na forma do art. 198, da Lei nº 6.015/73.

Art. 4º - Este Provimento entrará em

vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 08 de junho de 2007.

Desembargador FLORIANO GOMES
       CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

SEC/3ºJC/ACRL


