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geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

('orregedorki-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Ofício Circular n° /2014-SEC

Goiânia, Qoú de

Processo n° 4225848/2012

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

de 2014.

Assunto: Comunicação do inteiro teor do Provimento n"014/2014 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás, o qual dispõe sobre a redução de emolumentos por ocasião da

primeira aquisição de imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro de Habitação

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 949/2014 e do

Provimento n° 014/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, para

conhecimento próprio, de seus pares e de todos os Oficiais/Respondentes de Registro de

Imóveis, submetidos à sua disciplina.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

ofcirt)70/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Jusiiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4225848/2012-Goiânia

Mariana Gomes Borges de Castro Lima

Solicita Providências

DESPACHO N° /2014

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação e

Controle de Atos Normativos desta Corregedoria, conforme ata de reunião (f. 80),

aprovo a minuta do Provimento (fs. 82/83), que acrescenta o artigo 759-A à

Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça (CAN).

Destarte, determino a edição do respectivo Provimento, com as

correções inseridas na minuta, e a publicação do ato no sítio eletrônico do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás.

Expeça-se ofício circular aos Juizes Diretores de Foro do

Estado de Goiás para conhecimento e para que cientifiquem todos os

Oficiais/Respondentes de Registro de Imóveis, anexando ao expediente coletivo cópias

do ato normativo e deste despacho.

Traslade-se cópia deste despacho para o feito n° 4581644, em

apenso. Após, volvam os autos ao 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P. Meneses, para

manifestar quanto ao pedido formulado no mencionado procedimento.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, j í de março de 2014.

JCRE (EMFT)

Desembargadora NELIM^RANCO FERREIRA PERILO
Corregedojja-Geral da Justiça
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N°i4PROVIMENTO N° L*\ /2014

Dispõe sobre a redução de emolumentos por

ocasião da primeira aquisição de imóveis

adquiridos pelo Sistema Financeiro de

Habitação.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a previsão contida no artigo 290 da Lei federal

n° 6.015/73, que reduz em 50% (cinqüenta por cento) os emolumentos devidos pelos

atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada

pelo Sistema Financeiro da Habitação;

I

1

CONSIDERANDO que a melhor interpretação do artigo 39, inciso

I, da Lei n° 9.514/97, conforme o direito social à moradia, disposto no artigo 6o da

Constituição Federal, é que não se aplica às operações de financiamento imobiliário a

legislação relativa ao Sistema Financeiro de Habitação, exceto quanto às condições

operacionais, especialmente as previstas no artigo 5o da mencionada lei.

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 4225848/2012.

RESOLVE:

D
ACRESCENTAR o artigo (759-A e seu parágrafo único à

Rua 10. n" 150. 11" andar. "St Ocçto. GoJini* - Ga >• CEP 74 J2G bapV.\fgl!»o }&\ 321S .
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Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça, com a seguinte

redação:

Art. 759-A - A redução de 50% (cinqüenta por cento) dos

emolumentos incidentes sobre todos os atos de registro, sem qualquer

exceção, inclusive os de garantia real (alienação fiduciária e hipoteca),

referentes à primeira aquisição para fins residenciais, financiada pelo

Sistema Financeiro de Habitação, será obrigatoriamente concedida

pelo oficial de registro de imóveis.

Parágrafo único: O oficial que descumprir a norma exposta no caput

deste artigo, além da devolução da quantia recolhida a maior,

devidamente atualizada, está sujeito às penalidades previstas na

legislação vigente.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no
Diário da Justiça Eletrônico.
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Goiânia, aos J.5 do mês de (uí-ul! . de 2014.

DESEMBARGADORA NELMA\&BANGO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da Justiça
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