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                 CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
                                     Rua 10, Nº 150, 11º Andar – Setor Oeste – CEP 74120-020 – Goiânia-GO
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                                PROVIMENTO Nº 11 , de 05 de 08 de 2009

Cria o Capítulo XX da Consolidação dos Atos 

Normativos  da  Corregedoria-Geral  da 

Justiça, que trata do registro de aquisição de 

Imóveis nos termos da Lei nº 11.977, de 7 

de julho de 2009,e acrescenta o inciso XVI 

ao artigo 404 da referida Consolidação.

O  Desembargador  ROGÉRIO  ARÉDIO  FERREIRA,  Corregedor-

Geral  da  Justiça  em  substituição,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 

regimentais ( Artigo 12, inc. II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Goiás) ; e

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  adequarem  os  atos 

normativos da Corregedoria  à legislação federal em vigor ;

CONSIDERANDO as  determinações  da  Lei  nº  11.977/2009, 

que trata do Programa Minha Casa Minha Vida ( PMCMV) ;

CONSIDERANDO o  que  foi  decidido  nos  autos  nº 

2988399/2009;

R E S O L V E:

Acrescentar  á  Consolidação  dos  Atos  Normativos  o 

capítulo XX , integrante do Título IX (DO REGISTRO DE IMÓVEIS) com 

a seguinte redação:

“ CAPÍTULO XX- DOS ATOS REGISTRAIS REFERENTES AO 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA”

Art.818-I  .  os  emolumentos  devidos  pelos  atos  de 

abertura  de  matrícula,  registro  de  incorporação,  parcelamento  do 

solo, averbação de construção, instituição de condomínio, registro de 

carta  de  habite-se  e  demais  atos  referentes  à  construção  de 

empreendimento no âmbito do PMCMV serão reduzidos em :
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1- 90% para a construção de unidades habitacionais de 

até R$ 60.000,00 ;

2- 80% para a construção de unidades habitacionais de 

R$ 60.000,01 a R$ 80.000,00 ;

3- 75% para a construção de unidades habitacionais de 

R$ 80.000,01 a R$ 120.000,00 ;

§ 1º- conforme disposição do regimento de custas, para 

efeito  de  aplicabilidade  dos  índices  de  desconto  mencionados  , 

consideram-se os valores constantes nos itens 75,76,77 itens I,II e 

III, e 78 da Tabela XIV do Regimento de Custas do Estado de Goiás ;

§ 2º- considerar-se-á como “ demais atos referentes à 

construção de empreendimento no âmbito do PMCMV ” a expedição de 

certidões após a prática dos atos de abertura de matrícula, registro de 

incorporação,  parcelamento  do  solo,  averbação  de  construção, 

instituição de condomínio e, excluindo-se os outros atos preparatórios 

de  outros  negócios  decorrentes  do  empreendimento,  registro  da 

convenção de condomínio  e  respectivas averbações,  digitalização e 

conferência de documentos públicos ;

§ 3º- para redução dos emolumentos previstos no caput 

do  presente  artigo,  deverá  ser  comprovado  pelo  empreendedor  o 

enquadramento  do  empreendimento  no  PMCMV  por  declaração  da 

Caixa Econômica Federal, a que compete, segundo os artigos 9º e 16 

da Lei nº 11.977/09, a gestão operacional dos recursos de subvenção 

do Plano Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e do Plano Nacional 

de Habitação Rural (PNHR) ;

Art. 818-m. Haverá a isenção/redução dos emolumentos 

aos adquirentes do imóvel ( art.43 da Lei nº 11.977/ 09), desde que 

se trate do primeiro imóvel  residencial  adquirido ou financiado, no 

âmbito do PMCMV, nos seguintes atos :

I- registro da alienação do imóvel ;

II-  registro  de  garantias  reais  correspondentes  á 

alienação do imóvel ;
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III-  nos  demais  atos  relativos  ao  imóvel,  entre  eles  a 

expedição de certidões após a prática dos atos relacionados nos itens 

I e II, bem como a digitalização, conferência de documentos públicos 

e outros.

§ 1º- para a definição de renda familiar e a concessão de 

isenção/redução  dos  emolumentos,  deverá  ser  tomada  como 

referência a composição da renda constante do contrato firmado com 

o agente financeiro ;

§ 2º- a base de cálculo a ser utilizada para a definição 

dos  limites  de  renda  familiar  será  sempre  a  do  salário  mínimo 

nacional vigente, atualmente de R$ 465,00, conforme a Lei nº 11.944, 

de 28 de maio de 2009, compondo-se, assim, na seguinte situação :

Valor da renda familiar do adquirente Valor dos emolumentos

Até 3 salários mínimos ( R$ 1.395,00 ) Isento

Mais de 3 até 6 salários mínimos ( de R$ 1.395,01 a R$ 
2.790,00)

10º da tabela

Mais de 6 até 10 salários mínimos ( de R$ 2.790,01 a R$ 
4.650,00)

20% da tabela

 Art.818-n  .  Para  efeito  de  cálculo  dos  emolumentos 

devidos por incorporações, conforme o disposto no artigo 237-A da 

Lei de Registros Públicos, com a redação dada pela Lei nº 11.977/09, 

cada registro ou averbação que venha a ser requerido entre o registro 

da incorporação e o habite-se terá a cobrança de emolumentos sobre 

estes atos como  ato único , ainda que tais atos impliquem, além do 

lançamento na matrícula de origem do imóvel, também o lançamento 

nas  matrículas  das  demais  unidades  habitacionais  eventualmente 

abertas.

§ 1º- os emolumentos pelo registro da incorporação, pela 

averbação  da  Construção,  pelo  registro  da  instituição  e 

individualização  das  unidades  serão  cobrados  normalmente,  não 

sendo  hipótese  de  ato  único previsto  no  artigo  237-A  da  Lei  nº 

6.015/73 ;

mailto:corregeroia@tj.go.gov.br
mailto:corregeroia@tj.go.gov.br


                 ESTADO DE GOIÁS
                 PODER JUDICIÁRIO

                 CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
                                     Rua 10, Nº 150, 11º Andar – Setor Oeste – CEP 74120-020 – Goiânia-GO

 corregsec@tjgo.jus.br
             

§ 2º- o contrato de alienação da unidade ao consumidor 

final,  mesmo que apresentado pelo incorporador,  não está inserido 

nessa hipótese, devendo ser cobrado normalmente ;

§ 3º- o presente regime especial de emolumentosa não 

se refere apenas às incorporações imobiliárias originárias do PMCMV, 

mas  de  todas  as  incorporações,  a  partir  da  vigência  da  Medida 

Provisória nº 469, de 26 de março de 2009.

Art.818-o . Os registros de atos relativos a regularizações 

fundiárias  de  interesse  social,  tais  como  o  registro  de  auto  de 

demarcação urbanística, registro de título de legitimação, registro de 

conversão de título de legitimação em título de propriedade e registro 

de  parcelamentos  oriundos  da regularização  fundiária  de  interesse 

social serão gratuítos , nos termos do artigo 68 da Lei nº 11.977/09 .

Ao  artigo  404  da  Consolidação  dos  Atos  Normativos  da 

Corregedoria-Geral da Justiça fica acrescentado o inciso XVI, com a seguinte 

redação :

“  XVI-  não  serão  devidos  emolumentos  referentes  a 

escritura pública nos casos em que ela seja superior a 30 salários 

mínimos  vigentes  no  país,  desde  que  se  trate  de  primeiro  imóvel 

adquirido ou financiado por beneficiário do PMCMV ( Programa Minha 

Casa Minha Vida) com renda familiar mensal de até 03 (três) salários 

mínimos.”

Este  Provimento  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 

publicação,  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  revogando-se  disposições  em 

contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpre-se.

    Goiânia, 05 de agosto de 2009.

            Desembargador ROGÉRIO ARÉDIO FERREIRA

             Corregedor-Geral da Justiça, em substituição 
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