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correqedoria poder judiciário
ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇAO

N°i4PROVIMENTO N° |fl /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;

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:

ACRESCENTAR o artigo 759-A e seu parágrafo único à

Ru.i 10. n 150. 11*andar, ãt. Ocsic. Goiânia - Goiás • CE: . \\j W
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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.

Goiânia, aosJ.Ó do mês de CuüUl' de 2014.

DESEMBARGADORA NELMA\ BRANCO FERREIRA PERILO
\ i

Corregedora-Geral da Justiça
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