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regedoria
ASSESSGRIADI I ITAÇAO E CORREI

PROVIMENTO N° J ? /2014

Acrescenta o artigo 773b à Consolidação dos

Atos Normativos da Corregedoria-Gera! da

Justiça do Estado de Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições

legais e regimentais,

CONSIDERANDO que o § 6o do artigo 18 da Lei n° 10.931/2004

determina que a averbação da emissão da Cédula de Crédito Imobiliário CCI e o

registro do crédito respectivo serão considerados atos únicos para efeito de cobrança

de emolumentos quando solicitados simultaneamente;

CONSIDERANDO que a Cédula de Crédito Imobiliário - CCI, não

constitui nova garantia real sobre o imóvel, mas título que representa a circulação do

crédito objeto da garantia já registrada;

CONSIDERANDO que a solicitação de averbação da Cédula de Crédito

Imobiliário - CCI, em momento posterior à apresentação do título representativo da

garantia real constituída sobre o imóvel, gera maiores despesas no procedimento de

averbação;

CONSIDERANDO o que consta nos autos n° 4468708/2013.

RESOLVE

IV, <52>321íi-::
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ACRESCENTAR o artigo 773b à Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça, com a seguinte redação:

Art. 773b - Para a averbação da emissão de Cédula de Crédito

Imobiliário - CCI, prevista nos artigos 18 e seguintes da Lei n° 10.931/04,

quando apresentada em momento distinto da solicitação de registro da

garantia real, são devidos os emolumentos correspondentes a averbação

sem valor declarado.

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no Diário da

Justiça Eletrônico.

Goiânia, aos 14 dias do mês de lulVvs-' de 2014.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Gerál da Justiça

i 150 l1*Mfhn
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica 'ura ry

Processo n° : 4468708/2013

Nome : Conselho Nacional de Justiça

Assunto : Pedido de Providência

EMFT

DESPACHO/OFÍCIO N° 1-515 /2014

À luz das deliberações ultimadas pela Comissão de

Legislação e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás, constantes da ata de reunião acostada à f. 40, bem como do

disposto no Parecer n° 178/2014 (fs. 46/48), aprovo integralmente a minuta do

Provimento (fs. 42/43), que Acrescenta o artigo 773b à Consolidação dos Atos

Normativos deste Órgão Censor.

Determino, pois, a publicação do normativo no sítio

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Expeça-se ofício circular a todos os Diretores de Foro do

Estado de Goiás, para conhecimento próprio acerca da matéria e transmissão aos

titulares/respondentes pelos Registros de Imóveis sob suas disciplinas.

Antes, encaminhem-se ao Conselho Nacional de Justiça

cópias deste ato, do Parecer n° 178/2014 (fs. 46/48) e do documento de fs. 42/43.

Reprodução do presente despacho serve como ofício.

Após, exauridas as medidas balizadas no âmbito de

atuação desta Corregedoria-Geral, arquivem-se os autos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, ^O de abril de2Òl4.

Desembargadora NELMABRANCO FERREIRA PERILO
CorregedoraVGeral da Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677

•2TJ, -lr':.'•'• •' '• ç'.í B EI Kl >" ... .~,'l i . r j.,^ . ,„ - • ' ; . ','.,•/



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

Ofício Circular n° 1 Xb /2014-SEC

Processo n° 4468708/2013

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Secretariei Executiva

Goiânia, ZZ> de VlU^ de2014

Aos Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação do Provimento n° 17-2014, o qual acrescenta o artigo 773b à

Consolidação dos Atos Normativosda Corregedoria-Geralda Justiça do Estado de Goiás.

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 1515/2014 e do

Provimento n° 17-2014 dos autos de processo supramencionado, para conhecimento próprio

acerca da matéria e transmissão aos titulares/respondentes pelos Registros de Imóveis sob

suas disciplinas.

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

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

ofçirl04/lmvr

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRAN
Corregedora-Geral d^ Justiça

EIRA PERILO

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581

correqsec@tiqo.ius.br


