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Ofício Circular n° lâi /2012-SEC

Processo n° 4125631/2012

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Goiânia, O^f de çk^&D de2012.

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Cientifica a alteração implementada da redação do artigo 818j, da Consolidação

dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares e,

principalmente, das serventias extrajudiciais sob suas disciplinas, cópias do Despacho n°

4413/2012 e do Provimento n° 21/2012, extraídas do processo em epígrafe.

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

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

Atenciosamente,

DE

ofcirl23/Tel

HIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar. Setor Oeste - CEF 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 -Telejudiciário (62)3213-1581
correqsec@tjqo.ius.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4125631/2012-Goiânia

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás

Faz Solicitação

DESPACHO N° ¥Uá /2012

"

Em reverência ao deliberado pela Comissão de

Legislação e Controle dos Atos Normativos, aprovo a minuta de provimento

confeccionada pela Assessora de Orientação e Correição.

Determino, pois, a publicação do normativo no sítio

eletrônico deste tribunal, sem prejuízo da expedição de ofício circular aos diretores

de foro, para conhecimento próprio, de seus pares e, principalmente, das serventias

extrajudiciais sob suas disciplinas.

Ato contínuo, cientifique-se o Presidente da Federação da

Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário Schreiner, do teor deste despacho,

encaminhando-lhe, também, cópia do referido provimento.

Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, í á. de novembro de 2012.

DES'i?BEÁTRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

DespCVM/WML
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ií! corregedoria poder judiciário
geral da juste assessoria-geral

o®1\PROVIMENTO N°\Uo/i \> /2012

Altera a redação do artigo 818j, da

Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o erro material verificado no Provimento n° 11,

de 18/11/2008, com referência a tabela a ser utilizada na cobrança de emolumentos

para averbar o georreferenciamento no Registro de Imóveis;

CONSIDERANDO que as tabelas integrantes do Regimento de

Custas e Emolumentos do Estado de Goiás são individualizadas, especificando cada

um os valores devidos aos serviços notariais e de registro, dependendo de suas

atribuições;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 4125631/2012,

RESOLVE:

ALTERAR o artigo 818j da Consolidação dos Atos Normativos da

Corregedoria-Geral da Justiça, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 818j — Por se tratar de ato sem valor declarado,

na averbação do georreferenciamento incidirão
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PODER JUDICIÁRIO

ASSESSORIA-GERAL

os emolumentos previstos no n° 78, II da

Tabela XIV do Regimento de Custas e

Emolumentos do Estado de Goiás.

Goiânia, .23 de novembro de 2012.

DESEMBARGADORA. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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