
E corregedoria poder judk lírio
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° UO /2013-SEC

Goiânia, ffide ju^O de 2013.
t

Processo n° 3825868/2011

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Recomendação para observarem a natureza das ações ajuizadas pelos Conselhos

Regionais, a fim de evitar evasão de receitas nas causas que não são de naturezafiscal

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do despacho n° 2192/2013 e do Parecer

n°239/2013-2° JA-CGJ. para conhecimento próprio e transmissão aos demais magistrados.

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

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

ofc094/Tcl

Atenciosamente,

DesembargadoraNELMA BRAWO PERRI-IR.A PI KM O
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ-Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62)3213-1581
correqsec(5)tjqo. jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 3825868/2011 - Goiânia

Nome : Diretoria Financeira do TJGO

Assunto : Solicita Providências

•4W0.DESPACHO N /2013
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Via Memorando n° 654/DF (f. 3), a Diretoria Financeira deste

Tribunal de Justiça encaminha a esta Corregedoria relação de processos em trâmite

em várias comarcas, informando a possibilidade da ocorrência de evasão de receitas,

por estarem sendo protocoladas pelos Conselhos Regionais ações de natureza outra

como se fossem fiscal, garantindo, erroneamente, isenção de custas e taxas judiciárias.

Nos termos do Despacho n° 3326/2011 desta Corregedoria

(f.17), em linha com o Parecer n° 499/2011 (fs. 15/16), aos juizes das Varas de

Fazendas Públicas relacionadas na mencionada listagem foi oficiado para que

adotassem as providências necessárias. Juntadas as respostas solicitadas.

Na Informação n° 244/2013 (fs. 670/671), ratificada pela de n°

141/2013 (f. 672), a Assessoria de Orientação e Correição desta Corregedoria ressalta

que a suspeita de evasão de receitas não se confirmou e sugere o arquivamento dos

autos.

No Parecer n° 239/2013 (fs. 674/675), o 2o Juiz Auxiliar, Dr.

Antônio Cézar P. Meneses, manifesta-se pela expedição de ofício circular aos

magistrados das Varas das Fazendas Públicas deste Estado e pelo arquivamento deste

feito.

É o sucinto relato.

Com efeito, pelas respostas dos magistrados comunicados,

conforme informações de fs. 670/672, não se vislumbra que tenha ocorrido evasão de
receitas nos feitos relacionados pela Diretoria /Financeira deste Tribunal. Os juizes,
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geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Assessoria Jurídica *s»__.

antes de admitirem a ação, têm identificado os casos em que o autor tenta usar do

artifício de protocolizar procedimentos de natureza diversa como sendo de execução

fiscal e, quando isso ocorre, têm determinado o recolhimento das custas pertinentes,

conforme documentos de fs. 229, 249 e 265.

Como medida de cautela, todavia, viável que sejam

comunicados todos os magistrados, titulares e substitutos, que estiverem atuando nas

Varas das Fazendas Públicas, especialmente para abarcar aqueles porventura não

mencionados na relação de fs. 4/9, apresentada pela Diretoria Financeira deste

Tribunal.

Nessa guisa, acolho o parecer de fs. 674/675 e determino a

expedição de ofício circular a todos os Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás,

para ciência própria e transmissão aos demais magistrados, notadamente os com

atuação nas Varas das Fazendas Públicas, a observarem a natureza das ações

ajuizadas pelos Conselhos Regionais, a fim de evitar evasão de receitas nas causas

que não são de natureza fiscal, encaminhando-lhes cópias da peça opinativa

(fs.674/675) e deste despacho. Fica ressaltada a desnecessidade de envio de resposta

ao mencionado expediente para esta Corregedoria.

Em seguida, à míngua de outras medidas no âmbito de

atuação deste órgão correicional, determino o arquivamento destes autos.

Antes, em resposta ao memorando de f. 3, cientifique-se o

solicitante, Diretor Financeiro deste Tribunal de Justiça, acerca deste desfecho,

enviando-lhe cópias das peças de fs. 670/671, 672, 674/675 e deste ato.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, SL^úe maio de 2013.

Desembargadora NELMA^R^CO' FERREIRA PERILO

MLSS
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•• Corregedoria corregedoria Geral da justiça
j£J geral da justiça Gabinete do 2° juiz Auxiliar cia CGJ

I^HB do estado de goias ,00íoco
Processo 3825868

Processo n°: 3825868

Nome: Diretoria Financeira do TJGO

Assunto: Solicita Providências

Parecer n°: 239/2013 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

PODER JUDICIÁRIO

O Diretor Financeiro deste Tribunal de Justiça, por meio do

Memorando n° 654/DF, noticia a suposta evasão de receitas em razão

dos Conselhos Regionais protocolarem ações de natureza não fiscal

como se assim fossem, garantindo, erroneamente, isenção de custas

e taxas judiciárias (fl. 03).

Às fls. 04/09 juntou aos autos uma relação de processos
protocolados por Conselhos Regionais, em trâmite em várias

Comarcas do Estado.

Instada a se manifestar, a então Assessora Geral desta

Corregedoria sugeriu o envio de cópia da lista de processos

apesentada pelo solicitante aos Juizes de Direito das Fazendas

Públicas de cada Comarca citada, a fim de que verifiquem a possível

ocorrência de evasão de receitas, conforme noticiado nesses autos

(fls. 12/13).

Em cumprimento à ordem da então Desembargadora

Corregedora-Geral, que acolheu a sugestão acima mencionada, foram

expedidos os Ofícios de fls. 18/129 aos magistrados das Varas das

Fazendas Públicas.

Às fls. 192/515, 532/625 e 656/666, foram juntadas as
respostas dos juizes de direito oficiados.

Então, o 14° Assessor Correicional informou que os

magistrados, no exercício do juízo de admissibilidade, têm identificado

os casos em que os autores tentam protocolizar ações de natureza
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COrregeaona corregedoria Geral da Justiça
geral da justiça Gabinete do 2^ Juiz Auxiliar da CGJ
do estado de goias ,ooeoeo

Processo 3825868

diversa como sendo execução fiscal, com o intuito de não pagar os

emolumentos devidos, e quando isso ocorre, eles determinam o

recolhimento das custas, conforme se vê dos documentos de fls. 229,

249 e 265 (fls. 670/671).

Por fim, a Assessora de Orientação e Correição ratificou a

informação acima mencionada, e sugeriu o arquivamento do presente

procedimento, em razão de não ter se confirmado a suspeita do

solicitante (fl. 672).

É o suficiente relato.

•-^ Passo à manifestação.

Como se vê das informações trazidas aos autos, não foi

constatada a situação de evasão de receitas deste Tribunal de

Justiça, em razão de os juizes de direito estarem agindo de forma a

fiscalizar a real natureza das ações ajuizadas pelos Conselhos
Regionais.

Todavia, vislumbro a necessidade de que todos os

magistrados, titulares e substitutos, das Varas das Fazendas Públicas

deste Estado sejam orientados, como medida de cautela, a
observarem natureza das ações ajuizadas pelos Conselhos
Regionais, a fim de evitar evasão de receitas, razão pela qual sugiro,
respeitosamente, seja expedido Ofício-circular.

Caso acolhida a opinião acima, sugiro, ainda, o

arquivamento destes autos após as cientificações de estilo, uma vez
que não existem outras providências a serem adotadas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora Geral da Justiça.

Goiânia, 07 de maio de 2QT

Antônio Cézar P. Meneses

2o Juiz Auxiliar-CGJ

GMMC Rua 10,150, IP Andar ,St. Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br



/

RECEBIMENTO
Aon 0_0 dias do rr.fts a»jO-> de 2 —^
'•COOi 83tof autos t* lavro o p;-e&8«t« term».

^


