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Goiânia, ($H de |\>J'Ltrde 2013.

Aos Juizes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás

Assunto: Comunicação sobre a legalidade da cobrança das custas do escrivão cível na guia

de recolhimento do preparo do recurso inominado

Senhor(a) Juiz(a),

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

cópias do Despacho n° 2413/2013, do Parecer n° 106/2013-2° JA e das Informações n°s

231/2012 e 042/2013 da Assessoria de Orientação e Correição da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás e n° 061/2012-DGPE, extraídas do processo supramencionado.

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

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

ofcirl04/RC

Atenciosamente,

DESa.NELMABl

CorregedoráN
XFERkfelRAPERILO
irai da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4101405/2012-Jataí

Juiz de Direito do Primeiro Juizado Cível de Jatai

Faz Solicitação

DESPACHO n-,2413 /2013

Cuida-se de expediente através do qual o Juiz de Direito do

1o Juizado Cível da Comarca de Jatai, Dr. Altamiro Garcia Filho, solicita a este

Órgão Censor orientações acerca do Ofício Circular n° 60/2012, desta Corregedoria
que, contrariamente à regra insculpida no artigo 54, parágrafo único, da Lei n°

9.099/95, veda a cobrança de custas processuais após o julgamento dos recursos

inominados.

Aduz que foi alertado pelo Contador Judicial da Comarca

que mencionada vedação implicará em desfalque aos cofres públicos, uma vez que

as custas processuais calculadas para fins de preparo recursal não abrange a

receita 'escrivão do cível1, destinada à remuneração de todos os atos do escrivão no

processo. Alega que, por impossibilidade técnica do sistema informatizado do

Tribunal, a referida receita não pode ser inclusa no momento da realização do

cálculo referente ao preparo, o que redunda no desatendimento da inclusão de todas

as despesas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, em manifesto prejuízo

para o erário. Salienta que o artigo 55 da Lei n° 9.099/95 estabelece que, em

segundo grau, somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de

advogado. Argumenta que, havendo o recolhimento prévio das custas referentes ao

preparo e, em caso de eventual procedência do recurso, a parte recorrente torna-se

vencedora, o que implica, segundo o dispositiva em não pagamento das custas.

Sublinha que, com o entendimento assentado nesta Corregedoria, a referida norma
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não será observada, uma vez que o preparo, que inclui todas as despesas

pertinentes, já foi recolhido e não há como ser restituído, salvo administrativamente.

Foram apensados a estes autos os de n° 4256581, que

versam sobre a mesma matéria.

Às fs. 37/39, informações da Assessora de Orientação e
Correição, Simone Bernardes Nascimento Ribeiro. Os autos foram encaminhados à

Diretoria de Informática para alteração do SPG e do PROJUDI (f. 29). Após, foi

providenciada pela Divisão de Gerenciamento do SPG e do PROJUDI a inclusão

das custas na guia de recolhimento do preparo do Recurso Inominado (fs. 30/31).

Instado a se manifestar, o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar

P. Meneses, opinou fosse expedido ofício circular aos Juizes de Direito titulares dos

Juizados Especiais Cíveis do Estado de Goiás, cientificando-os das providências

adotadas por esta Corregedoria nestes autos, arquivando-os em seguida (fs. 37/39).

In casu, verifica-se que a cobrança das custas do escrivão

cível na guia de recolhimento do preparo do recurso inominado é legal, consoante

previsão do parágrafo único do artigo 54 da Lei n° 9.099/95, verbis:

"Artigo 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas

ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do

art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas

processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro

grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência

judiciária gratuita1*.

Em linha de coerência com a Lei, a Tabela XIX, item n° 107

e nota, do Regimento de Custas e Emolumentos deste Tribunal \ prevê que no caso

1- 107 - Nos Recursos:Nas causas de valor até R$ 1.500,00 R$^B6,00 acima R$ 1.500,00, 4% do valor da
causa. NOTA: A esses valores devem ser acrescidas todas as despesas processuais dispensadas no primeiro
grau, ressalvados os casos de assistência judiciáriagratuita.
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de interposição de recurso serão cobradas todas as despesas processuais

dispensadas no primeiro grau de jurisdição, entre as quais estão incluídas as custas

destinadas ao escrivão.

Outrossim, como bem ressaltou a Assessora de Orientação

e Correição (fs. 30/31), o Ofício Circulam0 60/2012 foi expedido com o objetivo de

cessar a duplicidade de cobrança das custas nos Juizados Especiais Cíveis,

porquanto estariam sendo cobradas no momento da interposição do recurso e após

p\ o seu julgamento, nas custas finais.

Ressalta-se, por oportuno, que a inclusão das custas do

escrivão na guia de recolhimento do preparo do recurso inominado já foi

providenciada junto ao Sistema do SPG e do PROJUDI.

Nessa ordem, considerando as informações prestadas e à

míngua de outras providências a serem tomadas no âmbito desta Corregedoria,

acolho o parecer retro, subscrito pelo 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar P. Meneses,

e determino a expedição do Ofício Circular aos Juizes de Direito dos Juizados

Especiais Cíveis do Estado de Goiás, cientificando-lhes da matéria tratada nestes

autos. Com o expediente, encaminhem-se cópia das informações de fs. 22/23, 31 e

33, da peça opinativa (fs.37/39) e deste despacho. Ainda, extrai-se cópia das

^ referidas peças, juntando-as nos autos em apenso (n° 4256581/2012), que versam
sobre a mesma matéria. Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

LL

Goiânia, \3 de junho de

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO

Corregedora-Geral da; Justiça
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Processo n°: 4101405

Nome: JD do Primeiro Juizado Cível e Criminal de Jatai

Assunto: Faz Solicitação
Parecer n°: 106/2013 - 2o JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

Trata-se de ofício encaminhado pelo juiz de direito do 1o

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jatai, solicitando

posicionamento desta Corregedoria sobre a vedação da cobrança de

custas processuais após o julgamento do recurso inominado,

determinada pelo Ofício circular n° 60/2012, deste Órgão Correcional
(fls. 04/07).

Aduz o magistrado que foi alertado pelo Contador Judicial da

Comarca que mencionada vedação implicará em desfalque aos cofres

públicos, uma vez que as custas processuais calculadas para fins de

preparo recursal não abrange a receita "escrivão do cível", destinada

à remuneração de todos os atos do escrivão no processo.

Esclarece que, por impossibilidade técnica do sistema

informatizado do Tribunal, a referida receita não pode ser inclusa no

momento da realização do cálculo referente ao preparo, o que

redunda no desatendimento da inclusão de todas as despesas

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, em manifesto prejuízo

para o erário.

Salienta que o artigo 55 da Lei n°. 9.099/95 estabelece que,

em segundo grau, somente o recorrente vencido pagará as custas e

honorários de advogado. Argumenta que, havendo o recolhimento

prévio das custas referentes ao preparo e, em caso de eventual

procedência do recurso, a parte recorrente torna-se vencedora, o que

implica, segundo o dispositivo, em não pagamento de custas.

Sublinha que, com o entendimento assentado
i
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Corregedoria, a referida norma não será observada, uma vez que o

preparo, que inclui todas as despesas pertinentes, já foi recolhido e

não há como ser restituído, salvo administrativamente.

Com o ofício, vieram os documentos de fls. 08/20.

Instada a ser manifestar, a Assessora de Orientação e

Correição prestou informes e esclareceu que, de acordo com a Tabela

XIX, do Regimento de Custas deste Tribunal, são devidas as

seguintes custas (fls. 22/23):

a) quando houver, na sentença, os casos previstos no art.
51,1 da Lei n° 9.099/95, cobra-se as custas, taxa e despesas

r* de acordo com as tabelas existentes.

b) quando houver interposição de recurso, cobra-se:

- nas custas de valor até R$ 1,500,00... R$ 73,46.

- acima de R$ 1.500,00, 4% do valor da causa.

- A esses valores serão acrescidos todas as despesas
processuais, inclusive as custas do Escrivão Cível.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à Diretoria de

Informática, que informou ter alterado os sistemas SPG e PROJUDI; e

solicitou a homologação deste Órgão Correcional (fl. 29).

As Divisões de Gerenciamento do SPG e do PROJUDI

informaram que a inclusão das custas na guia de recolhimento do

ipv preparo do Recurso Inominado já foi providenciada (fls. 30 e 31).

A Assessora de Orientação e Correição esclareceu que a

cobrança em questão é legal, ao teor do disposto no Regimento de

Custas e Emolumentos (fl. 33).

Cumpre registrar que os autos em apenso, número 4256581,

se referem ao mesmo assunto aqui tratado.

É o suficiente relato.

Necessário esclarecer, em proêmio, que a cobrança das

custas do escrivão cível na guia de recolhimento do preparo do

recurso inominado é legal, uma vez que o artigo 54, Parágrafofüfifào,
2
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da Lei n° 9.099/95, bem assim a Tabela XIX, item n° 107 e nota, do

Regimento de Custas e Emolumentos deste Tribunal, prevêem, na

interposição do recurso, a cobrança de todas as despesas

processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, o que,

naturalmente, inclui as custas destinas ao escrivão.

Outrossim, como bem ressaltou a Assessora de Orientação e

Correição, nas fls. 30/31, o Ofício Circular n° 60/2012 foi expedido

com o objetivo de cessar a cobrança em duplicidade das custas nos

Juizados Especiais Cíveis, uma vez que o valor devido ao escrivão

estava sendo cobrado no momento da interposição do recurso, bem

assim após o seu julgamento, nas custas finais.

Constatado que as custas do escrivão cível não estavam

incluídas na guia de recolhimento do preparo do recurso inominado,

este Órgão Correcional regularizou a situação e providenciou a
inclusão tanto no SPG, quanto no sistema PROJUDI.

Ao teor do exposto, considerando que inexistem outras

providências a serem adotadas, sugiro, respeitosamente, que se

expeça ofício circular a todos os juizes de direito titulares de Juizados

Especiais Cíveis deste Estado, cientificando-os acerca das

providências adotadas por esta Corregedoria nestes autos,

arquivando-os em seguida.

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

Goiânia, 14 de maio dè^Q1\3.

Antônio Cézár P. Meneses

2o Juiz Auxiliar-CGJ
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PODER JUDICIÁRIO

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORR

PROCESSO N°: 4101405/2012

NOME : Juiz de Direito do 1o JuizadoEspecial

ASSUNTO : Faz Solicitação

COMARCA : Jatai

INFORMAÇÃO N° 042/2013

Senhor Diretor:

Instada a manifestar-me sobre a legalidade da cobrança de

custas do Escrivão Cível, nos recursos inominados interpostos nos Juizados Especiais,

informo-lhe que, ao contrário do exposto na informação de fls. 27, o próprio Regimento;
de Custas e Emolumentos, pela sua Tabela XIX - Atos da Secretaria dos Juizados!
Especiais, contempla em seu n° 107 e sua nota, a cobrança de todas as despesas/^?
processuais dispensadas no primeiro grau, na interposição do recurso, inclusive, as|
custas destinadas ao escrivão.

Assim sendo, reafirmo o teor da informação de fls. 22/23,
destes autos.

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em Goiânia, aos 06 dias do mês de fevereiro

do ano de 2013.

Rua 10.

Simone BemardèsNascimento Ribeiro

ASSESSORA

JeSíô (6.:m 32!5-2000 - Fa>
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PODER JUDICIÁRIO
ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREI

Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2013, faço a remessa
destes autos à Diretoria de Administração e Operações, com a devida
informação e lavro este termo.

Rua 10. nn 55C

Simone Bemardes Nascimento Ribeiro

Assessora de Orientação e Correição

andar. St Oeste Go=â;'« Goiás - CEP one;62:32! ÍQ00 - Fa>



Processo

Nome

Assunto

&
, PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIASj

Corregedoria Corregedoria-Geral da Justiça
gera! da justiça Departamento de Tecnologia da Informação

pas Divisão de Gerenciamento do Processo Eletrônicoo estaco

4101405

Juiz de Direito do Primeiro Juizado Cível e Criminal de Jatai

Faz Solicitação

INFORMAÇÃO N° 061/2012 - DGPE

Versam os presentes autos sobre solicitação do MM. Juiz de Direito do
Io Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jatai no sentido de incluir o item
"Escrivão do Cível" na guia de Recurso Inominado, em cumprimento ao Ofício
Circular 060/2012, expedido pela Corregedora Geral da Justiça, alertando os
magistrados acerca do cumprimento do parágrafo único do artigo 54, da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de
jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § Io do art. 42 desta Lei,
compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de
assistência judiciária gratuita, (grifo nosso).

Instados a manifestar sobre a homologação de inclusão do item
"Escrivão do Cível" na guia de Recurso Inominado, temos a informar que após a
realização de testes no servidor de homologação do Projudi, foi verificado que o item
em questão já se encontra inserido na guia de Recurso Inominado emitida pelo Sistema
Projudi.

Ademais, informamos, ainda, que os testes realizados demonstraram
que o valor das custas do Escrivão do Cível na guia de Recurso Inominado está de
acordo com o requerido pelo i. magistrado.

No entanto, apesar do item em tela já estar incluído no sistema,
entendemos que não há previsão para a respectiva cobrança no atual Regimento de
Custas deste Tribunal e por se tratar de norma restrita, não admitindo interpretação
extensiva, sugerimos, s.m.j, a criação detabela específica para o item supracitado.

Goiânia, 12dedeze

Mar

Diretora da

reüátimada Silva

>ivisão de Gerenciamento

do Processo Eletrônico da CGJ

^
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