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Ofício Circular n° ^H /2013-SEC

Goiânia, I? de Ol(jubiC de 2013.
Processo n° 3764664/2011

Aos Magistrados que atuam nas Varas Cíveis

Assunto: Comunica o teor do Provimento n° 18/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Estado de Goiás

Senhor(a) Juiz(a),

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

cópias do Despacho/Oíício n° 3913/2013 e do Provimento n° 18/2013 da Corregedoria-Geral

da Justiça do Estado de Goiás, extraídas do processo supramencionado.

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

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

Atenciosamente,

ofcir293/Tcl

!)ÍS \I LMABRAlUCO^ÊRRÊÍlRAPERILO
Corregedora-ALieral da Justiça
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 3764664/2011 - Goiânia

Nome : Eládio Augusto Amorim Mesquita

Assunto : Faz Solicitação

<3<] |3DESPACHO/OFÍCIO N /2013

,,% %

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação

e Controle de Atos Normativos deste órgão censor, conforme ata de fs. 93/94, aprovo a

minuta do provimento (fs. 85/86) voltado à revogação do Provimento n° 04/2007 e,

por conseguinte, do artigo 497d da Consolidação dos Atos Normativos desta

Corregedoria, em face da Súmula n° 04 da Corte Especial deste Tribunal de Justiça,

que veda a cobrança de custas judiciais e taxa judiciária enquanto não houver lei

prevendo a incidência do tributo sobre a fase de cumprimento de sentença.

Determino, pois, a edição do respectivo ato, encaminhando-

se para a devida publicação.

Após, a título de orientação, expeça-se ofício circular a todos

os magistrados do Estado de Goiás, especialmente aos que atuam nas varas cíveis,

para conhecimento acerca do teor desse novo provimento, anexando ao expediente

cópias do referido ato e desta provisão.

Em seguida, cientifique-se o advogado solicitante, Dr. Eládio

Augusto Amorim Mesquita, acerca deste despacho, integrando-o com cópia do

provimento que for editado.

Cumpridas as medidas alinhadas, arquivem-se os autos, à

míngua de outras medidas no âmbito de atuação deste órgão correicional.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, $3 de setembro de 2013.

Desembargadora NELMA FERREIRA PERILO
Corregedora-GeraTda Justiça

MLSS
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇÃO
do estado de goiás

PROVIMENTO N° 1% /2013

Revoga o Provimento n° 04/2007, da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de

Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a edição da Súmula n° 4, de 23/05/2012, pela

Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO o solidificado entendimento no sentido de ser

incabível o recolhimento de custas processuais para apreciação do cumprimento de
sentença enquanto inexistir lei que autorize;

CONSIDERANDO a determinação contrária extraída do

Provimento n° 04/2007, desta Corregedoria-Geral da Justiça;

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos n° 3764664/2011;

RESOLVE:

REVOGAR o Provimento n° 04/2967 e, consequentemente, o

consolidado artigo 497d, da Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral
da Justiça do Estado de Goiás.
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PODER JUDICIÁRIO

ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO E CORREIÇAO

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação no

Diário da Justiça Eletrônico.

Goiânia, J 0 de outubro de 2013.

Desembargadora NELMA

Corregedora-Géraf da Justiça
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BRmQQTERRElRA PERILO

•Geral da Justiça
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