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Ofício Circulam0 360 /2013-SEC

Goiânia, /f de QuLJ^j^ de 2013.
Expediente n° 4675401/2013

Aos Magistrados- Diretores de Foro

Assunto: Comunica sobre consulta no Sistema de Primeiro Grau (SPG) do pagamento de

guias

Senlior(a) Juiz(a),

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

cópias do Despacho n° 4152/2013 e do Oficio n° 702/2013 - DF. extraídas do expediente

supramencionado.

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

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

Atenciosamente.

ofcir9Sl/RGG

DES'\ NELMA BRAi^COYBRRENJ/A PERILO
Corregedora-Geral daJustiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oesle - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@ljqo jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria-Geral

Expediente n°.

Nome

Assunto

4675401/2013-Goiânia

Central de Arrecadação

Solicitação

DESPACHO N°Al5h•2013-SGCGJ

Cuida-se de expediente da Diretoria Financeira do

Tribunal de Justiça (Ofício n° 702/2013 - DF), informando que, diariamente, vários

causídicos procuram aquela Diretoria em busca de emissão de "Declaração de

Pagamento de Guia" de recursos interpostos perante o Tribunal de Justiça,

indeferidos em razão de suposta deserção.

Destarte, sugere a inclusão, "na matrícula de todos os

servidores do Poder Judiciário, no Sistema de Primeiro Grau - SPG, capital e

interior, de status para consulta do pagamento de guias, acessível sucessivamente

em: Menu Principal > Autoatendimento > Consulta de Guias > Capital e Interior",

inclusive com inserção de mensagem no Portal, para que todos sejam cientificados

do acesso concedido.

Considerando que o referido acesso é da competência da

Divisão de Gerenciamento do SPG desta Corregedoria, acato a sugestão e

determino a cientificação da citada divisão para a adoção das medidas

conducentes.

Outrossim, determino a expedição de ofício à Presidência

deste Tribunal, com o envio de cópias do referido expediente e deste ato, para

conhecimento e ciência aos senhores Desembargadores, com recomendação de

que seus Assessores e Assistentes devem entra contato com a Divisão de

Rua 10. n°150. 11° andar, SI Oesle, Goiânia Goiás - CEP 74120-020 -Telefone (62)3316-2618 - Fax (62) 3216-2711 - WWW.tlgo.JUS
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Gerenciamento do SPG, pelo ramal - 2179, para a obtenção de acesso,

informando o local de trabalho, a matrícula e o nome completo.

De igual forma, oficiem-se aos Diretores dos Foros das

Comarcas Goianas para os fins de mister.

Publique-se informação no sítio do Tribunal e desta

Corregedoria.

Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva para diligenciar.

Goiânia, aos UM dias do mês de outubro de 2013.

Desembargadora NELMA BRAN(ÈO/FERREIRA PERILO

Corregedora-Géfal da Justiça

Rua_10.n°l5C ir arüar St Oeste Goania Ge ás ÇEP_74J 20-020 l«:lcforc (62J3216-2618 Fax ((>2i 3216-2V11 www:tigo.|us.
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Ofício n° 702/2013-DF

tribuna
de justiça
do estado cie goi<is

Goiânia, 04 de outubro de 2013.

Ao limo. Sr.

Leonardo Pereira Martins

Diretor de Administração e Operações da Corregedoria
Nesta

Assunto: Recursos julgados desertos com guia devidamente paga

Senhor Diretor,

Na data de hoje (04/10/2013) compareceu perante a Central de Arrecadação

Judicial da Diretoria Financeira a Dra. Mariah Alves Martins, inscrita na OAB/GO n° 17.631,

com uma listagem de recursos interpostos perante este Tribunal e indeferidos em razão de

suposta deserção/ausência de preparo.

Ocorre que, tanto na situação apresentada pela causídica quanto em outras

situações narradas por advogados que procuram esta Divisão diariamente para emissão de

"Declaração de Pagamento de Guia", os documentos foram devidamente pagos, não havendo

salvo melhor juízo, a citada ausência de preparo.

A Central de Arrecadação, diante da situação, providenciou perante a Diretoria

de Informática a inclusão da linha digitávcl no leiaute da guia em seus 3 campos (via do

cartório, da parte e do banco), possibilitando a conciliação dos comprovantes de pagamento

apresentados, eis que idênticos, evitando assim, dúvidas sobre o recolhimento.

Entretanto, esta providência não se mostrou suficiente, uma vez que o próprio

comprovante de pagamento da guia poderia ser fraudado, inserindo-se, a partir de edição, o

citado número (linha digitável).

Sendo assim, para que^ejaTrtsòlvida a,situação de uma vez por todas, sugere-

se que seja incluído na matrículade todos Qs^servidores do Poder Judiciário do Estado de

Tribunal <lcJustiço cio BsU
Av. Assis Chatoaubriand n". 195, St. O

iãs (wvvw.tjgo.jus.br)
: 74130-012. Fono: (62) 3216 2000
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Goiás, no Sistema de Primeiro Grau (SPG), capital e interior, status para a consulta do

pagamento das guias, acessível sucessivamente cm: "Menu Principal" —> Autoatendimento

—» Consulta de Guias —* Capital e Interior, com inserção de mensagem do acesso concedido

no Portal para que todos sejam cientificados.

A medida, alem de evitar que haja prejuízo direto para os jurisdicionados,

partes e procuradores, visa conferir a longo prazo, maior fiscalização no trato da arrecadação,

na medida em que todos os servidores poderão identificar a ausência de pagamento ou até

mesmo eventuais fraudes no recolhimento das guias, antes de recebê-las no SPG e juntá-las

aos autos dos processos.

Atenciosamente,

SAMMAR/TCARULINNE B. DE S. BASTOS
Diretora da Central de Arrecadação

LUIZC

Tribunal do Justiço do Estado do Goiás (www.tjgo.jus.br)
Av. Assis Chatoaubriand n'. 195, St. Oesto, CEP: 74130-012. Fone: (62) 3216 2000

IO REZENDE
Financeiro


