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Ofício Circular n° 0^3/2014-SEC

Goiânia, /5 de QW^SL de 2014.

Expediente n° 4865731/2014

Aos Magistrados do Estado de Cloiás

Assunto: Orientando-os a não utilizar da chamada "isenção de custas", por ausência de

amparo legal, tratando os pedidos assemelhados como assistência judiciária, nos termos da

Lei n" 1060/50. e decidindo conforme seu livre convencimento motivado

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Oficio n° 1140/2014 e dos

documentosde fs. 02/06. extraídas do expediente em epígrafe, para conhecimento.

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

www.tjgojus.br (link corregedoria, item publicações).

ofciiOôl/RGG

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BRAN 2Ó\FERREIRA PERILO
Corregedora-Gcral daJustiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Selor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsectS)liqo.|us.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4865731/2014-Goiânia

Nome : Secretaria-Geral da Corregedoria

Assunto : Comunicação

DESPACHO/OFICIO nOMO /2014

Cuida-se de expediente através do qual o Contador

Judicial, Marcelo Tiago da Silva, encaminha ao Secretário-Geral desta

Corregedoria, Leonardo Pereira Martins, cópia do Relatório n° 02/2014,

referente ao treinamento realizado na Comarca de Caldas Novas, para

cumprimento do disposto no Ofício Circular n° 099/2013 relativo à emissão de

custas finais através das escrivanias (fs. 02/07).

Às fs. 08/09, Despacho n° 98/2014-SGCGJ em que o

Secretário ressalta que quanto aos itens 2,3,4,5,7 e 9 do relatório em epígrafe

não há qualquer providência a ser adotada. Quanto ao pedido explicitado no

item 1, determinou o envio de cópia à Diretoria de Informática para, de acordo

com a disponibilidade e no menor prazo possível, providenciarem uma

impressora a laser para a Escrivania das Fazendas Públicas, Registros

Públicos e 2o Cível da Comarca de Caldas Novas. Relativamente ao item 6,

sugeriu a reedição do ofício circular de caráter genérico, endereçado a todos

os Juizes de Direito e substitutos, orientando-lhes a não utilizar da chamada

'isenção de custas' por ausência de amparo legal, tratando os pedidos

assemelhados como assistência judiciária nos termos da Lei n° 1060/50 e

decidindo conforme seu livre convencimento. Justificou a medida "(...)na

necessidade de enfrentar, além das custâs\ stricto sensu, os emolumentos e

demais despesas, sem cuja definição' o arquivamento ou baixa dos autos
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pode ser revertido, prejudicando a eficiência das unidades. Além disso, por

ausência de previsão legal, os sistemas automatizados SPG - Sistema do

Primeiro Grau e PROJUDI - Processo Judicial Eletrônico, não estão

preparados para excluir apenas as custas, stricto sensu, das demais

despesas processuais". Outrossim, sugere seja a magistrada Diretora do Foro

de Caldas Novas, orientada a instruir o Cartório Distribuidor (...)de que, ainda

que necessárias mais de uma diligência, seja expedido apenas um mandado

e gerada uma única guia de custas.

Nessa ordem, tomadas as devidas providências

relativamente aos itens n°s 2,3,4,5,7 e 9 do relatório, e ante as razões acima

explicitadas, acolho a sugestão do Secretário-Geral desta Corregedoria,

Leonardo Pereira Martins, e determino seja expedido ofício circular a todos os

Juizes do Estado de Goiás, orientando-os a não utilizar da chamada "isenção

de custas", por ausência de amparo legal, tratando os pedidos assemelhados

como assistência judiciária, nos termos da Lei n° 1060/50, e decidindo

conforme seu livre convencimento motivado. Ainda, cientifique-se a Diretora

do Foro da Comarca de Caldas Novas, Dr3 Vaneska Sila Baruki, sobre as

orientações constantes à f. 09.

Junte-se aos expedientes cópia dos documentos de

fs. 02/06 e do Despacho de fs. 08/09.

Reprodução deste ato serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 3J de março de

"TI ,„Desembargadora NELMA pftA&IC© FERREIRA PERILO
u, Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n" 150. Unandar, St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74 120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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SECRETARIA GERAL DA CORREGEDORIA

ASSESSORIA DE APOIO OPERACIONAL

l
0

Ofício DSSPG 04/2014 Goiânia, 19 de março de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor

Leonardo Pereira Martins

Secretário Geral da Corregedoria da Justiça
Goiània-GO

Senhor Secretário:

Através do presente, encaminho a V.Sa., o relatório n° 02/2014 - aplicação do
Ofício Circular n° 099/2013 (emissão das custas finais através das escrivanias).

Respeitosamente.

3

.-o

'.;-

íxi liar

Av. Assis Chateaubriand. 195. St. Oeste. Goiânia Goiás - CEP 74280-900 - Telefone (62)3216-2621 - Fax (62) 3216-2700
- www.tiqo.ius.br



m corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

SECRETARIA GERAL DA CORREGEDORIA

ASSESSORIA DE APOIO OPERACIONAL

RELATÓRIO N° 02/2014.

Por determinação da Excelentíssima Senhora Corregedora-
Geral da Justiça, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, através da
Portaria n° 23/29 de 2014, comparece à Comarca de Caldas Novas, para
treinamento e aplicação do disposto no Ofício n° 099/2013.

Endereço do Fórum: Avenida C, Qd-1A, Bairro Itaguaí III, Caldas Novas - GO.
CEP: 75.690-000.

Telefone: (64) 3454-9600

Juíza de Direito e Diretora do Foro:

Dra. Vaneska da Silva Baruki

Após fazer a apresentação a Secretaria da Diretoria do Foro fui enca
minhado para fazer o treinamento nos seguintes locais.

1) Escrivania das Fazendas Públicas, Registro Públicos, Ambiental e 2o Cível.
Titular: Ana FIávia de Souza Oliveira

Quantidade de processos em tramitação: 17.098 (fonte:Programaspg7«hpj

Servidores relacionados para o treinamento:

NOME

Ana FIávia de Souza Oliveira

Marcus Vinícius Sousa Silva

Valéria Pires Rezende

Christiane Ganster

Lieko Emanuelle Vieira Araki

Isabel Ia Regina Serra Brito

MATRICULA(SPG)

5185815

5147840

5104637

4405727

5183596

5093999

Devido à falta da impressora a Laser na escrivania, não foi possível
dar continuidade no treinamento e conseqüência produção dos processos, conforme
cópia em anexo do ofício n° 32/2014 de 20/01/2014.

Av. Assis Chateaubriand, 195. St. Oesie, Goiânia Goiás - CEP 74280-900 - Telefone (62)3216-2619 - Fax (62) 3216-2700
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SECRETARIA GERAL DA CORREGEDORIA
ASSESSORIA DE APOIO OPERACIONAL

2) Escrivania de Família, Sucessões e 3a Vara Cível.
Titular: Elizabeth Nolasco dos Santos Souza

Quantidade de processos em tramitação: 5.561 <ibnte: Programa spg76oip)

Servidores relacionados para o treinamento:

NOME

Pollyanna Rodrigues de Godoy
Adriana de Godói Assis

Matheus Batista de Sousa

Aletuza Leny Ribeiro da Silva
Cristiany Rocha Gomes
Elizabeth Nolasco dos Santos Souza

Jhylciene Symara Ribeiro
Marisania de Lima Machado

MATRICULA(SPG)

4044319

4068424

4342755

4386891

4515408

5085926

5198145

4041307

A impressora Laser (Lexmark - 120), não estava configurada
para fazer a impressão das guias de custas. Assim foi realizado contato com a
Diretoria de Informática, criado o endereço eletrônico para impressão (TID-6444).

3) Escrivania da Infância e Juventude e Ia Vara Cível.
Titular: Juliana Bizenotto de Freitas Buiatte
Quantidade de processos em tramitação: 4.338 (fome: programa spg76oipi

Servidores relacionados para o treinamento:

NOME

Juliana Bizenotto de Freitas Buiatte
Kênia Alves de Faria Pereira

Victor Magno Marques Souza
Leandra Rodrigues de Melo
Jouglas da Silva Maciel
Teuanne Alice Gonzaga de Menezes
Paulo César Cunha de Mendonça

MATRICULA (SPG)

5146810

3974995

5656827

4027259

0283900

5025037

4516014

Av. AssisChaleaubriand. 195, St. Oeste, Goiânia Goiás- CEP74280-900 - Telefone (62)3216-2619 - Fax (62) 3216-2700
- www tioo.ius.br
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SECRETARIA GERAL DA CORREGEDORIA
ASSESSORIA DE APOIO OPERACIONAL

A impressora Laser (Lexmark - T654), não estava configurada
para fazer a impressão das guias de custas. Assim foi realizado contato com a
Diretoria de Informática, criado o endereço eletrônico para impressão (TID-6447).

4) Escrivania do Crime.
Titular: Lígia Maria Guimarães
Quantidade de processos em tramitação: 4.725 (fonte: programa spg7601pj

Servidores relacionados para o treinamento:

NOME

Lara de Oliveira Silva

Lígia Maria Guimarães
Marcelo Gonçalves Guimarães
Solange Maria Duran Bernardes

MATRICULA (SPG)
5197509

5098645

5172640

5145244

5) Informo no presente relatório, que os servidores foram orientados a fazer a
cotação das custas processuais dentro dos limites e despesas praticados em cada
processo. Assim, ficou orientado a fazer observação de cada ato.

- Taxa Judiciária; custas do escrivão; protocolo; atos do contador; atos do porteiro
dos auditórios; atos do depositário; atos do avaliador público; despesas postais;
atos do partidor; atos do distribuidor; cartas de arrematação, adjudicação;
locomocões dos oficiais de justiça.

6) Existe situações onde tem ocorrido evasão das despesas processuais
(locomocões dos oficiais de justiça e as despesas postais). Essas evasões vêm
ocorrendo através de pedidos de isenções das custas, ou seja, as partes têm
requerido os benefícios da isenção das custas e de conseqüências as despesas
processuais tem ficado comprometidas. Observa-se que vem ocorrendo confusão
com isenção de custas com assistência judiciária gratuita. Essa ação vem trazendo
prejuízos para os oficiais de justiça da comarca, onde suas diligências não são
pagas pelo Tribunal de Justiça e, a parte responsável pelo recolhimento vem aos
autos alegando não ter condições financeiras para pagamento das custas. Assim o

Av. Assis Chaleaubriand. 195 St Oeste, Goiânia Goiás - CEP 74280-900 - Telefone (62)3216-2619- Fax (62) 3216-2700
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deferimento da isenção das custas não retira a responsabilidade da parte quando as
despesas ocorridas no processo.

7) foi observado que o protocolo da comarca faz o registro de protocolo de cada
(AR) devolvido, gerando número de interlocutória protocolada. Essa situação tem
gerado confusão no cálculo das custas finais, vez que o sistema pede o número de
protocolos efetuados. Caso sejam contados os referidos (AR) como seqüência de
protocolo e o seu valor postal, isso vai trazer bi tributação para a parte, fazer o
recolhimento de (R$ 1,61) por cada (AR) protocolado e também o valor de (R$
12,85) por seu valor postal. Assim, foi orientado não fazer a contagem dos (AR)
como taxa de protocolo para cálculo das custas finais.

8) Para evitar confusão na consulta processual foi criada a descrição para
interlocutória com o código n° 183 (Aviso de Recebimento -AR), para os (AR'S)
recebidos no protocolo judicial da comarca.

9) Foi informado aos servidores da Comarca o material de consulta e orientação
para elaboração das custas finais através do seguinte endereço eletrônico.
(http://www.tigo.ius.br/index.php/corregedoria/publicacoes/manuais), acessando os
seguintes links: (Manual de Orientação para Emitir Guias de Custas Finais pelas
Serventias Cíveis ) e (Manual de Orientação para Emitir Guias de Custas Finais
pelas Serventias Criminais). Em caso de dúvida fazer contato através dos telefones
(62) 3216-2473, 2619 ou 2621 (Divisão de Suporte ao SPG).

10) Foi noticiado através dos servidores da Comarca que os oficiais de justiça
exige o pagamento de 3 (três) diligências para fazer o cumprimento dos mandados
de avaliação. Segundo os servidores, os oficiais de justiça alegam ter a necessidade
de diligenciarem em 2 (dois) outros locais diferentes para fazer a confirmação do
valor do bem avaliado. Os servidores afirmam que essa situação tem gerado
transtorno, vez que as partes alegam não ter a responsabilidade pelas diligências
diferente ao endereço do bem a ser avaliado.

11) Foi observado à necessidade de fazer configuração e atualização dos
equipamentos de informática da Comarca.

Av Assis Chateaubnand, 195 St Oeste. Goiânia Goiás - CEP 74280-900 - Telefone (62)3216-2619 - Fax (62) 3216-2700
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SECRETARIA GERAL DA CORREGEDORIA
ASSESSORIA DE APOIO OPERACIONAL
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12) Informo que a Douta Magistrada aguarda o contato desta Corregedoria,
referente aos pontos elencados neste relatório.

Nada mais a relatar referente ao assunto, encerro o presente relatório
nesta Cidade e Comarca de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de
fevereiro do ano de 2014.

Av Assis Chateaubnand, 195, St Oeste Goiânia Goiás - CEP 74280-900 - Telefone (62)3216-2619 - Fax (62) 3216-2700
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PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Caldas Novas
Diretoria do Foro

Ofício n° 3^/20}4.
Caldas Novas, 20 de janeiro de 2014

^ í oria o Serhor

A« ni . :-es de Castro ./:•!;;,;:-

Diretor de Informática áo Tribunal de Justiça do iistado de Goiás.

Senhor Dir st< r,

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa

Senhoria o REPARO/SUBSTÍTMÇÃO, com urgência, dos equipamento abaixo
relacionados:

I
S)

Equipamento Patrimônio
1

Usuário Defeito

• Impressora Lexmark e432n 121876 2'Vara Fonte

•ssoro Lexmark r." 6441S T Vera Falha no sistema

.. . .-.„ •„ Lexmai iv ".v.r, :• 5375 3* »ó.ra Sensor de saída de mídia

Impressora Lexmark :2' ."6564 1'Vara Trava no sistema mecânico

Impressora Lexmark «4SI 4 1634 .:' Vara Erro de sistema

Estabilizador ts-shara EVS 1! 157211 2' Vara queimado

Na segura expectativa d., pronto atendimento, apresento a Vossa Senhoria

protesio^ •:.•: .„•>'. i::ia c c< n--.::.;r. -çic.

FABÍOL t FERNAND.- ^f&xVtiitüfÈDEIROS PJTANGUI

luiza de Ureito - Diretora do Foro

..... substituição

ft.
;

,. \i

"••'.VAtfjQ* /Uí**
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Secretarla-Geral

Expediente n°.

Nome

Assunto

4865731/2014-Goiânia

Secretaria-Geral da Corregedoria

Comunicação

DESPACHO N°. 98/2014 - SGCGJ

Trata-se do Relatório n° 02/2014 elaborado pelo Assessor

Auxiliar Marcelo Tiago da Silva (fs. 2/6), acerca do treinamento, realizado na

Comarca de Caldas Novas, e aplicação do disposto no Ofício n° 099/2013.

Quanto aos itens 2,3,4,5,7 e 9 do relatório em epígrafe,

estes não requerem nenhuma adoção de providências desta Secretaria-Geral.

No tocante ao item 1, extraia-se cópia do citado relatório e

o envie à Diretoria de Informática, rogando os bons préstimos no sentido de

disponibilizar, no menor prazo possível, uma impressora laser para a Escrivania das

Fazendas Públicas, Registros Públicos e 2o Cível da Comarca de Caldas Novas.

Documentando-se o pedido via do PROAD.

Relativamente ao item 6, sugiro a reedição de ofício

circular de caráter genérico, endereçado a todos os Juizes de Direito e Substitutos,

orientando-lhes a não utilizar da chamada "isenção de custas" por ausência de

amparo legal, tratando os pedidos assemelhados como assistência judiciária nos

termos da Lei n° 1060/50 e decidindo conforme seu livre convencimento. A

sugestão justifica-se na necessidade de enfrentar, além das custas, stricto sensu,

os emolumentos e demais despesas, sem cuja definição o arquivamento ou baixa

dos autos pode ser revertido, prejudicando a eficiência das unidades. Além disso,

por ausência de previsão legal, os sistemas automatizados SPG - Sistema do

Primeiro Grau e PROJUDI - Processo Judicial Eletrônico, não estão preparados
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria-Geral

para excluir apenas as custas, stricto sensu.das demais despesas processuais.

Em relação ao item 10, sugiro seja a Diretora do Foro,

Dra. Waneska Silva Baruki, orientada a instruir o Cartório Distribuidor, a onde

processa a distribuição dos mandados aos Oficiais de Justiça, a velar para que os

emolumentos correspondentes a avaliações, não sejam replicados em razão da

necessidade de pesquisas para confirmação/construção do valor da respectiva

avaliação, ou seja, ainda que necessárias mais de uma diligência, seja expedido

apenas um mandado e gerada uma única guia de custas.

Exauridas as diligências no âmbito desta Secretaria-Geral,

submeta-se o feito ao crivo da senhora Corregedora-Geral da Justiça.

SECRETARIA-GERAL DA CORREGEDORIA-GERAL DA

JUSTIÇA, em Goiânia, aos 21 dias do mês de março de 2014.

tytQidk
LEONARDO PEREIRAMARTINS
Secretário-Geral da Corregedoria

fa Bi BI ti1Bi Bi Bi Bi ti laiargliaialB!



-'O
às

«****


