
corregedoría poder judk •lírio
QGT3I da ÍUStica Corregedoria-Geralda Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° /2014-SEC

Goiânia,^ deíuííxÔ^ de 2014.

Processo n° 4948181/2014

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Orientação a dispensarem atenção aos carimbos de supostas concessões de

benefícios da justiça gratuita, em anversos de petições recursais, os quais têm induzido

julgadores a erro

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2535/2014. do

Parecer n° 285/2014-3°JA e do Ofício n° 005/2014, do Desembargador Norival Santomé,

extraídas do processo supramencionado, para conhecimento próprio e de seus pares.

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

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

ofcirll4/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA
Conegedora-Ge

FERREIRA PERILO

da Justiça

Rua 10. n° 150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correQsec@tiqo.ius.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4948181/2014-Goiânia

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Solicita Providências

DESPACHO/OFÍCIO N° ^ 35 /2014

Cuida-se do Ofício n° 005/2014 (f. 03), subscrito pelo

Desembargador Norival Santomé, via do qual encaminha a esta Corregedoria "cópia

de petitórios de recursos de apelação cível, por meio dos quais são apresentados

carimbos de supostas concessões de beneplácitos da justiça gratuita, os quais, não

raras vezes, têm induzido magistrados a erro...", no intuito de que os magistrados do

Estado de Goiás sejam alertados sobre a referida prática. Anexa cópia de documentos

(fs. 04/07).

Às fs. 09/11, informação da Assessoria de Orientação e

Correição.

No Parecer n° 285/2014 (fs. 12/13), o 1o Juiz Auxiliar, Dr.

Wilton Mülier Salomão, ressalta a relevância da comunicação feita pelo

Desembargador Norival Santomé e sugere a remessa de ofício circular aos

magistrados do Estado de Goiás, para orientá-los acerca da prática noticiada na peça

inaugural. Opina, ao final, pelo arquivamento destes autos.

É o sucinto relato.

Considerando que os artigos 24 da Lei Estadual n° 9.129/81

e 1o do Regimento Interno da CGJGO prescrevem que a Corregedoria é órgão de

fiscalização, vigilância e orientação, razão pela qual incumbe-lhe zelar pelo andamento

processual dos feitos, acolho o Parecer n° 285/2014 e determino a expedição de ofício

circular aos Diretores de Foro do Estado de Gojá^ para ciência própria e de seus

pares, orientando-os a dispensarem atenção aos carimbos que expressam a redação

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-0^0 \ Fmíe f6B) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
E-mail: corregsec@tjgo.jus.br / Malote Digital: Corregedoria-Geral da Justtea de Goiás < Secretaria Executiva - CGJGO
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do artigo 1o da Lei 1.060/50, em anversos de petições recursais, os quais tem induzido

julgadores a erro.

O expediente coletivo deve ser acompanhado de cópia da

peça opinativa, deste Despacho e do Ofício n° 005/2014 (f. 03).

Dê-se ciência deste ato ao Desembargador Norival

Santomé.

Após, arquivem-se os presentes autos, à míngua de outras

medidas no âmbito de atuação desta Corregedoria.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 3'ide julho de 2014.

JCRE

Desembargadora NELMAB.lANtO FERREIRA PF.RILO

Corregedora-Géral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
E-mail: corregsec@tjgo.jus.br / Malote Digital: Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás < Secretaria Executiva - CGJGO
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Processo nP 4948181

PROCESSO: 4948181

NOME: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

ASSUNTO: Solicita Providências

COMARCA: Goiânia

PARECER N°: 285/2014 - 3°JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

CORREGEDORIA

12 Ar

Cuida-se de expediente da lavra do Desembargador Norival

Santomé encaminhando a esta Corregedoria cópia de petições de recursos

de apelação cível, em que são apresentados carimbos de supostas

concessões de benefícios da justiça gratuita, os quais, não raras vezes, têm

induzido magistrados a erro, razão esta por que, preocupado com os

possíveis prejuízos a serem causados pela errônea interpretação do teor dos

referidos carimbos, solicita sejam os magistrados goianos comunicados,

alertando-os acerca de tal prática (fl. 03).

Encaminhados os autos à Assessoria de Orientação e

Correição, prestaram informes (fls. 09/11).

Citaram a Lei n° 1.060/1950, a qual estabelece normas para a

concessão de assistência judiciária aos necessitados, que são todos aqueles

cuja situação econômica não lhes permite pagas as custas do processo e os

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Afirmaram que o entendimento deste Tribunal de Justiça é no

sentido de que a prova quanto a condição de hipossuficiente para a

concessão do benefício da justiça gratuita é imperativa quando o juiz possui

dúvidas quanto à declaração do post

dos autos.

AT Rua 10.150, lieAndar- st. oeste, Goiânia - G$) - CEP74120-020 - Telefone (62)3216-2632
Fax (62)216-2677 -corregsec@rjgo.jus.br
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CORREGEDORIA
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Ressaltaram que o magistrado deve realizar uma criteriosa

análise sobre o pedido de assistência judiciária e sobre seus fundamentos,

exigindo a produção de provas caso reste dúvida sobre a real necessidade de

concessão do benefício.

Sugeriram a expedição de ofício circular aos magistrados do

Estado de Goiás sobre possíveis fraudes na concessão de assistência

judiciária, sobretudo no que tange ao uso de carimbos e documentos

destinados a fazer prova dos requisitos legais para se alcançar tal benesse.

É o relatório necessário.

Na espécie, a comunicação apresentada a esta Corregedoria

pelo Desembargador Norival Santomé mostra-se relevante, pois noticia que

carimbos, que expressam a redação textual do art. 1o da Lei 1.060/50, em

anversos de petições recursais, são suscetíveis de induzir em erro o julgador,

como ocorrera nas decisões a que se refere (fls. 05 e 07).

Neste contexto, entendo de bom alvitre sejam os magistrados

cientificados quanto ao assunto, a fim de se evitar que erros, quanto ao

deferimento daqueles benefícios, como os ora noticiados, se repitam.

Ante ao exposto, SUGIRO a expedição de ofício circular a

todos os magistrados do Estado de Goiás, encaminhando-lhes cópias do

expediente inaugural (fl. 03), cientificando-os da necessidade de atenção para

petições com carimbos relativos a textos legais quanto a assistência judiciária,

como acima mencionado.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne Des.a

Corregedora-Geral dalfijstiça.

Goiânia, 11 de julho de 2014.

Wirilton Mülier Salomão

ErrLSubstituição ao 3o Juiz Auxiliar da^pGJ

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

OFICIO N.° 005/2014

Ao Excelentíssimo Doutor

SIVAL GUERRA PIRES

DD. 3o Juiz Auxiliar da Corregedoria

Goiânia-GO

Senhor Juiz Auxiliar.

Goiânia. 22 de maio de 2014.
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Ao cumprimentar Vossa Excelência pelos relevantes trabalhos

realizados junto a esta Corregedoria. sirvo-me do presente para encaminhar-lhe cópia de

petitórios de recursos de apelação cível, por meio dos quais são apresentados carimbos de

supostas concessões de beneplácitos da justiça gratuita, os quais, não raras vezes, têm

induzido magistrados a erro, conforme se pode verificar das peças anexas.

Preocupado com os possíveis prejuízos a serem causados pela errônea

interpretação dos referidos carimbos, comunico-lhe a fim de, em sendo o caso, providenciar

comunicação aos magistrados goianos, alertando-os acerca de tal prática.

Atenciosamente,



Aristela Silva Cardoso

Izadora Cristina de O. Guerra

Josserrand Massimo Volpon
Layz Anisézio M. e Silva

Lorena Viana de Campos
Ricardo Di Manoel Caiado

Stephania de Araújo Tonhá

OAB/GO 31.501 [
OAB/GO 35.660 H)
OAB/GO 30.669 /
OAB/GO 38.058 .,
OAB/GO 36.286
OAB/GO 31.437
OAB/GO 32.396

Itiimto QÚmtím (tytf/mv 0<9%@P/$0 •/. //3 Cm )memoríam

EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VÀRÃ
CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GOIÁS. ffe, q U h-;\

ASSISTÊNCIA JUDiCiÁRIA

Lei n° 1.060/50, Art. 1?

Os Poderes Públicos Federal e
tstadual concederão assistência
judiciária aos necessitados nos
termos da presente Lei.

PROTOCOLO N.° 201202794895

NATUREZA: CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL
REQUERENTE: ELIOMAR LOPES DA SILVA
REQUERIDO: BANCO BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

-ELIOMAR LOPES DA SILVA, devidamente qualificado(a) nos

autos que move em desfavor do BANCO BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de

seu(sua) procurador(a) e advogado(a) que a esta subscreve, não se conformando com a

sentença prolatada, interpor o presente

RECURSO DE APELAÇÃO

com fulcro no artigo. 513 do Código de Processo Civil, pelos

fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

Matriz - Rua 104, n° 03, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.083-300, Telefax: (62) 3942-5000 / 3229-2716
Filial I - Av. Minas Gerais, n° 160, SI.15, Bairro Jundiaí, Anápolis/GO, CEP:75.110-770, Fone: (62) 3943-5055
Filial II - Av. Brasil, Qd. 164, SI. 2, Centro, Goianésia/GO, CEP: 76.380-000, Fone: (62) 3353- 8628
Filial III - 404 Sul, Alameda 02, QR 11, LT 01, Sala 09 - Piso Superior - Plano Diretor Sul, Palmas/TO, Cep: 77.021-600
Telefax: (63)3214-1990 /(63)3214-2124
Site: www.jmvadvogados.adv.br / e-mail: josserrand@jmvadvogados.com
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Autos n° 4468/2012

DECISÃO

Tempestivo o recurso de apelação de fls.

46/53, recebo-o em ambos efeitos.

Tendo em vista a inexistência de relação

processual, deixo de intimar a parte contrária.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com as nossas

homenagens e cautelas de estilo.

Goiânia, 10 de abril de 2014.

Nathália Bueno Arantes da Costa

Juiza Substituta

FS •-., '•:•.. •-.. t£ â ;•-:: ? • vV .t $J

Recebidos ern cartório vindos cfc

EXTRATO
Goiânia, <2Qj (\ CM/ r4

w- Certifico haver extratado o despacho
%> - I^^L^J^liü^

& Escrivão
\

é&Ms. ÁAÀAyij^
Goiânia, o2ty / ó*{ /.JOJf
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Josserrand.Massimo Volpon
'Advbq"adòS'Associádò'síS/S;V;
• - ;.;,7,r-:t. .;

Anayram Angélica do N. Machado OAB/GO 33.564
Aristela Silva Cardoso OAB/GO 31.501
Brenda Augusta Pinheiro OAB/GO 31.377
Elida de Araújo Correia OAB/GO 32.745
Fabrizia Rosa dos Santos OAB/GO 36.752
Giselle de Paula Moraes Bueno OAB/GO 37.325
Graziely Oliveira Rios OAB/GO 35.203
Izadora Cristina de O. Guerra OAB/GO 35.G60

Josserrand Massimo Volpon OAB/GO 30.669
Lorena Viana de Campos OAB/GO 36.286 $2j-
Ludmila Alves Imai OAB/GO 29.763 £*>
Priscila Ribeiro Peixoto OAB/MT 14.378 vítí\
Renata Santos Garcia OAB/GO 35.662
Ricardo Di Manoel Caiado OAB/GO 31.437
Sarah Aparecida P. Gumiero OAB/GO 31.345
Stephania de AraújoTonhá OAB/GO 32.396

\/6ert& 6pa/e?itim (tyefam Q3$^/(§0 •/. /-/S CmmmiertamJ—
EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 19a VA
CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GOIÁS. _C

PROTOCOLO N.° 201200583420

NATUREZA: Consignatória c/c Revisional

REQUERENTE: MÁRCIA ALVES COSTA TEIXEIRA

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA

Lei n° 1.060/50, Art. 1o

Os Poderes Públicos Federal e
Estadual concederão assistência j
judiciária aos necessitados nosj
termos da presente Lei.

MÁRCIA ALVES COSTA TEIXEIRA, já qualificada nos autos

da Ação que move em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, vem

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seu procurador e advogado que

a esta subscreve, não se conformando com a sentença prolatada, interpor o presente

RECURSO DE APELAÇÃO

com fulcro no artigo. 513 do Código de Processo Civil, pelos

fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Requer, nos termos do art. 520 do CPC,

que o Recurso seja recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, para que

posteriormente abra-se vistas ao Apelado para que possa apresentar suas Contrarrazões,

conforme preceitua o art. 518 do CPC. Posteriormente requer a remessa dos autos para o

Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, para apreciação e julgamento nos termos legais.

Matriz - Rua 104, n° 03, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.083-300, Telefax: (62) 3942-5000 / 3229-2716
Filial I - Av. Minas Gerais, n° 160, SI.15, Bairro Jundiaí, Anápolis/GO, CEP:75.110-770, Fone: (62) 3943-5055
Filial II -Av. Brasil, Qd. 164, SI. 2, Centro, Goianésia/GO, CEP: 76.380-000, Fone: (62) 3353- 8628
Filial III - 404 Sul, Alameda 02, QR 11, LT 01, Sala 09 - Piso Superior - Plano Diretor Sul, Palmas/TO, Cep: 77.021-600
Telefax: (63)3214-1990 /(63)3214-2124
Site: www.jmvadvogados.adv.br / e-mail: josserrand@jmvadvogados.com
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COMARCA DE GOIÂNIA ~T-—- *57
19aVARA CÍVEL E AMBIENTAL V v-:

AUTOS N°.: 201200583420

DESPACHO

Verifico que os recursos de fls. 198/222 e 223/228 atendem
aos requisitos previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, além
de estarem presentes os pressupostos para a sua admissibilidade, quais
sejam, a tempestividade, a adequação, o interesse processual do
recorrente e o preparo.

No que tange às custas pela parte autora, necessário
registrar que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

Desta forma, recebo os recursos interpostos, nos efeitos
devolutivo e suspensivo. Determino vista dos autos aos apelados para a
apresentação das contrarrazões, no prazo legal (art. 518, CPC).

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, com as devidas cautelas.

Cumpra-se.

Goiânia, Sddli I 2013.

^W^í^—•
Cristiane Moreira Lopes Rodrigues

Juíza de Direito

M.ICG 1/1


