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RELATORIO NO 05/2012

(Processo no 3861431/2011)

Em cumprimento ao Despacho n° 3116/2011, da

Excelentissima Senhora Corregedora-Gera) da Justiga do Estado de Goias,

Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, exarado no Processo no

3861431/2011, foi realizada Inspegao na 1a Vara da Fazenda Municipal

da Comarca de Goiania-GO, nos feitos redistribuidos de escrivanias na"o

oficializadas, relativamente ao periodo de 13/09/2006 a 13/09/2011,

objetivando a verificag5o do repasse de custas, conforme preconiza a 3a

Nota Generica da Tabela III, do Regimento de Custas e emolumentos do
Estado de Goias.

Insta salientar que por ocasi5o da Correigao, nem todos

os feitos constantes do Relatorio de folhas 05, foram localizados na

Serventia, haja vista que grande parte deles ja estavam encerrados e de

consequencia remetidos ao arquivo, ou encaminhados ao Ministerio

Publico, bern como com Carga a advogado e ainda, redistribuidos a
outras Varas Judiciais.

Convem destacar ainda que, no relatorio inicial (fls. 05),

verifiquei constar varios processos elencados mais de uma vez, em razao

de constarem mais de uma guia expedida. Apos acurada analise,

vislumbra-se que o sistema colacionou todas as guias expedidas em tais
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feitos, a exemplo de valores de custas, de locomogoes, de postagens, etc.,

isoladamente. Assim, foram consideradas aquelas relativas as custas

iniciais, que sao objeto de repasse no momento de uma redistribuigao,

nos termos do Regimento de Custas e Emolumentos.
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Outro aspecto a salientar, a que nao foi contemplada a

analise dos processos relacionados com Indice de repasse das custas

iniciais no percentual de 100% (cem por cento), haja vista ser este o

maior percentual previsto, significando inexistir valores a serem

repassados em tais casos.

Na atividade correicional, a analise dos feitos foi

realizada de forma individualizada mediante a confrontagao do "Indice de

Repasse SPG(%)", com o "Indice de Repasse Aferido em Inspegao(%)" e

ao final, constatou-se que as redistribuicoes foram escorreitas ou

seja, foi observado o disposto no Regulamento de Custas e Emolumentos

do Estado de Goias. (grifei)

Corn estas consideragoes, este e o relatorio.

fevereiro do ano de dois mil e dozy-(-0:1.02.2012).

ASSESSORIA CORREICIONAL - CORREGEDORIA-
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