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RELATORIO No 68/2012

Em cumprimento ao Despacho no 3118/2011, da Excelentissima

Senhora Corregedora-Geral da Justica do Estado de Goias, Desembargadora

Beatriz Figueiredo Franco, exarado no Processo n° 3861473/2011, no exercicio

de 2011, foi realizada Inspecao na 4a Vara de Familia, Sucessoes e Civel da

Comarca de Goiania-GO (Juiz 1), relativamente aos feitos redistribuidos de

escrivanias nao oficializadas, no periodo de 13/09/2006 a 13/09/2011.

A inspecao teve como finalidade a verificacao do repasse de custas,

conforme preconiza a 3a Nota Generica da Tabela III, do Regimento de Custas e

Emolumentos do Estado de Goias.

A atividade correicional teve como suporte, relatorio gerencial

elaborado com base em dados do SPG, sendo que a analise dos feitos ocorreu de

forma individualizada, mediante a confrontacao do "Indice de Repasse

SPG(%)", com o "indice de Repasse Aferido em Inspecao (%)" chegando-se a

"Diferenca de Repasse (R$)".

Convem relatar a constatacao de varias unidades judiciarias nao

oficializadas que deixaram de repassar as custas quando da redistribuicao, na

forma prevista no Regimento de Custas e Emolumentos, dentre elas, a

Escrivania da 10a Vara Civel da Comarca de Goiania.

Tal fato, enseja a sugestao de orientacao aos Juizes de Direito

Diretores de Foro do Estado de Goias, extensiva a seus pares e aos Escrivaes,
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no sentido de procederem rigorosa verificacao das custas, relativamente aos

feitos advindos de escrivanias nao oficializadas, objetivando evitar evasao de

receitas ao erario.

Relativamente a Escrivania da 10a Vara Civel da Comarca de

Goiania , restou apurada a importancia de R$ 5.714,31 ( cinco mil setecentos e

guatorze reais e trinta e um centavos), tangente a diferenca de custas

judiciais, nao repassadas no momento da redistribuicao.

Acompanham este relatorio, copia do Despacho no 3406/2012

proferido pela Corregedora-Geral da Justica, Desembargadora Beatriz

Figueiredo Franco, bem como o maps dos feitos redistribuidos a 4a Vara de

Familia, Sucessoes e Civel da Comarca de Goiania (Juiz 1), com seus

respectivos indices de repasse, considerados irregulares.

Com estas consideracoes, este e o relatorio que conduzo a

apreciacao de Vossa Excelencia.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, em

Goiania-GO, aos 19 (dezenove ) dias do mes de setembro do ano de 2012.

rce Martins Vieira

100 Assessora Correicional
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