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ATOS PROCESSUAIS
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Provimento Conjunto n.º 09, de 17 de dezembro de 2021
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Provimento Conjunto n.º 07/2021

 
Alteração do sistema de indenização de transporte devida aos Oficiais de Justiça relativamente ao

cumprimento dos mandados da assistência judiciária e criminais (art. 59 do CNPFJ);
 

Atividade Oficial de Justiça: externa, "longa manus";
 

Inclusão do art. 139-A no CNPFJ: Atos de comunicação processual eletrônica.
 



Provimento Conjunto n.º 09/2021

Citação e Intimação

Juízo 100% Digital

Uso eletrônico preferencial

Eletrônica (Lei 11.419/2006)

Meio Eletrônico Típico (art. 246, caput, do CPC)

Meio Eletrônico Atípico (art. 8º, caput, da Resolução CNJ n.º 354/2020)

Agenda Eletrônica - Cooperação de Natureza Administrativa 
                                    e substituição da Carta precatória



Provimento Conjunto n.º 09/2021

Citação e Intimação por Meio Eletrônico Atípico

Aplicativo de mensagens instantânea ou de multiplataforma;

Consulta dos dados;

Uso de ramal de telefone fixo - WhatsApp Business;

Central de Cumprimento de Atos Eletrônicos;

Documentos necessários e Certificação;

"Excluídos Digitais";

Cobrança: PROAD 325760.



O QUE SÃO CUSTAS JUDICIAIS?



CUSTAS JUDICIAIS SÃO:

CUSTAS PROCESSUAIS, ou CUSTAS JUDICIAIS, são
um GÊNERO do qual fazem parte CUSTAS

JUDICIAIS EM SENTIDO ESTRITO, as TAXAS
JUDICIÁRIAS e os EMOLUMENTOS. 



O QUE SÃO CUSTAS JUDICIAIS?

CUSTAS JUDICIAIS EM SENTIDO ESTRITO

Custas
Judiciais
(Gênero)

TAXAS JUDICIÁRIAS 

 EMOLUMENTOS. 

Tem origem nos atos praticados no processamento do feito judicial:
atos dos escrivães, atos dos oficiais de justiça, atos dos
distribuidores, etc. Natureza Jurídica Tributária: TAXA

Tem origem na prestação dos serviços de natureza judiciária, dos
Membros do Judiciário e do Ministério Público. Contraprestação à

atuação de órgãos da justiça.

Tem origem na prestação de serviços extrajudiciais, cujo objetivo é
remunerar o custo de serviços prestados por órgãos notariais e de

registro.



CUSTEIO CUSTEIO

CUSTAS

JUDICIAIS
TRIBUTOS

EM GERAL

PODER
JUDICIÁRIO



Ao Poder Judiciário é assegurada AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA nos termos da
Constituição Federal. Uma das formas que lhe é
conferida, a fim de buscar a concretização dessa

independência financeira, diz respeito à cobrança de
serviços prestados através de CUSTAS, que,

consoante artigo 98,§2º, junto com os emolumentos,
"serão destinados exclusivamente ao custeio

dos serviços afetos às atividades específicas da
Justiça."



FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

 
LEI Nº 12.986, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1996

 

QUAL O DESTINO DAS CUSTAS RECOLHIDAS?

FUNDESP-PJ

https://leisestaduais.com.br/go/lei-ordinaria-n-12986-1996-goias-institui-o-fundo-especial-de-reaparelhamento-e-modernizacao-do-poder-judiciario-fundesp-pj-e-da-outras-providencias#expanded
https://leisestaduais.com.br/go/lei-ordinaria-n-12986-1996-goias-institui-o-fundo-especial-de-reaparelhamento-e-modernizacao-do-poder-judiciario-fundesp-pj-e-da-outras-providencias#expanded


O FUNDESP - PJ tem por objetivo suprir e implementar as atribuições do Poder
Judiciário, no Estado de Goiás, quanto ao atendimento das despesas de custeio, de

investimentos e inversões financeiras, observadas as normas e requisitos fixados e
previstos na legislação específica.

FUNDESP-PJ (Art. 2º)



Constituem receitas do FUNDESP-PJ (Art.3º)
 

I - o valor equivalente ao produto da arrecadação das taxas relativas aos serviços judiciais prestados;

II - o produto da arrecadação das custas judiciais, bem como dos emolumentos de serventias judiciais

e extrajudiciais oficializadas;

III - os créditos consignados no orçamento do Estado e em leis especiais;

IV - os recursos, inclusive doações, originários de convênios ou de subvenções de órgãos públicos e privados ou
pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiros;

V - os rendimentos de depósitos bancários e outras aplicações financeiras;

VI - os produtos das multas contratuais, cauções ou depósitos que reverterem a crédito do Poder Judiciário;



Constituem receitas do FUNDESP-PJ (Art.3º)
VII - as receitas provenientes de alienação de bens patrimoniais, de participação acionária, de
materiais inservíveis e de restituições e indenizações;

VIII - o valor correspondente ao produto da arrecadação oriunda de inscrições em concursos e
outras eventuais receitas correlatas às atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário;

IX - o produto da utilização de suas instalações;

X - o valor equivalente a trinta por cento (30%) das multas, juros e outros encargos financeiros
decorrentes da prestação jurisdicional dos feitos das Fazendas Públicas;

XI - cinco por cento (5%) da arrecadação bruta, pela prestação de serviços das serventias não
oficializadas e extrajudiciais, quando utilizam as instalações e dependências do Poder Público.

XII - o saldo financeiro positivo, apurado mensalmente, na Unidade Orçamentária 0401 -
Gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, após o pagamento das
despesas vencidas do respectivo mês, incluindo recursos eventualmente acumulados.



QUEM DEVE FISCALIZAR O RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS JUDICIAIS?



QUEM DEVE FISCALIZAR O RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS?

TODOS os sujeitos envolvidos na marcha processual. 



SERVIDORES
Conforme a Lei Estadual Nº 9.129, DE 22 de Dezembro de 1981, Código de Organização Judiciária do Estado de

Goiás:

Art. 123 – A TODO SERVIDOR DA JUSTIÇA incumbe manter irrepreensível
comportamento no exercício de suas funções, obedecer às ordens e decisões de seus
superiores, cumprir, nos prazos previstos, as atribuições de seu cargo, ou emprego, e
OBSERVAR,FIELMENTE, O REGIMENTO DE CUSTAS.

O art. 56, item 4, também traz dever dos servidores nesse sentido.



MAGISTRADOS
Conforme a Lei Complementar Nº 35, de 14 de Março de 1979, Lei Orgânica da Magistratura Nacional:

Art. 35 – São deveres do MAGISTRADO:
[...]
VIl - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se
refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes;



OUTROS INTERESSADOS
Conforme a Lei Estadual Nº 14.376, de 27 de dezembro de 2002, Regimento de Custas da Justiça do Estado

de Goiás:

Art. 44 –  Contra a cobrança excessiva ou indevida de custas ou emolumentos e de outras
despesas, poderá o INTERESSADO ou representante do MINISTÉRIO PÚBLICO reclamar, por
cota nos autos, quando dirigida ao juiz da causa, ou por petição autuada em separado, nos demais
casos, endereçada:
 I - à Corregedoria Geral da Justiça, sem prejuízo do disposto nos itens seguintes;
 II - ao Juiz da causa quando relativas a ato de processo;
 III - ao Diretor do Foro, quando referentes a ato dos notários ou registradores, ou
decorrentes de processo findo;
 IV - ao Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça, quando exigidas por
servidores desse órgão.



E O QUE FAZ A CENTRAL ÚNICA DE
CONTADORES (CUC)?

Atuação focada na expedição das custas finais,
atuando em outros casos de forma subsidiária.

Remessas desnecessárias violam princípios de
celeridade e econômia processual



LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS SOBRE CUSTAS









 
CUSTAS x DESPESAS PROCESSUAIS

- Honorários Periciais em processos com Gratuidade da Justiça:  Art. 1º, Decreto
Judiciário 1.068/2021 cujas tabelas tem origem na Res. CNJ nº 232/2016.

- Mediadores/conciliadores: Art. 38-C, Lei 14.376/2002 - Os atos dos conciliadores ou
mediadores serão remunerados pelas partes litigantes, na forma prevista na tabela publicada
pelo Tribunal de Justiça. Nos casos de gratuidade da justiça serão pagos pelo Tribunal de
Justiça nos termos do Decreto Judiciário 2.736/2021

- Diligências de Oficiais de Justiça: Art. 23, Lei 14.376/2002 - As despesas de condução
dos oficiais de justiça são reguladas por ato do Corregedor-Geral da Justiça, observado o
disposto na Lei nº 13.395, de 14 de dezembro de 1998.



NOTAS EXPLICATIVAS
  Provimento nº 64/2021

Provimento nº 81/2021

http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/593654
http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/611133


NOTAS EXPLICATIVAS
Objetivos

Espécies

 Gerais

 Genéricas

 Específicas

Promover unificação da interpretação e aplicação das tabelas;

Dar transparências às regras acerca da cobrança de custas judiciais;



PERGUNTAS 



Código de Normas e
Procedimentos do

Foro Judicial (CNPFJ) 

Provimento 64/2021
Notas Explicativas do
Regimento de Custas

Manual de Cálculos e
Custas TJGO

Resolução 81/2017
(Reg. de Custas)

LINKS IMPORTANTES

http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/611717
http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/593654
http://docs.tjgo.jus.br/docs_intranet/Manual_Procedimentos_Calculos_Judiciais_Custas_Processuais.pdf
http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/478525
http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/611717
http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/611717
http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/593654
http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/593654
http://docs.tjgo.jus.br/docs_intranet/Manual_Procedimentos_Calculos_Judiciais_Custas_Processuais.pdf,
http://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/478525


CONTATOS

Central Única de Contadores

(62) 3018-6111

centraldecontadores@tjgo.jus.br

Assessoria Correicional - CGJ/GO
(62) 3236-5400

assessoriacorreicional@tjgo.jus.br



OBRIGADO


