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Goiânia, 2-0 de ^U*.wn%0de2O12.

Expediente n° 4242190/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Orienta acerca da obrigatoriedade de fixação das tabelas do Regimento de Custas e

Emolumentos em local visível e de fácil acesso a todos, e disponibilização de suas vias para

eventual extração de cópias, bem como da ilegalidade da cobrança de taxa para

desarquivamento de feitos provisoriamente arquivados

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

titulares ou responsáveis pelas serventias judiciais e extrajudiciais, cópias do Despacho n°

4510/2012 e das peças de ís. 18/19, extraídas do processo supramencionado.

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

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

Atenciosamente,

ofcirlIóATc!

DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581

correqsec@tjqo.jus.br



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4216555/2012-Goiânia

Nome : Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás

Assunto : Solicita Providências

•tálODESPACHO N /2012

V ""°L"- jy/
\,

Acolho o Parecer n° 330/2012 (fs. 18/19), subscrito pela

2a Juíza Auxiliar desta corregedoria-geral, Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento e

Moura.

Expeça-se ofício circular dirigido aos diretores de Foro de

todas as Comarcas do Estado de Goiás, solicitando que orientem os titulares ou

responsáveis pelas serventias judiciais e extrajudiciais a afixarem as tabelas de

custas e emolumentos em local de fácil acesso ao público, disponibilizando vias para

eventual extração de cópias, e que atentem para a não incidência de custas para o

desarquivamento dos feitos provisoriamente arquivados. Faça-se acompanhar a

comunicação coletiva de cópias da peça opinativa e deste despacho.

Após, dê-se ciência desta provisão ao Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, Dr. Henrique Tibúrcio,

arquivando-se ao final.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 1" de novembro de 2012.

DBS BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça
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Processo n°: 4216555

Nome: Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Goiás
Assunto: Solicita Providências

Parecer n°: 330/2012 - 2a JA - CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

CORREGEDORIA

\btr

Tratam-se de expedientes encaminhados pelo Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás, Dr. Henrique Tibúrcio (fls.
04/05), informando sobre a instauração do procedimento administrativo n°
2012/05471, que tratou da cobrança de taxa de desarquivamento de autos findos, e
solicitando providências desta Corregedoria no sentido de determinar a afixação de
cópia da Tabela de Custas de Emolumentos e do Regimento de Custas em todas as
serventias.

Requer, também, sejam cientificados o arquivo judicial e as
escrivanias para atentarem quanto à ilegalidade da cobrança da taxa de
desarquivamento de processos não findos (processos com sentença sem trânsito
em julgado enviados ao arquivo).

Às fls. 07/08 o 13° Assessor Correicional, Pedro Henrique Silva
Amaral, esclareceu que o artigo 53 da Lei n° 14.376/2002 prevê a obrigatoriedade
da fixação de cópias das tabelas em todas as serventias judiciais e extrajudiciais do
Estado.

Obtemperou que a cobrança para desarquivamento de
processos não findos (suspensos/arquivados provisoriamente) é ilegal, uma vez que
a Lei n° 14.376/2002 prevê apenas a cobrança de custas para o desarquivamento
de autos de processos findos.

Informou que na comarca de Goiânia todas as serventias foram
comunicadas acerca da cobrança indevida de custas para desarquivamento de
processos não findos (Ofício-circular n° 0083/08, fl. 09).

Sugeriu "que seja expedido ofício circular a todas as serventias
judiciais e extrajudiciais do Estado orientando acerca da obrigatoriedade da fixação
das tabelas do Regimento de Custas e Emolumentos em local visível e de fácil
acesso a todos, bem como sejam as serventias judiciais orientadas a se absterem
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de emitir guia de recolhimento de custas para desarquivamento de processos não
findos.''

Encaminhados os autos ao douto Diretor de Administração e
Operações, Leonardo Pereira Martins (fls. 16/17),J sugeriu a expedição de "ofício
circular a todos os Diretores de Foro das Comarcas do Estado de

Goiás, com o envio de cópias das citadas solicitações, da informação
de fs. 7/8 e deste despacho, com recomendação de ciência a todas as
serventias judiciais e extrajudiciais para que sejam afixadas cópias
das tabelas de custas e de emolumentos em local de fácil acesso ao

público, bem assim a disponibilização de vias para eventual extração
de cópias a quem interessar possa". Sugeriu, também, "sejam
cientificados os Diretores de Foro, via do mesmo ofício circular, de
que a cobrança de taxa de desarquivamento de feitos arquivados
provisoriamente é ilegal, devendo portanto se absterem de tal
prática."

É o relato.

Entendo que razão assiste ao douto Assessor Correicional e ao
ilustre Diretor de Administração e Operações desta Casa, motivo pelo qual,
respeitosamente, opino no sentido de que seja acolhido o pronunciamento do Dr.
Leonardo Pereira Martins, douto Diretorde Administração e Operações.

i
Caso acolhido o parecer, opino, também, que sejam os autos

arquivados após a cientificação do douto Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção de Goiás, Dr. Henrique Tibúrcio, uma vez que inexistem, salvo
melhor juízo, outras providências a serem adotadas por esta Corregedoria.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne Des.a
Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 09 de novembro de 2012.

Camila Nina Er^apéècimento e Moura
2aJuíilhtímtíar - CGJ

CORREGEDORIA
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