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Ofício Circular #.2DV /2012-DIP

Goiânia, 18 de dezembro de 2012.

Às Suas Excelências os (as) Senhoras(as)

Juizes (as) de Direito das Comarcas do Estado de Goiás

Assunto: Expediente n° 4339690/2012 - Gratuidade de taxas de remessa de

documentos processuais de beneficiários da assistência judiciária gratuita

Senhores (as) Juizes (as)

Com o objetivo de orientá-los(as) acerca da cobrança

indevida de taxas de remessa de documentos processuais de beneficiários da

assistência judiciária gratuita, encaminho-lhes, em anexo, cópia do despacho proferido

no referido expediente, para implementação das providências que se fizerem

necessárias, com recomendação de ciência aos contadores e protocolos locais.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA B^AJvjCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Ger-aída Justiça

Rua 10,n° 150. 11°andar. St. Oesle, Goiânia Goiás-CEP 74120-020-Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216-2711 -www.tiqo.jus.br
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Expediente n°.

Nome

Assunto

: 4339690/2012-Goiânia

: Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás

: Comunicação

DESPACHO N°. 5D43 /201:

Reporto ao Despacho n° 3705/2012 da lavra do

desembargador Leobino Valente Chaves, Presidente desta Corte, que trata da

reclamação formulada pelo Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do

Brasil, dirigida à proibição da cobrança de taxas de remessa de documentos

processuais de beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Suficiente o cumprimento da Lei n° 1.060/1950 à garantia da

gratuidade de acesso à justiça aos cidadãos necessitados. A despeito da elementar

constatação, este órgão correicional, em outras oportunidades, manifestou sobre a

temática vg. Ofícios Circulares n° 105, de 9.12.09, e n° 034, de 28.3.11, ratificando o

direito vindicado.

Expeça-se novo ofício circular aos Diretores de Foro, com

recomendação de que orientem as contadorias e os protocolos locais a velar pela

gratuidade dos serviços aos beneficiários da assistência judiciária, abstendo-se de

efetivar cobranças nesses processos pela remessa de documentos ou qualquer outro

ensejo.

Cientifique-se a Presidência do Tribunal de Justiça das

providências adotadas, encaminhando cópiadeste despacho e do ofício circular.

Goiânia, 18 de deiembro de 2012.

Desembargadora Nèlrríá Brârteo' Ferreira Perilo
Corregedora-Gerãi da Justiça

Rua 10. n° 150. 11°andai St Oeste. Goiânia Goiás - CEP 74120-020-Telefone (02)3216-2618 - Fax (6213216-2711 www.tjqo.ius.



PROCESSO N°

NOME

ASSUNTO

tribunal
de justiça
do estado de goiás

Gabinete da Presidência

: 4006372/2012 -Goiânia

:ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

SEÇÃO DE GOIÁS

: Solicita providências

DESPACHO N°CW5" /2012 - O Presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás, informa que
tem recebido inúmeras reclamações de que as taxas de remessa

de documentos processuais de beneficiários da assistência

judiciária gratuita continuam sendo cobradas, em dissonância com

os atos normativos editados pela Corregedoria Geral da Justiça.
O assunto já foi objeto de orientação aos Diretores

de Foro, pela douta Corregedoria Geral da Justiça, por meio dos
Ofícios Circulares n° 105, de 9.12.09, e n° 034, de 28.3.11

Referindo-se a reclamação a eventual

descumprimento de determinação do órgão correicional, remeta-se
a este cópia do presente expediente, para os fins de mister.

Ultimada essa diligência, arquive-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Goiânia,
aos Judias do mês de ckfyJlxi de 201

Des. LEÇBÍNO VALENTE CHAVES
Presidente

chrr/rcvm


