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Goiânia, J^i de maio de 2013.

Aos Juizes de Direito e aos Diretores de Foro,

Firme no propósito de minimizar a problemática decorrente da

exigência de custas finais, bem como reduzir a demanda de atividades das

contadorias, oriento os magistrados de 1o grau a aplicarem as normas já existentes no

Ato Normativo n° 001/1998, atinentes ao tema (artigos 111 a 121), Lei Federal n°

5.869/1973 (artigo 19) e na Lei Estadual n° 14.376/2002, e fiscalizarem seu

cumprimento, especialmente quanto ao adiantamento das custas dos atos judiciais.

Oriento-os a evitar remessa de autos de processos às contadorias

para cálculos de custas finais, as quais podem ser geradas na própria escrivania, com

ganho de tempo para os sujeitos do processo, cujo encaminhamento é dispensável

quando os cálculos esperados possam ser objeto de impugnação, valendo-se de perito

privado para a realização destes.

Solicito-lhes que orientem as divisões de protocolo, contadorias e os

servidores que lhes sejam subordinados a não permitirem que atos processuais sejam

realizados sem prévio recolhimento das custas devidas, e as contadorias a cumprirem

as orientações deste ato.

Informo-lhes que a aferição da eficiência da unidade judiciária leva em

conta tanto o tempo de tramitação do feito quanto a menor quantidade de atos nele

praticados, resultando salutar esta constatação para a avaliação nos processos de

promoção e remoção.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora -Geral da Justiça
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DESPACHO N°. 133/2013 - DIP

I

Na condição de titular da Diretoria de Administração e Operações §
e, portanto, corresponsável direto pela consecução das metas 1, 2, 3, 4 e 10 doI

Planejamento Estratégico do biênio 2011/2013, deparei-me com situação complexa,§
que reputo merecedora de enfrentamento e normatização uniforme por este órgão!
correicional, a valer para todas as comarcas do Estado.

â
Trata-se de milhares de processos registrados no Sistema de

Primeiro Grau - SPG - em fases diversas, extintos com fundamentos também

díspares, porém a maioria não baixados em razão da ausência de recolhimento de
custas finais.

Em reiteradas reuniões sobre planejamento e acompanhamento de

indicadores, aventou-se a possibilidade de proceder-se à baixa destes processos

pendentes de recolhimento de custas finais, "averbando-se" o débito junto ao

distribuidor para efeito de negativação do devedor. Considerei, à ocasião, inadequada a
medida, opinião que externei aos presentes. Circunstância superveniente, entretanto,

leva-me a rever o entendimento original. Éque já vigora, há mais de 14 (catorze) anos,

ato da Diretoria do Foro da comarca da Capital, chancelado por esta Corregedoria-

Geral da Justiça autorizando a baixa, na forma mencionada. Trata-se do Ato Normativo

n.° 001, de 24.03.1998, publicado no Diário da Justiça n° 12.953, de 17.12.1998,
lavrado pelo doutor Ney Teles de Paula, à época, 1.°Juiz Corregedor e Diretor do Foro

da Comarca de Goiânia. A ratificação é creditada à Portaria n.° 134/98, subscrita pelo
Corregedor-Geral, à época, o Desembargador João Batista de Faria Filho. Dada a
pertinência, transcrevo parte do ato n° 001/98:
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SEÇÃO VII

DA BAIXA NO DISTRIBUIDOR CÍVEL

l$*M-
X ,.,o^

Art. 111 - 0 Sistema de Informatização do 1o Grau prevê três tipos de
baixa:

I - Baixa Lógica que, quando comandada, inibe o fornecimento de
informações, embora permaneçam armazenados todos os dados do
processo;

II - Baixa Física que, quando comandada, apaga todas as informações
relativas ao feito e /ou as partes, registradas no banco de dados;

III - Baixa de Réus ou individual.

Art. 112 - A Baixa Física é de comando privativo e exclusivo do sistema e
ocorre automaticamente, 05 (cinco) anos após a Baixa Lógica, salvo os
casos de cadastramento indevido de partes ou de processos.

Parágrafo único - Será feita uma gravação com fita magnética com os
dados completos dos processos baixados logicamente antes de proceder-
se a Baixa Física.

Art. 113 -ABaixa Lógica será comandada pelo Distribuidor nos processos
remetidos pelos Juizespara este fim, através de carga via terminal.

Art. 114 - Dar-se-á Baixa Lógica após o trânsito em julgado, nos seguintes
casos:

I- nassentenças de natureza puramente declaratória, 30 (trinta) dias após
o trânsito em julgado do despacho que determinou ao vencedor a
manifestação de seu interesse na execução do julgado, ainda que
unicamente de despesas judiciais e de honorários;

II - nas sentenças que julgar improcedente o pedido exordial, tão logo
transite ela em julgado.

Art. 115 - A qualquer tempo que o vencedor ingressar com o pedido de
execução de sentença dentro dos próprios autos, o mesmo será
desarquirvado e reativado mediante despacho judicial.

Art. 116 - Havendo condenação de custas processuais, despesas e
honorários advocatícios, pendentes de liquidação em processos com
sentença de extinção do feito transitado em julgado, será procedida a Baixa
Lógica averbando-se a pendência em nome da parte que sofreu a
condenação.

Art. 117 - Após proceder a Baixa Lógica o Distribuidor remeterá o
processo ao arquivo judiciário, via terminal, para lá ser procedido o
arquivamento.

Vi
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SEÇÃO VII!

DA BAIXA NO DISTRIBUIDOR CRIMINAL

S Í/A £1

Art. 118 - Além dos dois tipos de baixa previstas pelo sistema de
informatização, quais sejam, Baixa Física, Baixa Lógica, o Distribuidor
Criminal procederá também a baixa de réus ou individual.

Art. 119 -A Baixa de Réus ocorrerá quando absolvidos, impronunciados,
ou, judicialmente tenha decretada a extinção da punibilidade.

Parágrafo 1o - Nestes casos, deverá ser averbada a situação de baixa no
registro do Distribuidor para efeito de verificação de reincidência.

Parágrafo 2o - Após 05 (cinco) anos de Baixa de Réus, mesmo sem ter
sido dado a Baixa Lógica, os registros do Sistema não mais positivarão
certidões em relação ao réu em questão.

Art. 120 - A Baixa Lógica ou processual ocorrerá quando a hipótese do
artigo supra alcançar a universalidade de denunciados ouquerelados.

Parágrafo único - Havendo condenação de custas, pena cumprida e nos
casos de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
será procedida a Baixa Lógica após trânsito em julgado, averbando-se nos
assentamentos para fins de positivar certidões nos termos do parágrafo
único do Art. 121 deste Ato Normativo.

Art. 121 - A Baixa Física será comandada pelo Distribuidor Criminal,
somente após o trânsito em julgado da reabilitação, por ordem do MM. Juiz
de Direito, presidente do feito.

Parágrafo 1o - Será feita uma gravação em fita magnética com os dados
completos dos processos baixados logicamente antes de proceder-se a
Baixa Física.

Parágrafo 2o - Os nomes dos indiciados, registrados quando do ingresso
do inquérito, se não forem denunciados deverão ser excluídos do Sistema
mediante autorização judicial expressa, constante do despacho que
recebeu a denúncia ou ainda na hipótese de rejeição da mesma após o
trânsito em julgado da decisão.

Não se trata, portanto, de instituir ato normativo que discipline

matéria relativa a baixa com averbação, mas de 1) revogar ou 2) ordenar a aplicação
das normas já existentes no mencionadoAto Normativo n.° 001/98, relativas ao tema. A

sugestão que faço a Vossa Excelência é a segunda. Entendo que a referida sistemática

já foi, por mais de uma década levada a efeito, achando-se demonstrada pela prática
judiciária, ficando mitigados os argumentos articulados.

Sem prejuízo da eventual sugestão dada, a questão relativa às
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custas finais não se esgota. Melhor pontuando, persistem como geradores de
dificuldades na satisfação das metas estabelecidas no momento do recolhimento das
custas e demais despesas e seus desdobramentos em âmbito de gerência da taxa de
congestionamento processual e do tempo de duração dos feitos.

Convém, também, pontuar a necessidade de, em paralelo ao
cumprimento da Lei Federal n.° 5.869/1973 (Código de Processo Civil, art. 191) e Lei
Estadual n.° 14.376/2002 (Regimento de Custas da Justiça do Estado de Goiás,
tabelas diversas), ambas impositivas quanto ao recolhimento prévio das custas e
demais despesas processuais, busca mecanismo que permita o cumprimento das já
mencionadas metas estratégicas sem impactar negativamente em outras, de igual jaez.
Nesse sentido, também a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça manifestou
preocupação com suposta evasão quanto ao pagamento de custas finais. Segundo
informou o titular da pasta, nenhuma ação efetiva é praticada pelo Tribunal no sentido
da cobrança daquelas custas, ensejando perda de receita. Asugestão dada com intuito
de resolver o problema, entretanto, embora persuasiva, em primeiro momento, merece
maior estudo. Sua idéia é negativar junto a cadastros de restrição creditícia os
devedores de custas finais.

Dados fornecidos pelo Programa Atualizar informam que esses
débitos, em sua esmagadora maioria, são ínfimos, inferiores a R$ 10,00 (dez reais).
Também há informação de ser usual da parte dos magistrados a remessa dos autos à
contadoria antes do sentenciamento, o que ensejar o recolhimento de custas finais.e
ainda pior a remessa posterior ao sentenciamento, esta literalmente afrontosa ao

disposto no artigo 19 do CPC (Lei Federal n° 5.869/1973) e artigo 13, parágrafo único,
do Regimento de Custas (Lei Estadual n° 14.376/2002).

Desse modo, ao ensejo de decidir sobre a inserção dos devedores

de custas finais em bancos de dados de inadimplentes, deve-se considerar 1) o
impacto do descontentamento dos usuários e a decorrente degradação da imagem da
1 Art. 19 - Salvo as disposições concernentes àjustiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que

realizam ou requerem no processo, antecioando-lhes opagamento desde oinício até sentença final- ebem ainda,
na execução, até aplena satisfação do direito declarado pela sentença. § Io Opagamento de que trata este artigo
será feito por ocasião de cada ato processual. A ,n
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instituição e 2) despesas para ainclusão nos referidos cadastros, sem garantia efetiva
de reembolso, sendo possível, ainda, oposição do Estado de Goiás que suportaria
eventual ônus financeiro de ajuizamentos individuais decorrentes de alegadas falhas
pontuais do sistema de "cobrança", do Ministério Público e da Ordem dos Advogados
do Brasil, estes em ações provavelmente coletivas.

Tudo isso ao fito de receber valores que, embora vultosos quando
somados, representam quantias ínfimas se tomados individualmente, sendo certo o
regramento restritivo do direito consumerista incidente.

Aesse tempo, já se revela crucial prover no sentido de impedir que
o problema aumente. Ea solução para o futuro é simples: mandar cumprir a lei que é
taxativa quanto ao adiantamento das custas. Ainda, é necessário fiscalizar seu
cumprimento, o que pode ser obtido, além de por outras medidas, acrescentando esta
ação ao protocolo de condutas já vigente por ocasião das inspeções ordinárias e
extraordinárias dos juízos. Tudo isso, sem prejuízo da baixa dos feitos já extintos,
embora pendentes do referido pagamento.

Refutada a idéia da inserção dos devedores de custas finais em

cadastros de inadimplentes, surge a possibilidade de imposição do pagamento
mediante inserção do débito referente às custas finais inadimplidas por ocasião da
geração da guia de custas iniciais de ação nova eventualmente ajuizada por qualquer
dos devedores das custas finais incluídos no processo findo, respeitado o lapso
prescricional de cinco anos. A solução tem ao menos estas virtudes em relação à
sugestão da Diretoria Financeira: primeiro, não traz qualquer dispêndio ao Tribunal de
Justiça, dependendo de simples reprogramação do SPG. Segundo, prioriza o
recolhimento das custas finais devidas pelos chamados litigantes habituais (bancos, em
sua maioria) sem impacto negativo na imagem da instituição. Nessa sistemática, não
se imagina oposição da parte do Estado de Goiás, OAB ou Ministério Público.

Deve-se exigir o pagamento antecipado das custas, inclusive o

recolhimento previsto por ocasião do protocolo de petições interiocutórias conforme
previsto no regimento de custas (item 56 da tabela XI - Atos dos Porteiros dos
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Auditórios), mediante criação ou adaptação de funcionalidade via web que permita ao
advogado gerar e pagar todas as guias necessárias on Une, apenas juntando-as por
ocasião do protocolo da peça. As divisões de protocolo e os juízos devem ser
orientados a não permitir que atos processuais sejam realizados sem o prévio
recolhimento das custas devidas. Petições devem, inclusive ser rejeitadas no protocolo
à míngua do recolhimento devido, respeitadas asexceções legais.

Lado outro, sugiro orientar os magistrados de primeiro grau a não
remeter autos à contadoria para cálculo de custas finais, enfatizando e justificando a

suas excelências o falso benefício da medida, porquanto geradora de mais custo

financeiro na movimentação e no deslocamento dos autos do processo, com impacto
negativo nas metas relativas à atuação institucional, que arrecadação propriamente
dita. Além disso, sugiro informar aos excelentíssimos juizes de direito e substitutos que
a aferição da eficiência da unidade judiciária, tomada como critério nos processos de
promoção e remoção, leva em conta tanto o tempo de tramitação do feito quanto a
menor quantidade de atos nele praticados, ambos indicadores da melhor gestão e
ambos negativamente impactados com as reiteradas remessas de autos às
contadorias.

Ainda, sugiro orientar os magistrados a evitar, sempre que possível
a remessa de processos à contadoria para realização de cálculos que possam ser
objeto de impugnação, valendo de perito privado para a realização destes. Tenha-se
em memória que nos concursos realizados para seleção dos servidores que compõem
as contadorias foi exigido apenas conhecimento em nível de ensino médio, o que
mitiga a legitimidade das contadorias para esse tipo de cálculo. Desta forma, evita-se

morosidade, pois os autos não serão encaminhados à contadoria primeiro para depois
serem remetidos ao perito por ausência de concordância quanto aosvalores apurados.

Buscando melhor desempenho nas escrivanias, sugiro que seja
realizada a padronização da rotina dos escrivães e que a mesma seja fiscalizada.
Pode-se, para isso, adotar o programa já desenvolvido pela Diretoria do Foro da
Capital juntamente com a 5a Vara Cível, onde já funciona como piloto.
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O referido programa verifica no momento da emissão do mandado

aexistência de saldo suficiente para as locomoções do oficial de justiça, caso não haja
locomoções suficientes, o sistema impede a emissão do mandado avisando o motivo e
remete o usuário a tela de emissão de guia de locomoção para quea própria escrivania
emita a guia. Após, o sistema passa para atela de extratação, cujo teor da intimação já
está preenchido, inclusive com o valor da guia a ser recolhida pela parte para
complementar a locomoção, bastando apenas a confirmação da escrivania.

À guisa de síntese, enumero as providências ora sugeridas a
Vossa Excelência, com as quais acredito seja minimizada a problemática decorrente da
exigência de custas finais, bem como reduzida a demanda de atividades das
contadorias judicias:

1) ordenar a aplicação das normas já existentes no
mencionado Ato Normativo n° 001/1998, atinentes ao tema (artigos 111 a 121);

2) orientar os juízos de primeiro grau a cumprir a Lei Federal n°

5.869/1973 (Código de Processo Civil, art. 19) e a Lei Estadual n° 14.376/2002

(Regimento de Custas da Justiça do Estado de Goiás, tabelas diversas) e fiscalizar seu
cumprimento, especialmente quanto ao adiantamento das custas de ato judicial;

3) requisitar da Diretoria de Informática a criação ou adaptação
de funcionalidade via web que permita ao advogado gerar e pagar todas as guias
necessárias on-line;

4) orientar as divisões de protocolo e os juízos a não permitir
que atos processuais sejam realizados semo prévio recolhimento das custas devidas;

5) orientar os magistrados de primeiro grau a não remeter
autos às contadorias para cálculo de custas finais e a não encaminhá-los quando os
cálculos esperados possam ser objeto de impugnação, valendo de perito privado para
a realização destes;

6) informar aos juizes de direito e substitutos que a aferição da
eficiência da unidade judiciária leva em conta tanto o tempo de tramitação do feito
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quanto menor quantidade de atos nele praticados;

7) realizar a padronização da rotina dos escrivães e fiscalizá-la
mediante edição de manual de rotinas cíveis.

Registro, por fim, a necessidade de, caso acatadas quaisquer
destas sugestões, editar-se o decorrente Ofício Circular aos juizes de direito, diretores
de foro, escrivães e contadores, além de informar das providências tomadas a
Ouvidoria-GeraJ da Justiça, órgão igualmente engajado no processo de otimização dos
trabalhos das contadorias.

JA

Goiânia, 19 de abril de 2013.

LEONARDO PEREIRA MARTINS

Diretor de Administração e Operações
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