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Ofício Circular n° UdT\ -SEC

Goiânia, JO ác^UÚi^ de 2014.

Processo n° 4800079/2014

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Informa a retificação parcial da Tabela Anexo II, em que atualizado o valor da taxa

judiciária

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 448/2014 e das peças

de fs. 11/13 , para conhecimento próprio, de seus pares e dos responsáveis pelos serviços

judiciais e extrajudiciais, submetidos à sua disciplina.

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

www.tjgo.jus.br {linkcorregedoria. item publicações).

olcii<)23/RC

Atenciosamente,

Dcsembargadora NELMABRJ^CQ FERREIRA PERÍLO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GO - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
coneqsec(õ)tjqo. jus.br
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Processo n°

Nome

Assunto

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

: 4800079/2014

: Central de Arrecadação

: Faz Comunicação

• ^HfDESPACHO N /2014

Cuida-se do Memorando n° 52/2014 - DF (CAJ) (fs.

11/12), por meio do qual o Diretor Financeiro deste Tribunal de Justiça informa a

retificação parcial da Tabela Anexo II, em que atualizado o valor da taxa judiciária.

Determino, pois, a remessa dos autos à Divisão de

Gerenciamento do SPG e à Divisão de Gerenciamento do Processo Eletrônico, com

urgência, para as devidas adequações.

Após, à Divisão de Comunicação Social para publicação.

Ato seguinte, determino à Secretaria Executiva a

expedição de novo ofício circular aos magistrados Diretores de Foro do Estado, para

conhecimento próprio, de seus pares e dos responsáveis pelos serviços judiciais e

extrajudiciais sob sua disciplina. Referida comunicação coletiva deverá se fazer

acompanhar de cópia dos documentos de fs. 11/13 e deste ato.

Por fim, ultimadas as medidas alinhadas, encaminhem-se

os autos à Assessora de Orientação e Correição para conhecimento.

À Secretaria Executiva, imprimindo-se urgência.

Goiânia,O-(-de fevereiro de 2014.

EMFT

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

l

Rua AO. n°150. 11" andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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MEMORANDO n° 52/2014 - DF (CAJ)

Goiânia, 03 de fevereiro de 2014.

Excelentíssimo Senhor

JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
NESTA

Assunto: Reajuste da Taxa Judiciária para 2014 - retificação parcial (proc. 4800079)

Senhor Diretor,

Tendo em vista a publicação da Tabela Anexo II TAXA JUDICIÁRIA

(documento anexo) à Lei Estadual n° 11.651/1991 (Código Tributário do Estado de Goiás),

(sítio: www.casacivil.tzo.gov.br) com o reajuste de 5,52% (cinco vírgula cinqüenta e dois por

cento) aplicável a todos os tributos do Estado de Goiás a partir de Io de fevereiro de 2014, em

valores parcialmente divergentes dos relacionados no Memorando n° 16/2014 desta Diretoria,

solicitamos a retificação parcial de seus termos, conforme documento anexo, para

publicação no Diário da Justiça do Estado de Goiás e demais providências pertinentes

destinadas a sua exigibilidade.

Ressalte-se, neste sentido, que deverão ser retificados apenas os seguintes

pontos, para que passe a constar:

1) "2. ALVARÁ para venda de bens de menores, cujo valor seja superior a RS 106,81 (cento
e seis reais e oitenta e um

centavos) 1,73"
[...]
2) "9. GUIA para recolhimento de multa por não-comparecimento de
jurado 16,01"
3) "13. ESCRITURA PÚBLICA, por ato ou serviços praticados, obedecendo as faixas de
valores:

a) atéRS 92.092,53 30,70
b) de RS 92.092,54 a RS 153.487,53 61,38
c) de RS 153.487.54 a RS306.975.10 122,78

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (www.tjgo.jus.br)
Av. Assis Chateaubriancl n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012. Fone: {62) 3216 2000

•:::



d) de RS 306.975.11 a RS 613.950.23 184,20
e) acima de RS 613.950,24, limitada a cobrança a 306,95"

A medida mostra-se necessária para que não haja questionamento sobre a

exigibilidade dos valores e tendo em vista que se trata de Anexo afeto à Legislação Tributária

do Estado de Goiás (Lei n° 11.651/91).

Atenciosamente,

SAMMARA CARULINNE B. DE S. BASTOS

Diretora da Central de Arrecadação
LUIZ CL

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (www.tjgo.jus.br)
Av. Assis Chateaubriand n°. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012. Fone: (62) 3216 2201

REZENDE

tor Financeiro
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TAXA JUDICIÁRIA (Anexo II da Lei n° 11.651/1991)

SERVIÇO
1.Os valores constante deste anexo já estão atualizados de acordo com o art. 5o da lei n° 12.806, de 27.12.95, e art. 2o das
Disposições Finais e Transitórias da Lei n° 11.651, de 26.12.91, pelos seguintes índices:

Taxa Judiciária - Serviços
Indicador Descrição Valor

R$ 10,67

R$ 1.73

R$ 35,61
R$ 5,33

R$ 38,34

R$ 10,67

R$ 0,09
R$21,32
R$ 16,01
R$ 10,67
R$ 22,05

R$ 9,83
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ALVARÁ de suprimento de licença de pai ou tutor para fins de casamento
ALVARÁ para venda de bens de menores, cujo valor seja superior a R$ 95,96 (noventa
e cinco reais e noventa e seis centavos)
AUTO de entrega de valores e de mercadorias apreendidas por ordem judicial
AUTOS de quaisquer espécies, lavrados por serventias da Justiça, por folha
CARTAS de arrematação ou de adjudicação de bens e formal de partilha
CERTIDÕES, traslados e Públicas Formas, extraídos de livros, processos ou de
documentos existentes em cartórios

CÓPIAS e fotocópias de documentos existentes emcartório, por folha
FOLHA CORRIDA expedida pelos serventuários da justiça
GUIA para recolhimento de multa por não comparecimento de jurado
GUIA para pagamento de dívida ativa ajuizada
TESTAMENTOS de qualquer natureza
PROTOCOLIZAÇAO de títulos e outros documentos de dívidas para protestos
ESCRITURA PUBLICA, por ato ou serviços praticados, obedecendo as faixas de
valores:

a)até R$ 92.092,53
b)de R$ 92.092,54 a R$ 153.487,53
c)de R$ 153.487,54 a R$ 306.975.10
d)de R$ 306.975,11 a RS 613.950,23
e)acima de R$ 613.950.24, limitada a cobrança a
INFORMAÇÃO de Bancos de Dados - página única
INFORMAÇÃO de Bancos de Dados - páginas acrescidas
SEGUNDA VIA de crachá

ATO NOTARIAL de qualquer natureza com ou sem valor declarado, exceto
autenticação e reconhecimento de firmas
ESCRITURA PÚBLICA sem valor declarado
PROCURAÇÃO
PACTO NUPCIAL

PROTOCOLIZAÇAO de Registro de Imóveis e averbações de qualquer natureza
PROTOCOLIZAÇAO de atos Registrais de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos de
qualquer natureza

SAMMARA CARkONNE B. DE S. BASTOS

Diretora da Central de Arrecadação

Goiânia, 06 de fevereiro de 2QÍC

LUIZ CLÁUDIO REZENDE
--^Diretor Financeiro

R$ 30,70
R$61,38

R$122,78
R$184,20
R$306.95

R$ 9,23
R$ 3,06

R$ 30.09

R$ 22,05

R$ 30.70

R$ 10,67
R$ 30,70
R$ 10,67
R$11,00

R$11.00


