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do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° 0^0/2014-SEC

Goiânia, \5 de oi^ü-X- de 2014.

Processo n° 4546717/2013

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Para ciência e transmissão aos magistrados com atuação nas Varas Cíveis,

orientando-os a afastar, resguardado o princípio do livre convencimento, estratégias que

objetivam conferir os benefícios da Lei n" 1.060/50 à parle não beneficiada por decisão

judicial

Senhor(a) .luiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 1172/2014 e do Parecer

n° 624/2013-2° JA, para conhecimento próprio e de seus pares.

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

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

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BRANO^EÍIREIRA PERIEO
Corregedora-Gcral da Justiça

Ofcü058/RGG

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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PODER JUDICIÁRIO
COrregedOria Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Processo n° : 4546717/2013

Nome : Associação dos Escrivães Judiciais de Goiás

Assunto : Faz Solicitação

DESPACHO N°iA3-5^2014

Cuida-se de expediente formalizado pela Associação dos

Escrivães Judiciais do Estado de Goiás - Aejud-GO - , por meio do qual solicita a

esta Corregedoria-Geral as seguintes medidas:

"1 - que seja providenciada a atualização do Regimento

de Custas do Estado de maneira a propiciar a volta do pagamento antecipado das

custas relativas ao cumprimento de sentença (anterior execução de sentença),

conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça (mesmo tratando-se de

procedimento dentro dos autos, dá início a uma fase que demanda despesas por

parte da escrívania, até mesmo realização de perícia contábil, além de abrir em

geral um amplo desdobramento processual, como vem acontecendo);

2 - volta do pagamento pela autenticação de documentos

extraídos dos autos, cuja omissão representa tratamento desigual em relação aos

titulares de cartórios extrajudiciais e por representar verdadeira certificação;

3 - gestionamento,junto\ao Eg. Tribunal de Justiça de
Goiás para que seja impulsionado o requerimentc~desta Associação referente a

Rua 10, n"150. 11° andar. St. Oeste. Goiânia - GO - CEP 74.1
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reembolso de despesas arcadas pelas serventias judiciais não-oficializadas nos

processos de assistência judiciária;

4 - expedição de recomendação aos juizes de direito

para que determinem o pagamento das custas, a cargo da parte requerida - em

geral, bancos e seguradoras - em caso de acordo, em processos em que uma das

partes for beneficiária de assistência judiciária (a atual situação vem provocando

prejuízo não apenas às serventias como ao Fundesp e beneficiando indevidamente

quem não está sob o palio do poder público, uma vez que as demandas vêm

terminando por acordos, em geral de interesse dos bancos e seguradoras)."

Por meio da Informação n° 423/2013 (fs. 07/10), a 24a

Assessora Correicional deste Órgão explana sobre a impossibilidade de atender aos

02 (dois) pedidos iniciais, nada manifestando acerca dos demais.

Referente à primeira solicitação, ressalta a vedação

expressa contida na súmula n° 4, de 31/05/2012 - TJGO, salientando que a decisão

do CNJ que autoriza a exigência de custas processuais strícto sensu na fase de

execução só pode ser implementada pela via legal, em atenção à incidência, na

espécie, do princípio da legalidade. Em conclusão, afirma "que não se trata de

desatualização do regimento de custas do Estado de Goiás, mas de aplicação do

princípio da legalidade".

Quanto ao segundo requerimento, cita normativos que

atribuem exclusividade aos tabeliães de notas para a autenticação de cópias,

ressaltando que é vedado aos demais escrivães ou oficiais a autenticação de

quaisquer espécies de documentos - (art. 7o, V, Lei n° 8.935/94; art. 644, parágrafo

único, CAN).

Ratificação dos termos da informação em referência à f.

11.

Em parecer lançado às fs. 13/16, o 2o Juiz Auxiliar, Dr.

2
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Antônio Cézar P. Meneses, assinala o acerto da Informação n° 423/2013 (fs. 07/10),

bem como expõe entendimento no sentido da necessidade de indeferimento da 3a

solicitação.

Em relação ao pedido de pagamento das custas pela

parte não beneficiada pela Lei n° 1.060/50, nos casos de acordos homologados

judicialmente, propõe o parecerista a expedição de (...)recomendação aos Juizes

cíveis do Estado de Goiás para que, respeitada a convicção de cada qual, afastem

eventuais manobras tendentes a estender os benefícios da assistência judiciária à

parte não beneficiada por decisão judicial.(...).

É o relatório.

Consoante narrado, o procedimento foi instaurado em

razão de expediente encaminhado pela Associação dos Escrivães Judiciais do

Estado de Goiás - Aejud-GO - por meio do qual requer a adoção de providências

em relação às custas no cumprimento de sentença, ao pagamento pela autenticação

de documentos extraídos de autos de processos, a restituição de despesas

assumidas pelas serventias judiciais não-oficializadas nos processos da assistência

judiciária, e, por fim, ao pagamento de custas, nos casos de acordos homologados

judicialmente, pelas partes não beneficiadas pela Lei n° 1.060/50.

De início, evidencia-se a impossibilidade de deferir os dois

primeiros pleitos, insuscetíveis de discussão na seara administrativa desta

Corregedoria-Geral, porquanto as vedações ao atendimento das solicitações em

questão decorrem de dispositivos legais (art. 150, inc. I1, CF; art. 7o, inc. V2, Lei n°

8.935/94 e art. 644, parágrafo único3, CAN).

1 Art. 150. Sem prejuízo de outrasgarantiasasseguradas ao contribuinte, é vedadoà União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

2 Art. 7o Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: V - autenticar cópias.

J Art. 644 - Face à legislação existente, configuram-se atribuições especificas do Tabelionato de Notas e do Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais os serviços de autenticação mecânica de documentos, por ele reproduzidos ou não.
Parágrafo único - É vedado aos demais escrivães ou oficiais autenticar quaisquer espécies de documentos, podendo apenas
dizer que as cópias por eles mesmos extraídas de documentos, peças de processe s,-de livros ou outros papéis, conferem com

3
Rua 10. n°150. 11° andar. St Oeste. Goiânia - GO - CEP 74 120-OÍO -\ F ne(fr2T3216-2000 - Fax (62) 3216-2677



3

3

I

PODER JUDICIÁRIO
COrregedOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

É cediço que a unificação das fases cognitiva e executiva
num processo sincrético pela Lei n° 11.232, de 22/12/2005, ocasionou diversas

incertezas, dentre as quais a controvérsia acerca do recolhimento de custas na

etapa de cumprimento de sentença.

Todavia, diante da natureza tributária das custas

processuais, em observância ao princípio da reserva legal, exige-se lei prevendo

expressamente a incidência dessa espécie de tributo (taxa). Nessa ordem,

julgamento proferido em Incidente de Uniformização de Jurisprudência4, processo n°

201190593530, no âmbito da Corte Especial deste Tribunal de Justiça, culminou na

aprovação da Súmula n° 45 (sessão de 23/05/2012).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já pacificou tal

posicionamento:

AGRAVO DE INSRUMENTO. FASE DE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO

DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE.

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE.

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA

PÚBLICA. PRINCÍPIOS ISONOMIA E

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. Conforme

entendimento pacificado deste Tribunal, em função dos

princípios da legalidade e da anterioridade, é indevido o

recolhimento de custas iniciais na fase de cumprimento

os originais, desde que façam parte do arquivo de sua repartição.

4 Incidente de Uniformização de Jurisprudência - Processo n° 59353-62.2011.8.09.0000 (201190593530), Relator: Des. Alan
S. de Sena Conceição. Redator: Des. João Waldeck Felix de Sousa, Data da-sessão: 08/02/2012, publicação DJ n° 1031 de
26/03/2012). /
5 Súmula n° 04 do TJGO: "Inexistindo nas leis tributárias do Estado de Goiás previsão expressa de incidência de tributos tendo
como fato gerador a fase de cumprimento da sentença e excetuando-sç as desbesas processuais, é vedada a cobrança de
custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de desobediência ao principio constitucjofial da legalidade".

1° andar. St Oeste. Goiânia - GO - CEP 74 120-02^\ f\pne (S&K5216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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de sentença, ante a inexistência de lei, no âmbito do

Estado de Goiás, que disponha sobre esse assunto.

Aplica-se o mesmo entendimento na execução de

sentença contra a Fazenda Pública diante dos

princípios constitucionais da isonomia e da

inafastabilidade da jurisdição. Agravo de Instrumento

conhecido e provido." (TJGO, 3a CC, DJe 1162 de

09/10/2012, Al 204095-49.2012.8.09.0000, Rei. Des.

Rogério Arédio Ferreira).

Quanto ao requerimento de "volta do pagamento pela

autenticação de documentos extraídos dos autos, cuja omissão representa

tratamento desigual em relação aos titulares de cartórios extrajudiciais e por

representar verdadeira certificação", a proibição é explícita no art. 7o, inc. V, Lei n°

8.935/94 - "Aos tabeliães de notas compete com exclusividade6: V- autenticar

cópias.".

Pertinente a 3a solicitação (reembolso de despesas

arcadas pelas serventias judiciais não-oficializadas nos processos de assistência

judiciária), considero que o exame da matéria pela Presidência deste Tribunal, em

busca da solução mais adequada a satisfazer os interesses envolvidos (público e

privado), afasta a necessidade de intervenção desta Corregedoria-Geral.

Por fim, ressalto a relevância dos apontamentos

explanados pelo parecerista no que concerne ao último requerimento aqui

apresentado - pagamento de custas, nos easps de acordos homologados
judicialmente, pelas partes não beneficiadas pela Lei i9-<j .060/50 - .

6 Grifei. /\\ |Sp^

Rua 10, n°150. 11° andar. St. Oeste. Goiânia - GO - CEP74 120-020 \ Fone (62)3216-2000 - Fax (62) 3216-2677

SBIEJE) rJSfü i iU ü! ÍL« i3 ,

7

LU
Co!

CCÃSrâãüã •'



I

:i5. iXoO I

PODER JUDICIÁRIO
COrregedOna Corregedoria-Geral da Justiça
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Nesse sentido, diante da clareza alinhada no Parecer n°

624/2013 (fs. 13/16), transcrevo:

(...jentendo que o pedido n°. 4 deve ser atendido

prontamente, em vista do flagrante prejuízo aos cofres

públicos, e também aos escrivães não oficializados, que

a prática de homologação judicial de acordos com a

concessão indiscriminada de assistência judiciária pode

trazer. A experiência vivida como juiz de direito titular da

extinta 4a Vara de Família, Sucessões e Cível desta

Capital, unidade exclusiva para feitos que tramitavam

pela assistência judiciária, me autoriza a afirmar que,

ordinariamente, eram ajuizados pedidos de

homologação de acordo em que a parte beneficiada

pela gratuidade processual se comprometia ao

pagamento das custas do processo. Desta forma, o que

se buscava era a extensão do benefício deferido

apenas à parte hipossuficiente a grandes empresas,

geralmente Bancos, e também a pessoas naturais que

possuíam condições de pagar as custas do processo.

Pelo que anuncia a Associação requerente, a prática

ainda é costumeira e deve ser combatida com rigor.

Para tanto, basta que o juiz dirigente do feito, no

momento da prolação da /sentença homologatória,

declare ineficaz a disposição da transação que impõe o

6
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

pagamento das custas á parte já beneficiada pela

gratuidade em questão, por ser flagrantemente ilegal,

em vista de estender o benefício da gratuidade a outra

parte que pode arcar com as custas e, ademais, sem

autorização judicial. (...)

Por todo o exposto, nas linhas do Parecer n° 624/2013 (fs.

13/16), indefiro as 03 (três) primeiras solicitações.

Ato contínuo, determino seja expedido ofício circular aos

Diretores de Foro do Estado de Goiás, para ciência desta decisão e transmissão aos

magistrados com atuação nas Varas Cíveis, orientando-os a afastar, resguardado o

princípio do livre convencimento, estratégias que objetivam conferir os benefícios da

Lei n° 1.060/50 à parte não beneficiada por decisão judicial. A comunicação coletiva

deverá se fazer acompanhar de cópias do mencionado parecer e deste ato.

Cientifique-se a Associação dos Escrivães Judiciais do

Estado de Goiás - Aejud-GO - , via sua Presidente, Wanira Sócrates de Bastos,

igualmente com o envio das peças acima indicadas.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, A.-de abril de 201-

EMFT

Desembargadora NELMA B^ÀNÒ€^ FERREIRA PERILO
Corregedora-Garal da Justiça

Rua 10, n" 150. 11° andar. St Oeste, Goiânia - GO - CEP 74 120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Corregedoria-Geral da Justiça
Gabinete do 28 Juiz Auxiliar
Processo 4546717

Processos n°: 4546717

Nome: Associação dos Escrivães Judiciais de Goiás
Assunto: Faz Solicitação
Parecer n°: 624/2013 - 2o JA

Ilustre Desembargadora Corregedora-Geral,

Trata-se do Oficio n° 003/2012, por meio do qual a

Associação dos Escrivães Judiciais do Estado de Goiás (AEJUD-GO),

por intermédio de sua Presidente, formulou solicitações a esta

Corregedoria (fls. 03).

Requereu a alteração do Regimento de Custas do Estado de

Goiás para que este Tribunal volte a cobrar, antecipadamente, as

custas de cumprimento de sentença; e o retorno de cobrança pela

autenticação de documentos extraídos dos autos de processos

judiciais, considerando que a situação atual representa tratamento

desigual em relação aos serventuários de cartórios extrajudiciais.

Além disso, solicitou seja impulsionado, no Tribunal de

Justiça, o requerimento de reembolso das despesas relacionadas aos

processos de assistência judiciária arcadas pelas serventias judiciais

não oficializadas. Por fim, requereu seja recomendado aos

magistrados deste Estado que condenem a parte requerida ao

pagamento das custas, nos processos judiciais em que houver acordo

e uma das partes for beneficiária da gratuidade processual (fl. 03).

A 24a Assessora Correicional apresentou a Informação n°

423/2013 (fls. 07/10), que foi ratificada pela Assessora de Orientação

e Correição (fl. 11). Nesta defende, em suma, a exigência de edição

de lei para a cobrança de custas na fase de cumprimento de

sentença, bem assim que a autenticação de cópias é atribuição

exclusiva dos serviços extrajudiciais.

É o suficiente relato.

GMMC 1
Rua 10, 150, li» Andar ,St. Oeste, Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 -'
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do estado de goiás Processo 4546717

Passo à manifestação.

Cumpre ressaltar, em proêmio, que as respostas aos pedidos

números 1 e 2 do Ofício inicial (fl. 03), foram corretamente

apresentadas pela Assessoria Correicional.

Com efeito, a cobrança de custas para o cumprimento de

sentença possui natureza tributária e, por isso, deve observar o

princípio da legalidade para a sua instituição, nos termos do artigo

150, inciso I, da Constituição Federal. Neste sentido, inclusive, é o

enunciado do Súmula n°. 04 do Tribunal de Justiça do nosso Estado,

com o seguinte teor:

Inexistindo nas leis tributárias do Estado de Goiás previsão
expressa de incidência de tributos tendo como fato gerador
a fase de cumprimento da sentença e excetuando-se as
despesas processuais, é vedada a cobrança de custas
judiciais e taxa judiciária, sob pena de desobediência ao
princípio constitucional da legalidade.

Tem-se, ainda, que a atribuição de apresentar projeto de lei a

ser encaminhado ao Poder Legislativo Estadual não está disposta

dentre as atribuições da Corregedor-Geral da Justiça, previstas no

artigo 23 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás. Destarte, requerimento dessa natureza deve ser dirigido à

Presidente do mesmo Sodalício.

Outrossim, o requerimento relativo à cobrança por

autenticação de documentos pelas escrivanias judiciais encontra

óbice em dispositivo expresso de lei. O artigo 7o, inciso V, da Lei n°

8.935/94 reserva aos tabeliães de notas a atribuição de autenticar

documentos. Saliente-se que o artigo 644 da Consolidação dos Atos

Normativos desta Corregedoria-Geral prevê que esse ato poderá ser

realizado também pelo Oficial do Registro Civil, nos seguintes termos:

Art. 644 - Face à legislação existente, configuram-se
atribuições específicas do Tabelionato de Notas e do
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais os serviços
de autenticação mecânica de documentos, por ele
reproduzidos ou não.
Parágrafo único - É vedado aos demais escrivães ou'òficiais
autenticar quaisquer espécies de documentos, poc(

GMMC 2
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apenas dizer que as cópias por eles mesmos extraídas de
documentos, peças de processos, de livros ou outros papéis,
conferem com os originais, desde que façam parte do
arquivo de sua repartição.

No que tange ao item n°. 3, entendo que não seria prudente

a interferência desta Corregedoria na conveniência e oportunidade do

Presidente do Tribunal de Justiça para a apreciação do pedido de

reembolso das despesas impostas às escrivanias não oficializadas

pelos processos que tramitam pela assistência judiciária.

Ademais, como já manifestado anteriormente, o escrivão

judicial não oficializado presta serviço público por delegação do

Estado, o que lhe impõe, s.m.j., os ônus próprios dessa atribuição,

dentre os quais o de suportar a gratuidade processual, em estrita

obediência à Lei n°. 1.060/50. E não é demais lembrar que todos os

escrivães não oficializados desta Capital receberam suas delegações

sob a égide da Lei da Assistência Judiciária (Lei n°. 1.060/50).

De outra banda, entendo que o pedido n°. 4 deve ser

atendido prontamente, em vista do flagrante prejuízo aos cofres

públicos, e também aos escrivães não oficializados, que a prática de

homologação judicial de acordos com a concessão indiscriminada de

assistência judiciária pode trazer.

A experiência vivida como juiz de direito titular da extinta 4a

Vara de Família, Sucessões e Cível desta Capital, unidade exclusiva

para feitos que tramitavam pela assistência judiciária, me autoriza a

afirmar que, ordinariamente, eram ajuizados pedidos de homologação

de acordo em que a parte beneficiada pela gratuidade processual se

comprometia ao pagamento das custas do processo.

Desta forma, o que se buscava era a extensão do benefício

deferido apenas à parte hipossuficiente a grandes empresas,

geralmente Bancos, e também a pessoas naturais que possuíam

condições de pagar as custas do processo.

Pelo que noticia a Associação requerente, a prática ainda é

costumeira e deve ser combatida com rigor. Para tanto, basta que o

GMMC 3
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juiz dirigente do feito, no momento da prolação da sentença

homologatória, declare ineficaz a disposição da transação que impõe

o pagamento das custas à parte já beneficiada pela gratuidade em

questão, por ser flagrantemente ilegal, em vista de estender o

benefício da gratuidade a outra parte que pode arcar com as custas e,

ademais, sem autorização judicial.

Em conseqüência, seria aplicado o artigo 26, § 2o, do Código

de Processo Civil, dividindo-se igualmente as custas e despesas do

processo entre as partes, mas observando o que dispõe o artigo 12 da

Lei n°. 1.060/50 para os beneficiários da assistência judiciária.

Na prática, a parte não beneficiada pela gratuidade seria

condenada ao pagamento imediato de 50% das custas do processo.

Já a outra parte, embora também condenada, teria a cobrança

suspensa pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estaria

completamente isenta de pagamento, se ainda não tiver condições de
fazê-lo.

Ao teor do exposto, sugiro, respeitosamente, sejam

indeferidos os pleitos elencados nos números 01 a 03 e que, quanto

ao item 04, seja expedida recomendação aos Juizes cíveis do Estado

de Goiás para que, respeitada a convicção de cada qual, afastem

eventuais manobras tendentes a estender os benefícios da

assistência judiciária à parte não beneficiada por decisão judicial.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 02 de dezembro de 2013.

Antônio Cézar P. Meneses
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•

GMMC 4

Rua 10,150. 11^ Andar ,St. Oeste, Goiânia - GO, CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 -
Fax (62)3216-2677 - correqsec@tiqo.ius.br



RECEBIMENTO

r,C,DI ast-s tuioa . lavro o p.-ese.f t.rmo.


