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RELATORIO NO 08/2012

Em cumprimento ao Despacho no 3.123/2011, da Excelentissima

Senhora Corregedora-Gera i da Justiga, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,

exarado nestes autos, foi realizada correigao na 3a Vara de Fazenda Municipal da

comarca de Goiania-GO, nos feitos redistribuidos de escrivanias nao oficializadas,

relativamente ao periodo de 19/09/2006 a 13/09/2011, objetivando a verificagao do

repasse de custas, conforme preconiza a 3a Nota Generica da Tabela III, do
Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goias.

Insta salientar que por ocasiao da correigao, nem todos os feitos

constantes do relatorio de folhas 03/06 foram localizados na serventia, haja vista que

grande parte deles ja estavam encerrados e consequentemente remetidos ao arquivo,

ou encaminhados ao Ministerio Publico, ou com carga a advogados, ou ainda
redistribuidos a outras varas judiciais.

Convem destacar tambem que, no relatorio inicial, verifiquei constar
varios processos elencados mais de uma vez, em razao de constarem mais de uma

guia expedida. Apos analise, vislumbrou-se que o sistema colacionou todas as guias

expedidas em tais feitos, a exemplo de valores de custas, de locomogoes, de

postagens, etc, isoladamente. Assim, foram consideradas aquelas relativas as custas

iniciais, que sao objeto de repasse no momento de uma redistribuigoo, nos termos do
Regimento de Custas e Emolumentos.

Outro aspecto a salientar, a que na"o foi contemplada a analise de

processos relacionados com Indice de repasse das custas iniciais no percentual

"100%" (cem por cento), haja vista ser esse o major percentual previsto, significando
inexistir valores a serem repassados em tais casos.

Na atividade correicional, a analise dos feitos foi realizada de forma
individualizada mediante a confrontagao do "Indice de Repasse SPG (%)", com o
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redistribui56es foram escorreitas , ou seja , foi observado o disposto no Regulament a
de Custas e Emolumentos.

Finalmente, ressalto que a correiSao gerou uma diferenca de R$
1.407,66 (mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e seis centavos ) aos cofres
deste Tribunal.

Com estas consideracoes, este e o relatorio.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO DA CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIgA DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania , aos 10 dias do mes de
fevereiro do ano de 2012.

Pedro Henrique Silva Amaral

13° Assessor Correicional
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