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RELATORIO NO 17/2012

(Processo no 3861490/2011)

Primordialmente, cumpre-nos assinalar que, em cumprimento ao Despacho

no 3120/2011 (fl. 44), da lavra da Excelentissima Senhora Corregedora-Geral da Justica

do Estado de Goias, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, realizamos Inspecao na

5a Vara de Familia, Sucessoes e Civel da Comarca de Goiania-GO (Jiz I, Dr. Sival

Guerra, nos feitos redistribuidos de escrivanias nao oficializadas, relativamente ao

periodo de 13/09/2006 a 13/09/2011, com o desiderato de proceder a verificacao "in

loco" do repasse de custas, conforme preconiza a 3a Nota Generica da Tabela III, do

Regimento de Custas e Emolumentos do Estado de Goias.

Enquanto faziamos a verificacao fisica de todas as guias, observamos

algumas irregularidades praticadas pelos servidores, tais como, falta de numeracao nas

folhas, falta trocar capa (etiqueta) informando a redistribuicao, bern como ausencia do

proprio officio de redistribuicao (afronta aos arts. 167/168 do CPC).

Detectamos, tambem, a existencia de varios oficios na contra capa dos autos

que deixaram de ser enviados. Ex.: protocolo no 200902027623, oficios no 496/2011,

497/2011, 498/2011, assim como percebemos a existencia de um aviso nos balcoes de

atendimento: "Atendimento exclusivo ao advogado". Fomos buscar o fundamento e

encontramos respaldo na Portaria no 269/2011, da Diretoria do Foro local.

Desta forma, salientamos que no momento da Correicao, nem todos os

feitos constantes do Relatorio de folhas 05/26, foram localizados na citada Serventia,

porquanto detectamos que parte deles ja estavam encerrados e de consequencia remetidos

ao arquivo, outros em grau de recurso, ou encaminhados a Contadoria Judicial, ao

Cartorio do Distribuidor, a Banca de Conciliacao, bern como com Cargas a advogados e
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ainda aqueles redistribuidos a outras Varas Judiciais.

Outro evento que dificultou a localizacao dos processos foi a decisao

coletiva dos Juizes das Serventias das Varas de "Assistencia Judiciaria", declarando a

inconstitucionalidade do artigo 35 do COJEG, determinando nova distribuicao dos

feitos de "Assistencia Judiciaria" objetivando alcancar todas as Varas Civeis desta Capital

(distribuicao igualitaria). Ocorre que o referido decisum nao foi acatado pelos demais

Juizes Civeis, o que ocasionou varios conflitos de competencia.

Uma vez dirimidos referidos conflitos de competencia pelo Tribunal de

Justica de Goias, acatando a legalidade do dispositivo do Codigo de Organizacao

Judiciaria, houve uma redistribuicao em que na maioria dos processos nao foi observada

a prevencao do Juizo prolator do primeiro despacho gerando, destarte, uma

movimentacao impropria dos feitos em comento, entre as serventias desta capital.

Convem destacar ainda que, no relatorio inicial (fls. 05/26), verificamos

constar varios processos elencados mais de uma vez, em razao de constarem mais de uma

guia expedida. Apos acurada analise, vislumbramos que o sistema colacionou todas as

guias expedidas em tais feitos, a exemplo de valores de custas, de locomocoes, de

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

iniciais e complementares destas, que sao objeto de repasse no momento de uma

redistribuicao, nos termos do Regimento de Custas e Emolumentos.

Outro aspecto a salientar, e que nao fora contemplada a analise dos

processos relacionados com indice de repasse das custas iniciais no percentual de 100%

(cem por cento), haja vista ser este o maior percentual previsto, significando inexistir

valores a serem repassados em tais casos.

Na atividade correicional, a analise dos feitos fora realizada de forma

individualizada mediante a confrontacao do "Indice de Repasse SPG(%)", com o "Indice

de Repasse Aferido em Inspecao(%)", chegando-se a "Diferenca de Repasse (R$)".
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De consectario, foram elencados na planilha anexa, os processos cujo indice

de repasse encontra-se irregular, tendo sido apurado os valores consoante resumo abaixo

citado:

,r.

Serventia Originaria Diferenca Apurada

Goiania l0a Vara Civel R$ 6.089,15

Goiania I la Vara Civel R$ 11.262,32

Goiania la de Familia Suc. e Civel R$ 422,99

Goiania 2a de Familia Suc. e Civel R$ 6.226,83

Goiania 2a Vara civel R$ 4.948,89

Goiania 3a de Familia Suc e Civel R$ 97,17

Goiania 4a Vara Civel R$ 575,23

Goiania 5a Vara Civel R$ 12.519,13

Goiania 6a Vara Civel R$ 10.925,20

Goiania 7a Vara Civel R$ 15.429,19

Goiania 8a Vara Civel R$ 13.852,94

Goiania 9a Vara Civel R$ 8.638,09

Goianira Cart.Reg.Pes.Ju.Tit e Civel R$ 463,58

Jussara Familia , Suc. Inf. Juv. e 1°
Civel

R$ 119,63

Trindade 1. Civel, Fam e Inf.Juv R$ 138,36

TOTAL GERAL RS 91.717,68

Impende considerar que durante a Correicao orientamos a diligente Escriva

da 5a Vara de Familia, Sucessoes e Civel desta Comarca de Goiania-Go, Nara, a proceder

rigorosa verificacao das custas quando do recebimento de feitos redistribuidos, porquanto

esta afericao e seu mister.

Por fim, soa razoavel que a referida orientamoo seja extensiva aos Juizes

Diretores de Foro das comarcas do Estado de Goias, no sentido de cientificarem seus

pares, bern como os Escrivaes (conforme expressa o Regulamento de Custas e
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Emolumentos do Estado de Goias), de modo a evitar a continuidade de evasao de receitas

ao erario publico.

No aguardo de novas determinacoes, e o relatorio que submetemos a analise

de Vossa Excelencia, salvo melhor juizo.

Goiania, aos 19 dias do mes de marco de 2012.

Lucimar Batista Pereira

12a Assessora Correicional

Oseas Machado dos Reis

14° Assessor Correicional

Fabiana Lelils Ribeiro
23a Assessora Correicional

/`1
Danilo alone Brombatti

25° Assessor Correicional
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