
tribunal PODER JUDICIARIO

de justira Corregedoria-Geral da Justiga
do estado de goias Assessoria de Orientagdo e Correigdo

RELATORIO NO 38/2012

(Processo no 3861520/2011)

Em cumprimento ao despacho no 3122/2011, da Excelentissima Senhora

Corregedora-Geral da Justica do Estado de Goias, Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco,

realizamos insperao na 5a Vara de Familia, Sucessoes e Civel da Comarca de Goiania-GO (ate entao

Juiz II, Dra. Maria Cristina Costa), nos feitos redistribuidos de escrivanias nao oficializadas,

relativamente ao periodo de 13/09/2006 a 27/04/2012, corn o objetivo especifico de verificar o

repasse de custas, conforme preconiza a 3a nota generica da Tabela III, do Regimento de Custas e

Emolumentos do Estado de Goias.

Cumpre ressaltar que, no momento da inspecao, nern todos os autos constantes da

lists de f. 05/22 foram localizados na escrivania, j6 que parte deles ja estava encerrada e remetida ao

arquivo, outros encontravam-se em grau de recurso, encaminhados a contadoria judicial, ao cartorio

do distribuidor, a banca de conciliacao, ou entao estavam corn carga a advogados.

Outro evento que impossibilitou a consulta de determinados processos foi a decisao

coletiva dos juizes das serventias das varas de familia, antes chamadas tambem de "Varas de

Assistencia Judiciaria", de nao mais receberem processos oriundos de outras varas simplesmente

por conterem os pedido de assistencia. Apos analise da situacao, este Tribunal de Justica modificou

a competencia das varas, culminando corn nova redistribuicao dos referidos feitos de assistencia

judiciaria. Em virtude disso, diversos processos, pertencentes a outras serventias (e, portanto, nao

disponiveis para consulta na 5a Vara de Familia, Sucessoes e Civel) nao foram analisados.
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A titulo de esclarecimento, foram consultadas todas as guias de recolhimento de

valores constantes dos processos analisados. Entretanto, consideramos apenas guias relativas as

custas iniciais, que sao objeto de repasse no momento de uma redistribuicao, nos termos do

Regimento de Custas e Emolumentos.

Na atividade correicional, a analise dos feitos foi realizada de forma individualizada

mediante a confrontacao do "Indice de Repasse SPG(%)" (que representa o valor recolhido pela

serventia), com o "Indice de Repasse Aferido em Inspecao(%)", (que a aquele valor que deveria

efetivamente ter sido recolhido), chegando-se a "Diferenca de Repasse (R$)".

Por esse procedimento, seguern apresentados em planilha anexa os autos cujo Indice

de repasse encontra-se irregular, resultando nos valores resumidos abaixo:

Comarca

Goiania

^ at ., o, I 'F " .u, g

l8 de Familia, Sucessoes e Civel

u a Apurada

R$ 0,00
Goiania 2a Vara Civel R$ 521,89
Goiania 2a de Familia, Sucessoes e Civel R$ 0,00
Goiania 3a de Famllia, Sucessoes e Civel R$ 0,00
Goiania 4a Vara Civel R$ 0,00
Goiania 5a Vara Civel R$ 1.484,25
Goiania 6a Vara Civel R$ 1.925,38
Goiania 7a Vara Civel R$ 2.227,96
Goiania 8a Vara Civel R$ 878,20
Goiania 9a Vara Civel R$ 297,20
Goiania 10a Vara Civel R$ 2.678,94
Goiania l la Vara Civel R$ 686,50
Guapo 2a Civel e Anexos R$ 0,00

Piren6polis FamIlia, Sucessoes , Infancia e
Juventude e la Civel R$ 0,00

Jussara Familia, Sucessoes, Infancia e
Juventude e la Civel R$ 0,00

lrindade Infancia e Juventude e la Civel R$ 0,00
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Durante a inspecao, orientamos a Escriva da 5a Vara de Familia, Sucessoes e Civel da

Comarca de Goiania-Go (Juiz II), a proceder rigorosa verificacao das custas quando do recebimento

de feitos redistribuidos.

Por fim, vislumbramos que a referida orientacao seja extendida aos Juizes Diretores

de Foro das demais comarcas do Estado de Goias, no sentido de cientificarem seus pares, bern comp

os Escrivaes (conforme expressa o Regulamento de Custas e Emolumentos do Estado de Goias), de

modo a evitar evasao de receitas ao erario.

Nada mais a relatar, encaminho as presentes informacoes.

ASSESSORIA DE ORIENTACAO E CORREIcAO DA CORREGEDORIA-
GERAL DA JUSTICA, em Goiania-GO, aos 14 (quatorze) dias do mes de maio do ano de 2012.

Jbao Paulo Lopes Tito
61
18° Assessor Correicional

Z4, 'C^'r a

Lucimar Batista Pereira

12° Assessora Correicional

Fabiana Lelis Ribeiro

23°Assessora Correicional
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