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RELATORIO No 54/2012

Expediente n°: 4121716
Nome: Presidente do Tribunal de Justiga do Estado de Goias
Assunto: solicitanao

Senhor Diretor de Administracao e Operacoes,

Em atencao a determinacao de folhas retro, aos 17 de julho de 2012,
comparecemos ao Cartorio Distribuidor Civel e ao Cartorio Distribuidor Criminal de Goiania a fim
de verificar suposta cobranga indevida de certidoes civeis e criminais, tendo a relatar o seguinte:

CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVIL

Titular:
Luis Silva
Enderego:
Forum Dr. Heitor Moraes Fleury
Rua 10, N° 150, andar terreo, Setor Oeste, Goiania - GO

Inicialmente cumpre observar que o titular nao se encontrava nas
dependencias do cartorio, ocasiao onde contactou-se com a substituta imediata, a senhora
escrevente Amanda Rodrigues e Silva, que mencionou que o titular do cartorio nao prestou as
informag6es pois, mesmo tendo recebido o e-mail da Secretaria Executiva, aguardava que
enviassem a ele algum expediente fisico solicitando respostas. No entanto, no intento de superar o
ocorrido, comprometeu-se a encaminhar respostas via e-mail institucional ate as 11 (onze) horas do
dia seguinte. Frise-se que ate o momento do fechamento deste relatorio o e-mail nao havia sido
enviado, sendo encaminhado tao somente as l2h09min, do dia 18 de julho de 2012 e seguindo junto
a este relatorio.

Segundo foi informado, nao ha a cobranga de custas nos casos elencados no

Codigo de Organizacao Judiciaria e nas situacoes que comprovadamente versem sobre

esclarecimento de situag6es de interesse pessoal. No ultimo caso, menciona que a praxe do cartorio

proceder a instauragdo de processo administrativo, junto a Diretoria do Foro de Goiania, para que

essa se manifeste acerca da comprovagdo fatica da natureza da solicitando, considerando se de

Rua 10, N" 150, 1 P andar, St. Oeste, Goiania - GO - CEP 74.120-020 -- Fone: (62) 3216-2648 /Fax: (62) 3216-2662 www tjgo jus br I



interesse pessoal ou nao.

Obtempera que o cartorio recentemente estendeu a gratuidade aos pedidos

decorrentes da edirao do Decreto Estatual n° 7.587/2012, desde que comprovadamente
justificassem os solicitantes estarem abarcados pelas disposiroes do Decreto.

Relata a escrevente que a guia juntada neste expediente foi emitida pelo

balcao do cartorio, descartando-se a hipotese de emissao pela internet, no entanto, aduz que nao e

possivel determinar se o solicitante Jales Java dos Santos Lacerda Caliman informou ou nao ser o
caso de interesse particular.

Assevera que, nas solicitaroes feitas pela internet, cabe ao solicitante

informar se a certidao a ou nao de interesse pessoal e, caso afirmativo, instruir a solicitacao com a

documentacao informada no proprio requerimento que a gerado pelo site deste Tribunal.
Finalmente, conclui que, caso o solicitante informe equivocadamente que a certidao nao a de

interesse pessoal, basta desconsiderar a guia de recolhimento gerada e formular uma nova

solicitacao, por sua vez com mencao de que a certidao a de interesse pessoal.

Titular:

Maria Virginia Santana Crispim Ferreira
Enderego:

Forum Des. Fenelon Teodoro Reis

Rua 72, N° 15/19, Quadra C, andar terreo, Jardim Goias, Goiania - GO

Nas diligencias realizadas junto ao Cartorio Distribuidor Criminal, obteve-se
informacoes juntamente com sua titular, a senhora Maria Virginia Santana Crispim Ferreira, a qual
relatou que nao ha distincao entre as certidoes isentas ou cobradas, pois todas sao produzidas da
mesma forma, sendo separadas apenas quando seladas.

Para melhor esclarecimento, o senhor Hudson Candido Rodrigues,
responsavel pela "Emissao de Guias", relatou que nao sao geradas guias com valores para as
solicitacoes de certidoes de interesse pessoal, desde que apresentadas as documentaroes necessarias
para conceder a isencao. Diante de todo esse contexto, destacou que e feita uma triagem para ter um
controle das emissoes das guias. Caso o interessado nao apresente a documentarao exigida, ficara o
cartorio aguardando sua posterior apresentarao, para so entao considerar nao ser o caso de interesse
pessoal e gerar uma guia para recolhimento.

Todavia, nao obstante a tais fatos, a titular do Cartorio Distribuidor Criminal
informou que nao recebeu nenhum oficio pedindo esclarecimentos sobre o assunto, por isso nada
declarou.

Sendo estas as informacoes possiveis de serem prestadas no momento,
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encaminhamos a Vossa Excelencia as presentes consideracoes.

ASSESSORIA DE ORIENTAcAO E CORREIcAO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, em
Goiania, aos 18 de julho de 2012.

lJ1

Pedro Henrique Silva Amaral
13° Assessor Correicional

L f _

Fabiana elis Ribeiro
23a Assessora Correicional
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