
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

I. Relatório.
Versam  os  autos  sobre  o  requerimento  apresentado  por  Advocacia  Fernandes

Andrade, 3000075,  objetivando a devolução do valor de R$ 957,69 (novecentos e cinquenta e sete
reais e sessenta e nove centavos),  referente a custas judiciais recolhidas equivocadamente à Seção
Judiciária do Distrito Federal,  em nome de Newton Araujo Silva Júnior,  quando deveria ter sido
recolhida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

A Secla/Nucju, 3114215, informou  os números dos processos que tramitam nesta
Seccional tendo como parte o contribuinte,  e a Seofi/Nucaf, 3279087, esclareceu que não pôde afirmar
categoricamente  se  o  registro  de  arrecadação   3076040  (fls.  2)  relaciona-se  com  o  documento
apresentado pelo requerente.

Não obstante, percebe-se que junto com a petição inicial consta decisão interlocutória
ofertando prazo ao autor para o recolhimento das custas iniciais. Ou seja, a petição inicial que instrui o
requerimento, não foi protocolada nesta Seção Judiciária e sim no TJDFT.

O assunto encontra-se previsto na Portaria Presi 54, de 18.3.2016, e no art. 11, incisos
VII e VIII, da Instrução Normativa nº 02/2009, de 22.05.2009, da Secretaria do Tesouro Nacional.

O interessado  apresentou  os  dados  bancários  do  escritório  requerente,  bem como
procuração com cláusula ad judicia et extra, que foi submetida à Seaju para fins de análise de sua 
aceitabilidade,  3093066,  e  na  qual  consta  o  nome  de  Cristiano  de  Freitas  Fernandes,  advogado
signatário do requerimento.

Outro  pedido  semelhante  foi  protocolado  pelo  requerente  no  PAe
0012612-84.2016.4.01.8005, já com decisão 3197539, na qual foi deferida a devolução do valor de R$
180,71 (cento e oitenta reais e setenta e um centavos).  Observou-se que as  petições iniciais são
distintas.

É o breve relatório.

II. Despacho.
Em conformidade com a Portaria Presi 54, de 18.3.2016, e com o art. 11, incisos VII e

VIII,  da  Instrução  Normativa  nº  02/2009,  de  22.05.2009,  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,
AUTORIZO a devolução do valor de R$ 957,69 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e
nove centavos), em favor de  Newton Araujo Silva Júnior, representado por Advocacia Fernandes
Andrade,   referente  a  custas  judiciais  recolhidas  equivocadamente  à  Seção  Judiciária  do  Distrito
Federal, quando deveriam ter sido recolhidas ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Publique-se.
Dê-se ciência ao interessado.
Após, ao NUCAF para providências.
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VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
No exercício da Direção do Foro

Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Diretor do Foro, em
15/12/2016, às 18:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3293078 e o código CRC DBA13C43.
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