
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se requerimento apresentado pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis
- 4ª Região objetivando a devolução da quantia de R$ 256,94 (duzentos e cinquenta e seis reais e
noventa e quatro centavos) sob a alegação de recolhimento indevido de custas judiciais.

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.

Analisada a documentação, vê-se que o solicitante efetuou o pagamento de custas
judiciais por meio de GRU’s, de valores semelhantes,  porém sem indicação a qual  processo estão
destinadas.

A Seofi/Nucaf confirmou os inúmeros recolhimentos pelo Conselho para a UG desta
Seção Judiciária, ressaltando, entretanto, que as cópias juntadas aos autos não permitem individualizar
cada recolhimento uma vez que o código de barras não está legível.

Realizada consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, Seção Judiciária Minas Gerais, observa-se que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis -
4ª Região figura como autor em mais de 1300 execuções fiscais (4132017), o que inviabiliza a análise
do direito creditício do solicitante, já que não há como relacionar o comprovante de pagamento com o
documento/petição/processo a que se refere.

Ademais,  não  há  comprovação  da  legitimidade  do  Sr.  Newton  Marques  Barbosa
Júnior para postular  a restituição dos valores na condição de Presidente do Conselho Regional  de
Corretores - 4ª Região.

Ante o exposto, indefiro a devolução dos valores pleiteados pelo Conselho Regional
dos  Corretores  de  Imóveis  -  4ª  Região,  a  título  de  custas  judiciais,  uma  vez  que  não  houve
demonstração inequívoca do alegado pagamento indevido. 

Publique-se.

Dê-se ciência da presente decisão ao requerente.

 

Simone dos Santos Lemos Fernandes

Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado digitalmente

 

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do
Foro, em 19/06/2017, às 19:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4160359 e o código CRC E995478E.
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