
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 529/2022

Dispõe sobre os procedimentos para devolução de custas judiciais e de
porte de remessa e retorno relativos a processos de competência da
Justiça Federal da 1ª Região e altera a Portaria Presi 298 de 16 de
setembro de 2021.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 0005646-
81.2020.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Instrução Normativa STN 2 de 22 de maio de 2009, que dispõe sobre a Guia de
Recolhimento da União – GRU e dá outras providências;

b) a Portaria Presi 298 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre normas gerais para
pagamento de custas judiciais, porte de remessa e retorno dos autos e despesas processuais no âmbito da
Justiça Federal da 1ª Região;

c) a Instrução Normativa STJ/GDG 3 de 5 de abril de 2017, que disciplina a devolução
de custas judiciais e de porte de remessa e retorno no âmbito administrativo do Superior Tribunal de
Justiça,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º Os procedimentos necessários para a devolução de custas judiciais e de porte de
remessa e retorno relativos a processos de competência da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª Região, no
âmbito administrativo, observarão ao disposto nesta Portaria.

Art. 2º A devolução de valores recolhidos indevidamente a título de custas processuais e
de porte de remessa e retorno dos autos ocorrerá nos seguintes casos:

I – não ajuizamento da ação ou não interposição do recurso;

II – pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia;

III – pagamento em duplicidade ou a maior;

IV – concessão de gratuidade de justiça;

V – determinação judicial ou administrativa.

Parágrafo único. O abandono, a desistência do feito ou a existência de transação que lhe
ponha termo, em qualquer fase do processo, não dispensam o pagamento de custas judiciais nem
configuram hipóteses de devolução dos valores de que trata este ato.

Art. 3º Somente a parte interessada pode solicitar a devolução dos valores recolhidos,
mediante o cumprimento dos seguintes requisitos formais:

I – preenchimento do formulário eletrônico constante do Anexo I, disponível no portal
na internet do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e de suas seccionais, conforme orientações contidas
no próprio formulário;

II – juntada ao formulário de restituição, a fim de comprovar as hipóteses de devolução
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dos valores recolhidos, dos seguintes documentos:

a) cópia do documento de identificação do solicitante (RG, CNH ou Carteira da OAB);

b) procuração com poderes específicos (caso o pedido seja formulado em nome de
representante legal constituído);

c) cópia de todas as Guias de Recolhimento da União (GRUs) e de seus respectivos
comprovantes de pagamento;

d) nos casos de gratuidade de justiça, cópia da decisão judicial que concedeu o benefício;

e) Certidão de Direito Creditório emitida pela coordenadoria processante no Tribunal ou
pela secretaria de vara na seção judiciária onde tramita o processo, atestando o valor das custas judiciais a
restituir, a validade da procuração para dar e receber quitação e o motivo da restituição, conforme modelo
constante do Anexo III desta Portaria, disponível no portal na intranet do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região e de suas seccionais;

III – envio, de forma eletrônica (em formato PDF), do formulário e dos documentos
mencionados no inciso II deste artigo.

§ 1º Para os efeitos desta Portaria, considera-se parte interessada a pessoa física ou
jurídica qualificada no processo que efetuou o pagamento objeto da solicitação de devolução dos valores,
o seu representante legal, constituído por meio de procuração pública ou particular, com poderes
específicos para receber e dar quitação, ou a pessoa física ou jurídica indicada em decisão judicial.

§ 2º O requerimento administrativo de restituição da parte interessada deverá ser dirigido
ao ordenador de despesas, sendo no Tribunal, o diretor da Secretaria de Gestão Administrativa – SecGA e,
nas seções judiciárias, o diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária.

§ 3º Caso necessário, outros documentos, além dos que foram relacionados no inciso II
deste artigo, poderão ser exigidos para a análise dos pedidos de restituição de valores pagos
indevidamente.

§ 4º A inércia do requerente em regularizar os dados do formulário ou a documentação
apresentada, por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, ocasionará o arquivamento do processo, sem
prejuízo de nova manifestação do interessado.

§ 5° Na página do Tribunal e de cada seccional na internet, deverá haver um link de
acesso ao Sistema de Cálculo de Custas e Despesas Processuais na 1ª e 2ª Instâncias da 1ª Região, no qual
constará o formulário de restituição de custas.

§ 6º Enquanto não desenvolvido o formulário eletrônico de que trata este artigo pela
Secretaria de Tecnologia da Informação – Secin, o interessado deverá imprimi-lo em suporte papel,
preenchê-lo, assiná-lo e enviá-lo, acompanhado dos documentos mencionados no inciso II deste artigo, à
unidade ordenadora de despesa do Tribunal ou à unidade correspondente nas seções judiciárias, via e-mail
institucional, indicado na página do Tribunal e das Seções Judiciárias. 

Art. 4º Compete à unidade ordenadora de despesa do Tribunal ou à unidade
correspondente nas seções judiciárias, responsável pela unidade gestora (UG) constante da listagem do
Anexo II, receber a solicitação de devolução de valores e adotar os seguintes procedimentos:

I – abrir processo administrativo no sistema SEI a partir do recebimento do formulário de
restituição de custas com os respectivos documentos comprobatórios, enquanto não for desenvolvido no
sistema, a abertura do processo Sei, de forma automática, a partir do recebimento do formulário;

II – verificar o cumprimento dos requisitos formais de que trata o art. 3º, podendo,
quando necessário, solicitar à parte interessada que promova correções no preenchimento do formulário
e/ou complementação no envio dos documentos;

III – encaminhar ao setor financeiro cópia do depósito em favor da unidade gestora, para
confirmação por meio do Registro de Arrecadação – RA;

IV– autorizar ou não a devolução de custas judiciais e de porte de remessa e retorno dos
autos;

V – notificar o interessado, por meio de correio eletrônico, da necessidade
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complementação de documentação e ou do indeferimento da solicitação de devolução de valores;

VI – registrar os atos praticados no processo administrativo;

VII – concluir o processo no SEI.

Art. 5º Compete à Secretaria Judiciária do Tribunal ou à secretaria da vara federal onde
tramita o processo nas seções judiciárias:

I – emitir Certidão de Direito Creditório, quando solicitada pela parte interessada,
atestando o valor das custas a restituir, a validade da procuração para dar e receber quitação e o motivo da
restituição, conforme modelo constante do Anexo III desta Portaria, disponível no rol dos formulários no
portal na internet do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e de suas seccionais;

II – emitir parecer conclusivo quanto ao deferimento ou indeferimento da devolução de
valores, na hipótese de interposição de recurso prevista no art. 7º.

Art. 6º Compete à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – Diefi do Tribunal
ou à unidade correspondente nas seções judiciárias:

I – identificar, através de documento de Registro de Arrecadação – RA, o recolhimento
no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (Sisgru);

II – verificar se constam nos autos todos os dados necessários à emissão da ordem
bancária de devolução dos valores deferidos;

III – emitir a ordem bancária;

IV – notificar a parte interessada sobre o pagamento da restituição de custas judiciais e
de porte de remessa e retorno dos autos;

V – registrar os atos praticados no processo administrativo e devolvê-lo à SecGA, no
Tribunal, ou à unidade correspondente nas seções judiciárias para as providências estabelecidas no art. 4º,
incisos IV e V;

Parágrafo único. Para a devolução dos valores ao requerente, deverão ser observadas as
disposições da Instrução Normativa 2, de 22 de maio de 2009, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 7º O valor da devolução será depositado em nome do favorecido, exclusivamente
em conta-corrente bancária da titularidade da parte interessada ou de seu procurador.

Parágrafo único. A ciência ao interessado ocorrerá pelo envio de mensagem ao endereço
de correio eletrônico fornecido pelo requerente.

Art. 8º O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer
compensação com débitos existentes no processo.

Art. 9º Ocorrendo o indeferimento da solicitação de devolução de valores, cabe
interposição de recurso administrativo ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal.

§ 1º É de dez dias o prazo para interposição do recurso previsto no caput deste artigo,
contados a partir da comunicação da decisão, por meio eletrônico, ao interessado.

§ 2º O recurso deve ser decidido no prazo máximo de trinta dias, contados a partir do seu
recebimento.

Art. 10. O prazo de tramitação do processo administrativo para devolução de custas
judiciais e de porte de remessa e retorno é de até trinta dias, prorrogáveis por igual período por motivo
justificado, contados da data da apresentação da documentação completa. 

Art. 11. Prescreve em cinco anos o direito da parte interessada de requerer
administrativamente a devolução de que trata este ato, contados da data do respectivo depósito de custas
judiciais e de porte de remessa e retorno. 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor-geral do Tribunal ou pelo diretor
do foro da respectiva seção judiciária, conforme o caso.

Art. 13. A Secin deverá desenvolver ferramenta automatizada para que o formulário
constante no Anexo I seja distribuído automaticamente no Sei da unidade competente de que trata o art.
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4º, inciso I, da presente norma.

Art. 14. Acrescentar o art. 2º-A à Portaria Presi 298 de 16 de setembro de 2021, com a
seguinte redação:

Art. 2º-A. A devolução de valores recolhidos indevidamente a título de custas
judiciais e de porte de remessa e retorno dos autos obedecerá a
regulamentação em portaria específica da Presidência.

Art. 15. Ficam revogados o item 13 – Devolução de Valor do Anexo II e o Anexo III da
Portaria Presi 298 de 16 de setembro de 2021.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 26/07/2022, às 16:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16168303 e o código CRC 2C898D05.

ANEXO I - FORMULÁRIO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAS E PORTE DE
REMESSA E RETORNO
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ANEXO II – CÓDIGOS DAS UNIDADES GESTORAS (UG)

Seção Judiciária UG

Seção Judiciária do Acre 090024

Seção Judiciária do Amapá 090037

Seção Judiciária do Amazonas 090002

Seção Judiciária da Bahia 090012

Seção Judiciária do Distrito Federal 090023

Seção Judiciária de Goiás 090022

Seção Judiciária do Maranhão 090004

Seção Judiciária de Mato Grosso 090021

Seção Judiciária de Minas Gerais 090013

Seção Judiciária do Pará 090003

Seção Judiciária do Piauí 090005

Seção Judiciária de Rondônia 090025

Seção Judiciária de Roraima 090039

Seção Judiciária do Tocantins 090038

Tribunal Regional Federal da 1ª Região 090027

 

 

ANEXO III - CERTIDÃO DE DIREITO CREDITÓRIO
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