




Orientações básicas (guia de custas finais)

I - CUSTAS FINAIS

Nas custas finais serão cotadas as rubricas previstas no Regimento de Custas, 

bem como as despesas havidas e comprovadas nos autos. O Contador analisará os autos, 

verificando se as custas iniciais foram recolhidas na sua integralidade. Ato contínuo, será 

elaborada a guia de custas finais, onde constará:

• Todas as petições protocoladas no decorrer do processo. Tabela XI – 

número 56 do Regimento de Custas, Provimento nº 02/2013;

• Todas as locomoções que foram utilizadas e não recolhidas na guia 

de custas inicial ou guias complementares de locomoção;

• Enfim, todas as custas que são devidas e não foram recolhidas na 

inicial ou nas intermediárias.

Se todas as custas foram recolhidas na inicial na sua totalidade,  certificará que 

não há custas a serem recolhidas.

O CAN (Consolidação dos Atos Normativos) apresenta os seguintes dispositivos 

a cerca deste assunto:

Art. 381 – Não poderão ser encerrados os feitos, em geral, em que sejam devidas 

taxa judiciária e ou custas, que devam ser recolhidas ao FUNDESP-PJ, sem que estas estejam 

pagas.

Art. 394 – A conta de custas é feita, na ação, antes da sentença e, na execução, 

quando da apuração da responsabilidade do vencido, ou quando indispensável ao andamento 

do feito. No entanto, se se tratar de desistência, a conta e o preparo deverão acontecer antes 

da homologação.



4

As ações que tramitam no Juizado Especial não estão sujeitas as custas, salvo 

no caso de recurso, quando então deverá ser feita a conta de custas finais ou nos casos de 

condenação de litigância de má fé. O recorrente também deverá pagar, além da custas finais, 

o preparo (art. 54 da Lei 9.099/95).

II – CUSTAS FINAIS PENDENTES DE PAGAMENTO

O não pagamento das custas finais, enseja alguns procedimentos a serem 

cumpridos pelo escrivão judicial e pelo distribuidor, que na baixa do processo deverá averbar 

o valor das custas não pagas.

III – RATEIO DE CUSTAS

O rateio de custas é o resultado de uma divisão proporcional da custas.

A 3ª Nota Genérica da Tabela III do Regimento de Custas, dispõe:

3ª Nota: Em caso de redistribuição de processo, por qualquer motivo, o escrivão 

que nele funcionar perceberá custas proporcionais aos atos praticados da seguinte forma:

a) até a data da citação, repasse será integral à escrivania destinatária;

b) após a data da citação até a data anterior a sentença, cada escrivania receberá 

50% das custas;

c) após a sentença não haverá repasse.
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IV – EMISSÃO DE GUIAS

Através do Portal do Servidor acessar o link guia de Custas Finais.
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A tela acima traz as opções para fazer emissão de guias para processos criminais, 

fazenda municipal e processos físicos dos juizados especiais.

Informar o número do processo dentro do formato do SPG (Sistema de primeiro 

grau) e, marcar a área específica do processo.
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V – CUSTAS CRIMINAIS

Após a localização, o sistema apresenta para o usuário os dados cadastrais do 

processo para conferência. Acima das informações processuais o sistema apresenta o menu 

de opções, onde a 1ª aba altera seu nome conforme a área de ação do processo. As demais 

abas são fixas para alimentar as locomoções e o rateio estabelecido.
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Nos processos criminais, dentro da aba (Final Criminal), deve ser alimentado os 

seguintes campos:

Contador (item 49): este campo registra a quantidade de atos praticados pelo 

Contador Judicial na feitura de custas judicais.

Protocolo (item 56): este campo registra as petições, requerimentos, precatórias e 

qualquer outro papel ou documentos que deva receber despacho judicial.

Distribuidor (item 45): registra o ato da distribuição, averbação para alterar, baixa 

ou cancelamento da distribuição.

Reclusão, detenção ou contravenção penal (item 39): registra os atos do escrivães 

do crime, conforme a punibilidade estabelecida.
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VI – JUIZADOS ESPECIAIS

Nos processos físicos dos juizados especiais, dentro da aba (Juizados Especiais), 

deve ser alimentado os seguintes campos:

Conta Cálculo (item 50): registra a quantidade de atos praticados pelo Contador 

Judicial na feitura de cálculo, liquidação ou rateio.

Protocolo (item 56): este campo registra as petições, requerimentos, precatórias e 

qualquer outro papel ou documentos que deva receber despacho judicial.

Distribuidor (item 45): registra o ato da distribuição, averbação para alterar, baixa 

ou cancelamento da distribuição.

Recurso inominado – custas (item 107): Nas causas de valor até R$ 1.500,00  

(R$ 77,13), acima R$ 1.500,00 (4%) do valor da causa.

Escrivão Civil (item 16): processos de procedimento ordinário, sobre o valor da 

causa.

Taxa Judiciária: O Cálculo da TXJ é feito na forma prevista no art. 14 §2º, I e II do 

CTE que, determina a mudança de faixa para cálculo sobre o que EXCEDER o limite previsto 

para a faixa anterior.
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Penhora (item 61): penhoras realizadas  pelo oficial de justiça-avaliador.

Despesas postais: Despesas postais: valor atribuído a cada despesa realizada 

através do correio “AR”, valor esse praticado no momento em (R$ 12,85), doze reais e oitenta 

e cinco centavos.

Registra despesa com locomoção oficial de justiça avaliador no cumprimento de 

mandados comuns e de avaliação da justiça gratuita.

Qtde de Loc. Vinculadas: registra locomoções vinculadas nos mandados de 

citação, intimação e notificação, por pessoa.

Qtde Reg. Custas: Ato praticado pelo oficial de justiça avaliador (penhora, arresto, 

sequestro, apreensão, remoção, despejo, prisão, arrombamento, reintegração ou imissão de 

posse).
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RATEIO:

Neste momento é atribuído a responsabilidade para o pagamento da guia de 

custas. Esta responsabilidade pode ser estabelecida através de porcentagem. Nos casos de 

rateio será impresso 1 (uma) guia para cada parte responsável por seu pagamento.

Se todas as custas foram recolhidas na inicial na sua totalidade, certificará que não 

há custas a serem recolhidas.

TAXA JUDICIÁRIA:

O Cálculo da TXJ é feito na forma prevista no art. 14 §2º, I e II do CTE que, determina 

a mudança de faixa para cálculo sobre o que EXCEDER o limite previsto para a faixa anterior.

São isentos da Taxa Judiciária:

a) os conflitos de jurisdição;

b) os processos de nomeação e remoção de tutores, curadores e testamenteiros;

c) as habilitações de herdeiros para haver herança ou legado;
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d) os pedidos de licença para alienação ou permuta de bens de menores ou 

incapazes;

e) os processos que versem sobre alimentos, inclusive provisionais e os instaurados 

para cobrança de prestações alimentícias já fixadas por sentença;

f) os assentos do registro civil de nascimento e de óbito, as primeiras certidões 

respectivas, bem como as justificações para a habilitação de casamento civil;

g) os processos de desapropriação;

h) as ações de execuções fiscais promovidas pelas Fazendas Públicas Estadual e 

Municipal;

i) as liquidações de sentenças;

j) as ações de Habeas Corpus, de Habeas – Data, de mandado de injunção e ação 

popular;

k) os processos promovidos por beneficiários da Assistência Judiciária gratuita;

l) os  processos incidentes nos próprios autos da causa principal;

m) os atos ou documentos que se praticarem ou expedirem em cartórios e 

tabelionatos, para fins exclusivamente militares, eleitorais e educacionais;

n) as entidades filantrópicas e sindicais;

o) os atos e documentos praticados e expedidos para pessoas reconhecidamente 

pobres.

VII - DÚVIDAS

Entrar em contato com o Suporte ao SPG, na Corregedoria-Geral da Justiça, 

através dos telefones: (62) 3216-2621/ 3216-2556/ 3216-2473.
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