
MANUAL DE DESPESAS PROCESSUAIS

PROCESSOS E RECURSOS NO 2º GRAU DA JUSTIÇA CEARENSE

Despesas Processuais intermediárias

1)  Pretendo  emitir  as  despesas  para  recorrer  de  um  processo,
como proceder?

Resposta: Acesse, por meio do Mozilla Firefox, o link  http://sistemas-
internet.tjce.jus.br/fermoju/Guias_jud.asp e  preencha  o  formulário  de
emissão da Guia de Recolhimento FERMOJU – GRF Judicial.

2)  Pretendo  interpor  recurso  de  Apelação  ou  de  Agravo  de
Instrumento, como emito a guia de custas?

Passo 1: Escolha a Receita “CUSTAS PROCESSUAIS”. 

Passo 2: Escolha a Comarca de Fortaleza e a Serventia “000477”.

Passo 3: Preencha com:
a) O nº do processo;
b) A parte responsável pelo recolhimento e seu CPF/CNPJ;
c) O valor da causa; e 
d) O nome do recurso em natureza da ação.

Passo 4: Escolha a Tabela II – Dos Recursos em Geral.

Passo 5: Escolha o Item I – Recursos Cíveis.

Passo 6: O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor a ser
pago a título de FERMOJU bastando clicar no (+) para adicionar aquele
item e, posteriormente, emitir a guia.

Obs.: Não há guia do MP ou da DPC, assim como porte de
remessa/retorno.

3) Pretendo interpor Recurso Inominado nos Juizados Especiais,
quais custas devo pagar e como emitir as guias?

Passo 1: Escolha a Receita “CUSTAS PROCESSUAIS”. 

Passo 2: Escolha a Comarca de Fortaleza e a Serventia “000477”.



Passo 3: Preencha com:

a) O nº do processo;
b) A parte responsável pelo recolhimento e seu CPF/CNPJ;
c) O valor da causa; e 
d) O nome do recurso em natureza da ação.

Passo 4: Escolha a Tabela II – Dos Recursos em Geral.

Passo 5: Escolha o Item III  – Recursos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais e clique em (+) para adicionar este item.

Passo 6: Escolha a Tabela I – Das causas em geral e outros atos e 

Passo 7: Escolha o Item I – Das causas em geral.

Passo 8: O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor a ser
pago a título  de FERMOJU, DPC e MP bastando clicar  no (+)  para
adicionar aquele item e, posteriormente, emitir a guia.

Obs.: Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 54 da
Lei 9.099/95, o preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta
Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de
assistência judiciária gratuita.

Portanto, deverá ser pago tanto o valor das despesas iniciais
como do Recurso Inominado. 

4)  Pretendo interpor  recurso extraordinário  ou recurso especial,
devo  pagar  algum  valor  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do
Ceará?

Resposta: NÃO, é necessário recolher tão somente a guia constante no
site  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  Superior  Tribunal  de  Justiça,
respectivamente.

5) Pretendo interpor recurso criminal, como recolher?

Passo 1: Escolha a Receita “CUSTAS PROCESSUAIS”. 

Passo 2: Escolha a Comarca de Fortaleza e a Serventia “000477”.



Passo 3: Preencha com:
a) O nº do processo;
b) A parte responsável pelo recolhimento e seu CPF/CNPJ;
c) O valor da causa; e 
d) O nome do recurso em natureza da ação.

Passo 4 : Escolha a Tabela II – Dos Recursos em Geral.

Passo  5:  Escolha  o  Item  II  –  Recursos  Criminais  e  Cartas
Testemunháveis criminais, além das custas com traslado, quando for o
caso.

Passo 6: O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor a ser
pago a título de FERMOJU bastando clicar no (+) para adicionar aquele
item e, posteriormente, emitir a guia.

CERTIDÕES NO 2º GRAU DA JUSTIÇA CEARENSE

1) Pretendo emitir as despesas para requerer uma certidão, como
proceder?
Resposta: Acesse, por meio do Mozilla Firefox, o link http://sistemas-
internet.tjce.jus.br/fermoju/Guias_jud.asp e preencha o formulário de 
emissão da Guia de Recolhimento FERMOJU – GRF Judicial.

2) Desejo solicitar uma certidão de falência/concordata, narrativa
ou uma certidão negativa/positiva de distribuição,  como emito a
guia de despesas processuais?
 
Passo 1: Escolha a Receita “CUSTAS PROCESSUAIS”. 

Passo 2: Insira a comarca onde será requerida a certidão e a serventia
que será: 

a) 000477, quando a comarca for Fortaleza; e
b)  Fórum  de  “x”  –  Serviço  de  Distribuição,  com  o  número
respectivo. 
Quando a comarca for no interior

. 



Passo 3: Preencha com:
a) O nº do processo (Somente se possuir) 
b) A parte responsável pelo recolhimento e seu CPF/CNPJ
c) “Certidão” no campo natureza da ação
Obs.: O campo valor da causa deve ficar em branco.

Passo 4: Escolha a Tabela III – Prática de atos diversos.

Passo 5: Escolha o Item IV – Certidão única, negativa ou positiva, de 
processos distribuídos e em andamento.

Passo 6: O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor a ser
pago a título  de FERMOJU, DPC e MP, bastando clicar no (+)  para
adicionar aquele item e, posteriormente, emitir a guia.


