
MANUAL PARA O RECOLHIMENTO DE EXCEDENTE AO TETO REMUNERATÓRIO

1.NORMATIZAÇÃO:

a) Quem recolhe: Oficiais Interinos de Serventias Extrajudiciais Vagas quando sua remuneração

mensal ultrapassar 90,25% do subsídio dos Ministros do STF. Clique neste link para visualizar os

valores  mensais  desses  subsídios:

http://www.stf.jus.br/portal/remuneracao/pesquisarRemuneracao.asp

b) Resolução CNJ nº 80/2009 - https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/105

c) Art. 1.036 do Provimento CGJ nº 08/2014.

d) Acesse às planilhas dispostas pela Corregedoria Geral da Justiça cearense visando auxiliar na

prestação  de  contas  dos  interinos,  clicando  no  link  https://corregedoria.tjce.jus.br/prestacao-de-

contas-dos-interinos/

2 – GERAÇÃO DO DAE

1.  Link  para  acessar  ao  formulário  eletrônico:  https://sistemas-

internet.tjce.jus.br/fermoju/Guias_jud.asp.

2. Com o formulário aberto:

a)  No  campo  RECEITA  selecione  a  opção  600  -  RESTITUIÇÃO  EXCEDENTE  TETO

REMUNERATÓRIO;

b)  Em  Comarcas  selecione  Comarca  de  Fortaleza  e  em  Serventias  escolha  o  item  000999  -

FERMOJU - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERN. DO TJCE;

c) Em Nome do Responsável pelo Recolhimento insira o nome, comarca e cód serventia FERMOJU

(abreviar  quando  for  muito  extenso,  mas  sempre  deixando  o  código  serventia  com  os  seis

algarismos)  do  cartório  e  no  campo  CPF/CNPJ  digite  o  CNPJ  da  serventia  (limitado  a  60

caracteres);

d) Em Valor de Causa deixe o campo em branco;

e)  No  campo  Natureza  da  Ação  sugere-se  fazer  referência  ao  mês/ano  correspondente  ao

recolhimento do excedente (limitado a 30 caracteres);

f) No campo Discriminação das Custas insira o nome e CPF do INTERINO(A) e repita os dados já

referenciados no item "c", podendo mesclá-lo com as informações do item "e";

g) No campo FERMOJU digite o valor a ser recolhido ao FERMOJU;

h) Clique sobre o botão cinza contendo em seu interior o sinal de +;

i) Finalize a geração clicando sobre o botão EMITIR, quando será aberta uma nova tela; e

j) Nesta nova tela confirme a emissão clicando sobre o botão Emitir Guia,  que em seguida será

disponibilizada na tela o DAE gerado.



h) Na tela do DAE gerado, há um link (PAGAMENTO ON-LINE) disposto após o código de barras

direcionando a outra tela no qual poderão ser efetuados pagamentos no Banco do Brasil, Bradesco

ou Caixa Econômica Federal.

3. MODELO PREENCHIDO, DAE GERADO E TELA PAGAMENTO NO BB, BRADESCO 

OU CEF


