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PROVIMENTO  Nº  02/98 
 
 
 

As  custas  processuais (receitas  do 
FERD) impagas devem ser objeto de 
cobrança, podendo ser executadas 
judicialmente 

 
 

O Des. JOSÉ ANTÔNIO DE ANDRADE GÓES, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, 

 
Considerando a ocorrência de consultas dirigidas à Corregedoria e respeitantes 

ao não pagamento de custas processuais, 
 
Considerando a necessidade de estabelecer orientação no sentido  de 

adequado e uniforme encaminhamento de sua cobrança, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Na cobrança das custas da espécie, ter-se-ão  que observar instruções 

pertinentes, tais como as contidas na Lei Estadual nº 169-A/79, na Resolução nº 019/91, 
Provimentos nºs 10/95, 11/95, 06/96, 11/96, 01/97 e 01/98, sem perder de vista o disposto 
em outros normativos, notadamente o contido no artigos 19 e seguintes do Código de 
Processo Civil, bem como nos artigos 804 e seguintes do Código de Processo Penal. 

 
Art. 2º - Seguindo as orientações expressas nas normas delineadas no artigo 

anterior, o Cartório, no ingresso da ação, necessariamente cobrará as taxas devidas e as 
custas iniciais. No curso da demanda, poderá surgir a necessidade de antecipação de 
numerário para fazer face a outras despesas, decorrentes de eventuais solicitações de 
providências das partes. Ao final do processo, proceder-se-á à cobrança das custas finais, 
que devem ser pagas antes da prolação da sentença, cabendo ao Magistrado lançar 
despacho nos autos nesse sentido. Não se realizando o pagamento, e porque cabe colaborar 
com o Magistrado no sentido de cumprimento de seus deveres (LOM. art. 35-VII),  impõe 
submeter o assunto ao mesmo, que poderá valer-se de meios próprios para viabilizar o 
recebimento das custas (a propósito, Cód.Proc.Civil, art. 267, §§ 1º e 2º).  Seguindo este 
roteiro, é possível concluir que ao final do processo não deve ocorrer saldo de custas a 
receber. 



Art. 3º - Apesar do procedimento exposto, se ao término do processo existirem 
custas pendentes de recebimento, cabe tomada de providências para seu recebimento.  Não 
sendo o caso de custas de serventuários - que tem seu próprio meio para cobrança - e sim 
do Tribunal de Justiça, a serem creditadas ao FERD, inicialmente o Cartório deverá dirigir 
ao(s) devedor(es) correspondência solicitando o imediato pagamento do débito, 
devidamente especificado/quantificado. Se infrutiferas as providências, o assunto deverá 
ser encaminhado à Corregedoria, que se encarregará de coordenar as medidas necessárias 
para realização da cobrança judicial, iniciativa que ficará na dependência de autorização 
por parte da Presidência do Tribunal. 

 
Art  4º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se e registre-se. 
 
Aracaju(SE), 12 de fevereiro de 1998 

 
 

Des. José Antônio de Andrade Goes 
Corregedor Geral da Justiça 


