ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIARIO

PORTARIA N. 01, DE 12 OE MARCO DE 2014.

Reorganiza

as

procedirnentos

operacionais relativos a liberagao
de
valores
decorrentes
de
. req~isigoes de peq~eno valor em
agoes que tramrtam pelo rito do
J~izado Especial da Fazenda
Publica
da
Comarca
da
Capital/SC
e
da
o~tras
providencias. '

o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA
DA COMARCA DA CAPITAL, no .~sode $~as atrib~igoes legais, e
.

CONSIDERANDO 0 disposto no paragrafo unico do art. 2", da Resol~gao·
GP n. 49, de 04 de novembro de 2013, q~e disp6sq~e 0 Trib~nal de J~stiga de Santa
Catarina providenciaria, por meio de procedimento pr6prio, a ,riagao e a implantagao
de Sistema de Informagao q~e possibilrtasse 0 registro das RpVs e se~ controle, bem
como a automatizagao do pagamento mediante conv€mio com as entidades devedoras;
CONSIDERANDO a apravagao do Termo dElAbert~ra de Projeto da RPV'
eletr6nica pela Proc~radoria-Geral do Estado, confotme noticiado no sftio do Trib~nal
de J~stiga de Santa Catarina, em 08 de agostb de 2013;
CONSIDEFlANDO a Ala
CONSIDERANDO
dos legftimos credores.

0

Q.

97, de 09 de setembro de 2013 e;

elevado nlimero de pedidos de seq~estro por parte

RESOLVE:
Titulo I - Das Dispo$i~6es Gerais.

,

Art. 1° Considera-se Requisigao de Pequeno Valor - RPV - aquela
relativa a cradito cujo valor atualizado, por beneficiario, seja igual ou inferior a:

•

I - 40 (quarenta) salarios mfnimos, em sentengils transitadas em julgado
ate 07 dEljaneiro de 2013, nOStermos do artigo 1°, caput, da Lei Estadual n. 13.120, de
09 de novembro de 2004, com redagao dada pela Lei Estadual n. 15.945, de 07 de
janeiro de 2013, e art. 1° da Portaria PGE/GAB n. 11, de 26 de margo de 2013, se il
devedora for a Fazenda estadual;

II - 10 (dez) salarios minimos, em sentengas transitadas em julgado a
partir de 08 de janeiro de 2013, nos termos do artigo 1°, caput, da Lei Estadual .n.
13.120, de 09 de novembro de 2004, 'com redagao dada pela Lei Estadual n.. 15.945,
de 07 de janeiro de 2013, e art. 1° da Portaria PGE/GAB n. 11, de 26 de margo de
2013, se a devedora for a Fazenda estadual;
III - 0 maior beneficio do regime geral de previdencia social, na data do
transito em julgado da sentenga, nos termos do art. 1°, caput, da Lei Municipal n. 8.258,
de 8 de junho de 2010), se a devedora for a Fazenda municipal.
,
Art. 2° Considerar-se-a 0 ~alariominima vigente na data do transito em
julgado da sentenga, para fins d~ Requisigao de Pequeno Valor - RPV.
Art, 3° 0 pagamento de yalores superiores aos limites previstos no artigo
10 desta Portaria sera requisitado mediante precat6rio, exceto em casa de expressa
renuncia 80 valor excedente atualizado.

.

Art. 4° Em casa de litisconsorcio ativQ facultativQ sera considerado 0 valor
devido a cada litisconsorte, expedindo-se,
individualmente,
conforme 0 caso,
Requisig6es de Pequeno Valor - RPVs.
Titulo 11- Do Procedimento.
Art. 5° A parte autora, quando intimada, devera fornecer as dados
pessoais e financeiros constantes no quadro abaixo, sob pena de nao expedigao da
Requisigao de Pequeno Valor - RPV.
'

- ····_··1

1. Dadas pessoais de parte autora:
Nome do autor(a):

CPF:
Data de nascimento:

Maior de 60 anos na data da expedi<;;;odo RPV (comprovante) (fls.): ( ) SIM ( ) NAo
Portador de

em

cfoenqa grave descrita

lei conforme termo de inspeqao de saude de fls: ( ) SIM

( ) NAo
Data do Laudo:
2.Dados do credito~

Natureza do credito (conforme a senten<;a):ALiMENTAR ( ) PATRIMONIAL ( )

.

.

SE;RVIDORPUBLICO CIVIL ( ) SERVIDOR PUBLICO MILITAR ( )
SEFlVIDOR PUBLICO ATIVO ( ) SERVIDOR PUBLICO INATIVO ( ) P~NSIONISTA ( )
Parcelas relativas: EXERCiclO ATUAL ( ) EXERCiclOS ANTERIORES ( )
Imposto de Renda (conforme a senten9a): ( ) SIM ( )NAO
Recursos Recebidos Acumuladamente

(art. 12-A da Lei 7.713/1 9S8) (conforme a sentenga):

()SIM ()NiiO
ContribuiQao PrevidenCiaria (conforme a sentenc;a):

3. Dados bancariospara recebimentodo-credito:

( )SIM

( )NAo

,

Nome do titular da conta:
Titular da conta: Parte()

Perito()

Advogado ( )

CPF/CNPJ:
Endere<;o(s)/CEP:
Barnco (com c6digo):
Agencia (com dfgito verificador):
Conta Corrente/PoupanQa

( ) sem dig ito verificador

(com dfgito verificador):

( ) sem dfgito verificador

Operagao (apenas se 0 Banco do recebedor do credito for a Caix~Economica Federal):
ProcuraQao com poderes para reteber e dar quitaQao (fls):
--------------------------

Art. 60 A RequisiGao de Pequeno Valor - RPV - sera expedida por meio
de mandado de intimaGao, devendo ser cumprido no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar do seu recebimento, sob pen a de sequestro (art. 13, I e §1, ambos da Lei on.
12.1S:r, de 22 de'dezembro de '2009, e Enunciados 7 e 13 do FONAJE), por meio do
SACEN-JUD, independentemente de requerimento do credor.
Art. 7" 0 mandado de intimaGao sera acompanhado do respectivo numero
de subconta para dep6sito judicial, devendo 0 Chele de Cart6rio, oportunamente,
expedir 0 respeclivo Alvara Judicial.

-

Art. 80 Os autos deverao aguardar em Cart6rio enquanto nao lor quitado 0
valor devido pelo ente publico.
Art. 90 A Fazenda estadual OU municipal devera, no prazo de 10 (dez)
dias, a contar do dep6sito judicial, juntar aos autos 0 comprovante de pagamento da
RequisiGao de Pequeno Valor - RPV, bern como tabela pormenorizad", em que conste

os valores, Indices e termos utilizados, com base nos parametros estabelecidos no
dispositivo da sentenGa condenat6ria enos seguintes modelos:
Nome Data de
infcio da
da
Parte
corregao
Autor ' monetari
a
a
(lis. xx)

Indica da
CorreGao
Monetari
a
utilizada

Data

de Indice
Infcio dos . dos juros
juros
morat6ria
morat6rio s
s (lis. xx)
utilizados

Data
do ,Numer
Implement
0
de
oem lolha Meses
verba devidos
da
pleiteada
para
inciden
cia do
IR
(RRA)

Inciden
cia de
Contrib
uiGao
Previde

QCiaria
(lis. xx)

Valor
total
devido

Nome

do Percentagem

Procurador

dos Honorarios

Parte Sucumbenciais
da
Autora
(lis.
:tdos

Valor
total
devido

Paragralo "nico. 0 ente publico, mensalmente, devera comunicar, por
meio do e-mail nortedailha.juizadofazenda@tjsc.jus.br.

os dep6sitos efetivados.

Art. 1.0 as dep6sitos deverao ser realizados na ordem crono16gica de
antiguidade, mediante conferencia do Chefe de Cart6rio e publicidade mensal no 51tl0
do T JSC, por meio do ~eguinte acesso: Jurisdigao .... Comarcas ....Atas Normativos ....

Capital.

'
Art. 11 0 Chele de Cartorio tera

para transferir as valores depositados junto

0

prazo de, no maximo, 30 (trinta) dias,

a subconta

vinculada ao processo, a contar

da juntada do comprovante de pagamento por este Juizado.
Art. 12 0 Chele de Cartorio lica dispensado de digitalizar a copia do
Alvan, Judicial nos auto.s, competindo ao Credor acompanhar 0 depOSitodos valores
na conta anteriormente indicada por meio do 1) e-mail cadastrado junto ao SIOEJUO;
2) link: http:/Lapp.tjsc.jus.br(consultasidejud(cOnsultaprocessotranslerencia.action; 3)
link: http:((sistemas2.sc.gov.br/sef/webseffpgtorpv ou 4) do procedimento previsto no
art. 10.

.

Art. 13 0 Chefe de Cartorio arquivara os autos apos a expedigao do
respectiv~ Alvan} Judicial, independentemente

de intimagao do eredor.

Art. 14 0 credor poden, impugnar 0 valor depositado pelo ente publico
apos
compensagao do c,,§dito na cpnta bancaria retro informada, desde que
colacione tabela pormenorizada nos moldes da disposta no art. 10 desta Portaria, sob
pena de indeferimento.

a

Titulo III - Do BACEN-JUD.
Art. 15 A autoridade judiciaria efetuara 0 sequestro, por meio do BAGENJUD, com base no calculo a ser efetuado pela Contadoria Judicial, intimando as partes
apenas para dar-Ihes ciencia, independentemlmte de impugnagao, observado 0
disposto no artigo anterior e respeitada a hipotese de litisconsorcio ativo facultativo ou
necessario.

Art. 16 0 Chefe de Cart6rio certificar-se-a de que nao ha nenhum
comprovante de deposito pela Fazenda estadual ou municipal antes de expedir 0
respectivo Alvara Judicial, com base no valor sequestrado.

a

Art. 17
calculo apresentada pela Cantadoria Judicial prevalecera em
detrimento do formulada pela Fazenda estadual, municipaL au pela parte autora, em
casa de divergencia entre a valor sequestrado e 0 apresentado:

.. Titulo IV - Dos Honorarios Advocaticios.
Art. 18. Ao ;;ldvogado sera atribuida a qualidade de beneficiario quando se
tratar de honorarios sucumbenciais

e contratuais.

§ 1° Os honorarios sucumbenciais nao devem ser considerados como

parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificagao do
requisitorio como de pequeno valor, sendo expedida requisigao pr6pria do valor total
devido a esse titulo, podendo 0 advogado renunciar ao valor
processamento via RPV.

excedente para

§ 2° as honorarios contratuais devem ser considerados como parcela
integrante do valor devido a cada credor para fins de classificagao do requisit6rio como
de pequeno valor.

Art. 19. Caso 0 advogado pretenda destacar do montante da condenagao
o que Ihe couber par forg8 de honorarios contratuais, devera juntar aos autos 0

respectiv~ contrato e requerer a reserva perante 0 Juiz da Execugao antes da
apresentagiio do precat6rio ao Tribunal, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 4°, da
Lei n. 8.906/1994.
§ 1° 0 destaque de honorarios contratuais nao transforma em alimentar
um credito comum, nem altera a modalidade de requisigao por precat6rio para
requisigao de pequeno valor.
§

2° Havendo destaque de honorarios contratuais, os valores.do' eredor

originario e do advogado deverao ser solicitados na mesma requisi980, em campo

pr6prio, ou par Dutro meio que permita a vinculagao.
§

precat6rio.

3° Fica vec;ladaa reserva de hononirios contratuais ap6s a expedigao do

•

Art. 20. 0 direito de preferencia em razao de doenga grave ou da idade de
que goza a credor nao se estende aos honorarios contratuais, devendo 0 advogado,
caso preencha as requisitos, postular 0 beneffcia em relagao aos referidos val ores.
Titulo IV - Das Disposi~6esFinais e Transit6rias.

Art. 21 Revogam-se a Portaria n. 08 de 01 de agosto de 2013 e as demais
disposig6es em contrario.
Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publlcagao.
Art. 23 Este procedimento se aplica, inclusive, as Requisig6es de
Pequeno Valor - RPVs ja expedidas e pendentes de pagamento pelo ente publico,
devendo 0 Chefe de Cart6rio realizar a abertura de subcontas e informa-Ias aos
respectivos devedores por meio de e-mail.

,

Florianopolis, 12 de mar~o de 014.

~.

