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REeuERIMENTo N" 3[E oB zozr
proponente: Vereador Dt. Lauri/PROS)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel

REQUER, nos teÍmos que regem o art. 1.48, inciso IV, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

seja encaminhado ao Senhotes Deputados Estaduais do Paranâ, soücitando providências e voto

contrário para o aumento na tabela de custas iudiciais, quando os desembargadores do Órgão

Especial do lribunal de Justiça do Estado do Paraná GJ-PR) apÍovaram dia 8 de novembro a

proposta que revisa a tabela de custas judiciais, composta por mais de 60 itens com um aumento

proposto paÍa o teto de mais de 200o/o.

É o qrr. Requer. Sala de Sessões.

Cascavel, 18 de novembro de 2021,.
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Justificação:

O referido requedmento tem por objeavo solicitar aos nobtes Deputados Estaduais
voto contrátio a esse aumento absurdo das custas judiciais.

Os desembargadores do Ótgão E,special do 'I'ribunal de Justiça do Estado do Paraná

(IJ-PR) apÍo.vaÍam dia B de novembro a pÍoposta que revisa a tabela de custas judiciais,

composta por mais de 60 itens com um aumeÍIto proposto par^ o teto de mais de 200o/o, saindo

dos atuais R$ 1.963,86 para R$ 5.909,68. Com a aprovação do colegiado, o texto

Âssembleia Legislativa para v otaçào.
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O presidente da OÂB Paraná., Cássio Telles, participou da sessão do Óço Especial do

Tribunal de Justiça do Paraná, e se posicionou contra os reaiustes.

A ptopostâ é do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson e foi aprovacla de forma

unânime na sessão admrnistrativa do Otgão Especial. Entre as justificativas, o relator aFrrmou

que "ar ua/ores esÍão muiÍo defusados em re/ação a outros libunais".

Â OÀB-PR destaca que não houve redução nâs custâs de causas de menor valor

e ainda se apücou umâ coÍÍeção pelo IPCÂ de 73,7'/o. De acordo com o presidente da seccional,

os aumentos na tabela de custas da justiça criminal também acabam prejudicando, em especial, a

população mais carente. Outto ponto levantado pelo órgão é o fato de o Tribunalnáo apresentaÍ

uma estimativa de quaÍrto será atrecadado com a Ítova tabela, bem como quanto necessita

reajustar.

Senclo assim, sabedores que a população não conseguc impeuar açôes

não tem recursos para p^g^rem âs custas judiciais, conclamamos para que essa Casa dc

não a esse aumento abusivo e \iote contrário.
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