
GUIA DO PREPARO RECURSAL:
Como preencher o Documento de Arrecadação 
Judicial e Extrajudicial (DAJE).
No âmbito dos Juizados Especiais

Este guia foi organizado para facilitar a elaboração e apresentação do Preparo Recursal - elemento 
formal que acompanha o chamado Recurso Inominado no âmbito dos Juizados Especiais. 
                Este Preparo Recursal poderá ser composto de até cinco procedimentos e deverá ser expedido 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Espero que este guia seja útil para todos.
Télio.

Elaborado por Télio Moreira Santos



GUIA DO PREPARO RECURSAL.
Como preencher o Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial (DAJE).

Acesse o site do Tribunal de Justiça da Bahia: www.tjba.jus.br

Selecione a opção DAJE ELETRÔNICO

A depender de cada processo, o Preparo Recursal poderá requerer o recolhimento de até 5 DAJEs para se tornar válido:

DAJE 01- Recursos Judiciais 
DAJE 02- Custas Processuais
DAJE 03- Atos dos Oficiais de Justiça
DAJE 04- Documentos enviados via Correios
DAJE 05- Porte e Remessa



Os valores dos DAJEs terão sempre como base a Tabela de Custas Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
Esta tabela poderá ser acessada através do download disponibilizado no próprio link de emissão do DAJE eletrônico:

TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS

Link  para o download da tabela de custas



OPÇÕES A SEREM MARCADAS:

• No campo VALOR DECLARADO, selecione: NÃO.
• No campo TIPO DE ATO, selecione: IX – RECURSOS: A) RECURSOS 
EM GERAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (EXCLUÍDAS AS 
DESPESAS COM PORTE DE REMESSA E RETORNO, QUANDO 
CABÍVEIS)

• Em seguida selecione a comarca e Distrito que, neste caso, será a 
TURMA RECURSAL. 

Agora preencha os campos pessoais da parte 

interessada e, agora, é só imprimir. 

Emissão do DAJE 01 – Recursos Judiciais
Trata-se de um DAJE de valor fixo. Clique na opção RECURSOS JUDICIAIS e, em seguida surgirão as opções deste 

campo.



Emissão do DAJE 02 – Custas processuais

OPÇÕES A SEREM MARCADAS:

• Atribuição: PROCESSOS 
JUDICIAIS EM GERAL

• Valor declarado: SIM
• Valor: Ver observação.
• Tipo de ato: I- DAS CAUSAS EM 

GERAL (...)
• Selecione a Comarca
• Selecione o cartório/Distrito.

• Preencher as informações pessoais do 
interessado da mesma forma do DAJE 
das custas judiciais..

Neste campo coloque o valor da condenação arbitrado na sentença. Sendo esta 
ilíquida, deve-se colocar o valor da causa, que está registrado na peça exordial.

DAJE de valor variável, calculado com base no valor da causa .

Coloque sempre o número do processo sem pontos ou traços.



Emissão do DAJE 03 – Atos dos oficiais de justiça
• Para a emissão deste DAJE deverá ser feita uma pesquisa nos autos, 

para se verificar quantos e quais atos foram realizados pelos oficiais 
de justiça. Não há necessidade de apresentação de DAJE sem valor 
no processo onde não existiu atividade de oficial de justiça.

OPÇÕES A SEREM MARCADAS:

• Atribuição: ATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

• Valor declarado: NÃO

• Tipo de ato: Selecionar a opção desejada

• Selecione a comarca e,  para os JE´s, utilize a opção 
“OFICIAL DE JUSTIÇA”

• Selecione a quantidade de atos (ex: 3 citações por 
oficial de justiça, penhoras e avaliação, etc.)

Coloque sempre o número do processo sem pontos ou 
traços.

Como sempre, preencha os dados do interessado.



Emissão do DAJE 04 – Despesas postais

OPÇÕES A SEREM MARCADAS:
• Atribuição: DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS.
• Valor declarado: NÃO
• Tipo de Ato: III- TARIFA DE POSTAGEM - intimação via postal.

A emissão deste DAJE deverá ser realizada através da contagem 
das cartas emitidas via ECT.

Use o mesmo procedimento para processos físicos ou digitais.
 Ao final, preencha o campo QUANTIDADE DE ATOS.

As despesas postais abrangem todos os gastos com os Correios: intimações, notificações, citações, envio de ofícios, etc.



Emissão do DAJE 05 – Porte e Remessa
Utilizado apenas para os processos físicos. 

Não deverá ser utilizado para os processos do sistema informatizado PROJUDI.

OPÇÕES A SEREM MARCADAS:

• Atribuição: DESPESAS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS

• Valor declarado: NÃO

• Tipo de ato:  
Neste campo deverá ser selecionada a opção 
de acordo com a quantidade de folhas do 
processo. As opções são autoexplicativas. 



Guia elaborado por Télio Moreira Santos,
servidor público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Dicas finais  
Por último, seguem algumas dicas, esperando que este guia sirva pra dinamizar o trabalho de 
todos e de todas que atuam na área dos Juizados Especiais.

Lei 9099/95: 
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 
contados da ciência da sentença, por petição escrita, da 
qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1º O preparo será feito, independentemente de 
intimação, nas quarenta e oito horas  seguintes à 
interposição, sob pena de deserção.

“PROCESSO CIVIL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - 
RECURSO - PREPARO - CUSTAS PROCESSUAIS 
RELATIVAS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO 
- PRAZO EM HORAS - RECOLHIMENTO FORA DO 
PRAZO LEGAL - DESERÇÃO - 1) No Juizado 
Especial Cível, o preparo do recurso compreende o 
recolhimento do preparo recursal propriamente dito 
bem como das custas processuais relativas ao primeiro 
grau de jurisdição e deve ser feito no prazo de até 48h 
seguintes à interposição, independentemente de 
intimação, sob pena de deserção, consoante previsto 
no art. 42, § 1º, c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei 
nº 9.099/95. 2) Se a parte recorrente apresenta o 
comprovante de pagamento das custas processuais e 
do preparo, fora do prazo legal, impõe-se o decreto de 
deserção. Sendo o prazo contado minuto a minuto, 
ultrapassado o horário, ainda que em minutos, incide 
o recurso em deserção, conforme art. 125, § 4º, do 
Código Civil de 1.916, e art. 132, § 4º, do Código Civil 
atual. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. 
Recurso não conhecido.(20040110878287ACJ, Relator 
ALFEU MACHADO, Segunda Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 
em 26/10/2005, DJ 25/11/2005 p. 230).”.

Aqueles que se enquadrarem na Lei de Assistência 
Judiciária, Lei 1060/50, deverão requerer tal amparo no 
momento da interposição do recurso.

“Nas ações judiciais há sempre a possibilidade de se perder 
“tudo” se houver uma sentença desfavorável. Já por meio 
da Conciliação não existem “vencidos”, pois o resultado 
final beneficia ambas as partes” (fragmento extraído do site 
do CNJ).

Os DAJEs 02, 03 e 04 compõem as custas do processo e 
poderão ser utilizados para o pagamento das condenações 
em custas processuais.


