
 

 

TABELA DE DILIGÊNCIAS 

Advocacia de apoio para comarca de Maringá/PR e Região1. 

TABELA DE VALORES 

 Descrição Valor Adicional 

1 Protocolização petição integrado (somente 
protocolo) 

R$ 100,00  

2 Protocolização petição integrado (+ recolhimento 
guia de custas sem cálculos) 

R$ 140,00 + Valor das custas 

3 
Protocolização petição integrado (+ recolhimento 
guia de custas com cálculos) 

R$ 180,00 + Valor das custas 

4 Protocolização petição cartório (somente 
protocolo) 

R$ 140,00  

5 Protocolização petição cartório (+ recolhimento 
guia de custas sem cálculos) 

R$ 160,00 + Valor das custas 

6 
Protocolização petição cartório (+ recolhimento 
guia de custas com cálculos) 

R$ 200,00 + Valor das custas 

7 Distribuição de ação (somente distribuição) R$ 150,00  

8 
Distribuição de ação (+ recolhimento de guia de 
custas sem cálculos) 

R$ 200,00 + Valor das custas 

9 Distribuição de ação (+ recolhimento de guia de 
custas com cálculos) 

R$ 240,00 + Valor das custas 

10 Distribuição de carta precatória (somente 
protocolo) 

R$ 160,00  

11 
Distribuição de carta precatória (+ recolhimento 
de guia de custas sem cálculos) 

R$ 220,00 + Valor das custas 

12 Distribuição de carta precatória (+ recolhimento 
de guia de custas com cálculos) 

R$ 260,00 + Valor das custas 

13 Recolhimento de custas (sem cálculos) R$ 80,00  
14 Recolhimento de custas (com cálculos) R$ 120,00  
15 Solicitação de certidão judicial R$ 150,00  
16 Solicitação de certidão em cartório extrajudicial R$ 200,00  
17 Obtenção de cópias reprográficas até 50 páginas R$ 180,00 + Custo de envio 

18 Obtenção de fotografia digital até 50 páginas 
(envio por e-mail) 

R$ 150,00 Adicional: R$ 
0,10/foto 

19 Retirada e envio de alvará R$ 200,00 + Custo de envio 
20 Acompanhamento de diligência cível ou trabalhista R$ 500,00  
21 Audiência de conciliação em juizado cível R$ 500,00  

22 
Audiência de instrução e julgamento em juizado 
especial 

R$ 700,00  

23 Audiência de instrução e julgamento cível R$ 800,00  
24 Despacho com Juiz ou Membro do MP R$ 500,00  
25 Entrega de memoriais R$ 150,00  

26 Sustentação oral (exceto criminal) Sob 
consulta 

 

28 Outras diligências/atos não listados Sob 
consulta 

 

 

 

 

                                                        
1 Consulte por e-mail disponibilidade da cidade a ser realizada a diligência. Verificar os 
itens (i) a (iii) das Informações Adicionais, na página 2. 



 

 

Informações Adicionais: 

(i) Os valores acima são válidos somente para os fóruns a seguir: Justiça 
Estadual - Fórum e Juizado Especial, Fóruns Regionais e Juizados Especiais de 
Maringá e Sarandi, Estado do Paraná. 
(ii) Outros fóruns da comarca de Maringá2, acréscimo de 20%. 
(iii) Taxa de urgência, atendimento no mesmo dia (mediante disponibilidade – 
consultar - com comunicação até as 10:00 da manhã) ou no dia útil seguinte pela 
manhã, acréscimo de 100% sobre o valor determinado. 
(v) O valor da cópia reprográfica adicional é de R$ 0,30 (trinta centavos) por 
folha. 
(vi) O valor da foto digital adicional é de R$ 0,10 (dez centavos) por foto. 
 
CONDIÇÕES: 
 
1 – A solicitação deve ser confirmada somente pelo e-mail 
adv.marceloathayde@gmail.com, devendo constar todas as informações relevantes 
para o cumprimento da diligência, especialmente o nome das partes envolvidas e 
número do processo. Se em virtude da falta de informações não puder ser cumprida 
a diligência, somente será devolvido 50% (cinquenta por cento) do valor da mesma. 
 
2 – O pagamento da(s) diligência(s) deverá ser efetuado quando da solicitação 
dos serviços, mediante depósito em conta corrente a ser indicada. 
 
3 - O prazo de retorno para a diligência é de 2 (dois) dias úteis, a contar do 
depósito dos valores, salvo nos casos de aplicação da taxa de urgência que, 
dependendo da hora do depósito, poderá ser realizada no mesmo dia ou no dia útil 
seguinte. 
 
4 – As cópias reprográficas ou documentos solicitados poderão ser enviados por 
meio de e-mail (digitalizadas) ou Sedex (neste caso, será cobrado o valor do 
mesmo). 
 
5 – A impressão de petições ou peças recebidas por e-mail ou outra forma de 
arquivo digital para protocolo/distribuição serão cobradas na proporção de R$ 
0,30 (trinta centavos) por página. 
 
6 – No caso em que a audiência de conciliação for convolada em instrução e 
julgamento será cobrado o valor desta última. 
 
7 – Caso sejam realizadas diligências adicionais idênticas de protocolo, 
distribuição, distribuição de carta precatória, recolhimento de custas, obtenção 
de certidão, retirada de alvará ou entrega de memoriais na mesma hora e fórum, o 
valor de cada ato adicional terá um desconto de 50% (cinquenta por cento). 
 
8 - Não estão compreendidas no valor das diligências de n.º 18 a 26, despesas 
eventualmente antecipadas com estacionamento, custas e taxas judiciais, cópias 
reprográficas e outros necessárias ao cumprimento da diligência, as quais deverão 
ser reembolsadas na medida em que forem sendo apresentadas mediante envio 
digitalizado dos respectivos comprovantes, no prazo máximo de 1 (um) dia útil. 

                                                        
2 Cidades compreendidas no item (ii): Mandaguaçú, Mandaguari, Marialva, Paiçandú e 
Sarandi. Nestas cidades, Verificar os itens (i) a (iii) das Informações Adicionais. Para 
outras cidades, consultar previamente por e-mail disponibilidade da cidade a ser realizada 
a diligência, sendo que no caso de aceitação será cobrada quilometragem de acordo com a 
Tabela vigente da OAB.  

 


