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O PJe agora está integrado ao sistema de custas processuais do Tribunal de Justiça da Paraíba
(TJPB). Os sistemas agora estão interligados e possibilitará a geração e acompanhamento das
guias de custas processuais.
A primeira etapa desta integração, implantado apenas no 1º grau de jurisdição, diz respeito a
geração e análise das custas iniciais, a concessão da gratuidade judiciária e parcelamento dos
valores.
A partir da distribuição dos processos o sistema gerará a guia de custas processuais
considerando a classe e o valor da causa, conforme determina o regimento de custas.
IMPORTANTE: Não estão incluídos neste cálculo inicial as despesas com mandados e cartas, as
quais devem ser expedidas após a distribuição utilizando a opção de custas ocasionais do
sistema de Custas Judiciais

Figura 1

1. DISTRIBUINDO PROCESSOS
1.1 - SEM PEDIDO DE GRATUIDADE

O sistema Pje já está programado para gerar, automaticamente, as guia de custas processuais a
partir das informações inseridas nos autos. O cadastramento do processo deve seguir o
procedimento constante do manual do advogado para novo processo ou novo processo
incidental
Com a integração dos sistemas, caso o advogado/procurador/defensor não indique que há
solicitação de gratuidade judiciária (figura 2) é necessário que acessar o link da guia (figura 3),
gerado após o protocolo, faça a impressão ou copie o código de barras para pagamento na rede
bancária conveniada (figura 4).

Figura 2
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Figura 3

Figura 4

Para visualizar/imprimir a guia, clica-se no botão
e realiza os procedimentos de
impressão ou de copiar o código de barras para pagamento. A informação do pagamento será
checada a cada 20 minutos.
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1.2 - COM PEDIDO DE GRATUIDADE

A única observação que temos sobre processos com pedido de gratuidade é que embora a guia
também seja gerada, o pedido será analisado pelo magistrado e, caso não conceda, será gerada
uma intimação para que providencie o pagamento das custas.
2. ACESSANDO AS GUIAS DE CUSTAS DO PROCESSO
Agora, na capa do processo, haverá o link para consulta das custas processuais onde será
possível emitir a guia gerada (total ou parcelada).
Para tanto, necessário utilizar a funcionalidade de “PROCESSO > PESQUISAR > PROCESSO”,
clicar no número do processo e abrir os autos digitais:

Figura 5

Figura 6

Após abrir os autos digitais abre a capa do processo e terá acesso ao link

Figura 7

As guias do processo também pode ser acessadas pelo sistema de Custas Judiciais utilizando a
funcionalidade de “Consultar guias”

Figura 8
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3. SISTEMA DE CUSTAS JUDICIAIS INDISPONÍVEL
Pode ocorrer que ao protocolar o processo o sistema de custas judiciais esteja indisponível e
a guia não seja gerada. Caso exista tal indisponibilidade o sistema não apresentará ao final do
protocolamento o link de acesso para a guia de custas.

Figura 9

Neste caso, orientamos que o usuário aguarde alguns minutos e consulte o processo ou a guia
(ver tópico 2) e verifique se a guia foi já foi gerada para possibilitar o pagamento (não sendo caso
de pedido de gratuidade judiciária).
IMPORTANTE: A geração da guia será automática pelo PJe.
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