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1 – Considerações iniciais
Este documento consiste em apresentar as funcionalidades de status atual da
Guia de Custas Processuais e a sua retificação dentro do gabinete por magistrados e
assessores, no PJe do 1º Grau.

2 – Painel do Magistrado/Assessor
Qualquer tarefa do gabinete, seja ela de minuta ou assinatura, tem agora as
informações da guia de custas processuais do processo selecionado [1], bem como a
sua situação atual [2]:
•

Processo tramitando com gratuidade: não há guia associada ao processo;

•

Guia de custas em atraso: existe uma guia e ela está em atraso;

•

Guia de custas paga: a guia está paga ou parcialmente paga e em dia;

•

Guia de custas cancelada: existe uma guia, mas ela está cancelada;

•

Guia de custas aguardando pagamento: existe uma guia que não está
atrasada, mas está aguardando pagamento.

Figura 1: informações da guia e status atual.
Exclusivamente para os processos que já tem, pelo menos, uma guia gerada, é
possível retificar a guia de custas por meio da transição Retificar guia de custas
inciais [3], nas tarefas de minuta do gabinete.
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Figura 2: transição para retificar a guia de custas iniciais
Na tarefa Gerar Guia de Custas Processuais [Figura 3] é possível retificar a
classe processual ou o valor da causa [4]. Após a retificação, a guia de custas será
recalculada e os dados atualizados serão impressos na própria tarefa [5].

Figura 3: Retificar guia de custas processuais iniciais
É possível também selecionar a quantidade de parcelas [6], o desconto em
percentual ou em valor [7], o valor do desconto [8] ou definir a gratuidade integral do
processo [9].
Em todos os casos, é necessário clicar na transição Confirmar dados e
prosseguir [10]. Caso haja desistência na alteração da guia, deve-se clicar na opção
Não gerar guia de custas e sair [10].
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