TUTORIAL - SAJ
REMESSA DE PROCESSOS À
CENTRAL DE CUSTAS
Este tutorial se aplica apenas aos processos com trânsito em
julgado e com custas remanescentes pendentes de pagamento.
Os processos nessa situação deverão ser encaminhados à
Central de Custas, que será responsável pelo cálculo e
cobrança das referidas custas.

A regra geral é que as custas processuais sejam
recolhidas antes da prática dos atos. As custas
remanescentes ocorrem quando se deu andamento
aos feitos sem o recolhimento prévio, apenas nas
hipóteses de isenção, nos casos do interessado ser
beneficiário da assistência judiciária gratuita ou se o
Juiz deferir o pagamento ao final do processo.

Os processos sem custas pendentes de pagamento
deverão ser baixados normalmente, sem a
necessidade de envio à Central de Custas.

Passo a passo para encaminhamento à Central de Custas
a) Encerrar as pendências do processo.

Aguardando Pagamento das Custas

b) Nas filas acima indicadas, selecionar o
de Envio a Central de Custas S/Trans. Julgado 1
de Custas C/Trans. Julgado , conforme imagem abaixo.

1

Certidão utilizada caso o trânsito em julgado já tenha sido certificado anteriormente.

Certidão

c) Para efetivar a emissão da Certidão, será necessário escolher o nome do
, conforme imagem
abaixo.

d) Após assinatura, o processo será movido automaticamente para a fila Com a
Central de Custas , conforme imagem abaixo.

Nesta fila, duas atividades poderão ser
processo: enviar o processo concluso
reativação do processo .

realizadas no
proceder a

e) Visualização das movimentações lançadas no processo após assinatura e
liberação da certidão nos autos digitais:

Como se pode observar, a assinatura da certidão alterou a

Caso o processo seja físico, as movimentações
Definitiva e
geradas atomaticamente. Sendo assim, após a emissão da
Certidão,
as
movimentações
deverão
ser
inseridas
manualmente
por
meio
do
menu
Andamento
>
Movimentação Unitária ou Andamento > Movimentação em
Lote , para mais de um processo, inserindo a movimentação
Definitivo e depois 59998
Remessa dos Autos à
Central Custas .

f) O documento assinado nos autos digitais poderá ser visualizado conforme
imagem abaixo.

