1. Declaração de ciência da responsabilidade pelas informações e
seleção da Instância competente
1.1.

A Corregedoria da Justiça do Distrito Federal não se responsabiliza pelas

informações inseridas pelo usuário para emissão da guia de custas judiciais, por isso
leia atentamente a mensagem inicial, marque a declaração de responsabilidade para
preencher a guia e clique no botão para avançar.

2. Emitindo a guia de custas judiciais iniciais para processos
distribuídos de 1ª Instância ou 2ª Instância
2.1. Selecione:
Instância: “1ª INSTÂNCIA” ou “2ª INSTÂNCIA”
Processo distribuído: “SIM” e
Processo Judicial Eletrônico: “SIM” ou “NÃO” (SE O PROCESSO FOR FÍSICO)

2.2. Digite o número completo do processo usando apenas números, sem qualquer
outro caractere, e pressione “ENTER”.
Para processos de 2ª Instância digite as três letras que identificam a ação, após os
números.

2.3. – Se o processo for físico, o sistema apresentará a tela com todos os dados do
processo, conforme a seguir:

Se o processo for eletrônico, os campos deverão ser preenchidos pelo usuário.
Atente-se para o campo NOME DA PETIÇÃO/FEITO, que deverá ser preenchido com
a classe que o processo foi distribuído.
2.4. – Confira os dados apresentados pelo sistema ou digitados (no caso de
processo eletrônico) e, após, informe:

a) o responsável pelo pagamento, selecionando uma opção no campo PAGO POR;

b) o número do CPF ou do CNPJ do responsável pelo pagamento, preenchendo o
campo apenas com números;

c) a quantidade de requeridos a serem citados e testemunhas a serem intimadas
preenchendo os campos correspondentes, sendo:
i. A quantidade de réus que serão citados e testemunhas que serão
intimadas na Circunscrição de Origem (Circunscrição em que foi distribuída
a medida/ação) – Verificar anexo I;

ii. A quantidade de requeridos que serão citados e testemunhas que serão
intimadas fora da Circunscrição de Origem (Circunscrição diversa da que foi
distribuída a medida/ação) – Verificar anexo II;
iii. A quantidade de requeridos que serão citados e testemunhas que serão
intimadas em outra Unidade da Federação.
Se não houver réu ou testemunha, preencha os campos com o número 0
(zero).

2.5. Se tiver certeza dos dados informados e desejar emitir a guia clique no botão
para avançar. Caso contrário, clique no botão para voltar e retificá-los.
Para verificar o valor das custas, antes de imprimir a guia, clique no ícone da
calculadora (consulte consultando o valor das custas judiciais iniciais)
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2.6. Ao selecionar a opção AVANÇAR, será exibida tela para confirmação dos dados.
Confira as informações e clique em uma das opções:
i. botão GRAVAR para gerar a guia de custas; ou
ii. botão VOLTAR para retornar à tela anterior.
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2.7. Ao gerar a guia, aparecerá a tela a seguir, confirmando o sucesso da operação.
Clique no botão IMPRIMIR para imprimir a guia de custas judiciais.
Se desejar emitir outra guia de custas do mesmo tipo, clique no botão
AVANÇAR para prosseguir.
Para emitir outro tipo de guia selecione-o no MENU.
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Imprimir

ANEXO I
TABELA INDICATIVA DAS CIRCUNSCRIÇÕES PARA COBRANÇA DE DILIGÊNCIA
OBS: a Circunscrição de Origem é aquela em que a ação será distribuída. Segue tabela
indicativa das Circunscrições:
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA

LOCAIS DE DILIGÊNCIA
CONSIDERADOS CIRCUNSCRIÇÃO DE
ORIGEM

Circunscrição de Brasília

Guará, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte,
Sudoeste, Octogonal, Varjão, Setor de
Indústria

e

Abastecimento,

Jardim

Botânico
Circunscrição de Brazlândia

Apenas Brazlândia

Circunscrição de Ceilândia

Apenas Ceilândia

Circunscrição do Gama

Apenas Gama

Circunscrição de Planaltina

Apenas Planaltina

Circunscrição de Sobradinho

Sobradinho e Sobradinho II

Circunscrição de Taguatinga

Taguatinga e Águas Claras

Circunscrição do Paranoá

Paranoá e Itapoã

Circunscrição de Samambaia

Samambaia e Recanto das Emas

Circunscrição do Núcleo Bandeirante

Núcleo Bandeirante, Candangolândia,
Park Way, Riacho Fundo I e Riacho
Fundo II

Circunscrição de Santa Maria

Apenas Santa Maria

Circunscrição de São Sebastião

Apenas São Sebastião

Para as comarcas contíguas considere diligência a ser realizada fora da Circunscrição de
Origem.
De acordo com o art. 175, § 2º, do Provimento Geral da Corregedoria, serão consideradas
comarcas contíguas as cidades a seguir:
•

VALPARAIZO/GO;

•

NOVO GAMA/GO;

•

ÁGUAS LINDAS/GO;

•

PLANALTINA/GO;

•

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO;

•

CIDADE OCIDENTAL/GO.

ANEXO II
NOTAÇÕES PARA DILIGÊNCIAS
Na guia de custas judiciais serão utilizadas as seguintes notações para diligências:
•

R – réu (pólo passivo);

•

T – testemunha;

•

CO – para diligência realizada na Circunscrição de Origem;

•

OC – para diligência realizada fora da Circunscrição de Origem;

•

UF – para diligências em outra Unidade da Federação.

