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A partir da data de 24/03/2022 o 
sistema de pagamento de custas FDJ 
será substituído pelo sistema EGUIA. 
Assim, a emissão da guia judicial para 
o pagamento de custas poderá ser 

gerada pelo sistema PJe ou diretamente 
pelo sistema Eguia. A seguir, serão 

explicados os passos necessários para 
a emissão das guias pelos servidores e 
magistrados do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte.



3

1

2

Os  usuários internos poderão ter acesso a todas as guias de custas geradas de 
um determinado processo clicando em “Detalhes do processo”, opção “Custas”, 
conforme tela que segue, bem como poderão gerar novas guias.

 Após clicar na opção “Custas” será aberto uma tela no sistema EGuia, o qual é  o novo 
sistema de arrecadação de custas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande 
do Norte, o qual substituirá o sistema FDJ. Nela será possível visualizar todas as 
guias geradas, bem como as informações de cada uma, como data da emissão, data 
de vencimento, valor, data de pagamento e sua atual situação (paga, não pagas, 
canceladas, dentre outras). Também será possível gerar novas guias.
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Ao clicar em gerar nova guia de pagamento será aberta a tela que segue. Se faz 
necessário informar o número do processo, bem como o email para qual a referida guia 
deverá ser encaminhada, que no caso será para a parte ou advogado. Em seguida, 
deverá ser escolhido o grupo de serviço e o serviço adequado e, por fim, deverá ser 
clicado em “Emitir”. A guia será  gerada e encaminhada para o email informado, bem 
como será juntada nos documentos do processo automaticamente.

A guia gerada segue o padrão da página a seguir.
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Após gerada, ela será juntada, automaticamente, nos autos do processo. Quando 
ocorrer o pagamento, o sistema do Banco do Brasil encaminhará o comprovante de 
pagamento para o sistema EGuia/PJe o qual será anexado, automaticamente, aos 
documentos do processo. 
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Na opção “Consulta de processos”, após digitar o número do processo e clicar 
em “Pesquisar”,  no campo “Características” aparecerá um novo ícone, conforme 
imagem que segue, informando o status atual da guia de recolhimento (gerada, paga, 
cancelada, etc)  para o processo pesquisado.  

Visando uma melhor identificação de processos que estão com guias pagas, não 
pagas e canceladas foram criadas etiquetas específicas.
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Caso haja a necessidade de gerar uma nova guia de custas, o servidor da unidade 
judiciária deverá acessar o sistema EGuia, através do link disponível no site do 
Tribunal de Justiça em “Acesso Rápido”, selecionar a opção “Custas e Taxas - FDJ”. 
Em seguida, deverá clicar em “Custas e taxas”. O acesso será via login e senha de 
rede utilizada para acessar os sistemas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Norte.

Após acessar o sistema, deverá ser informado o número do processo e o email do 
advogado/parte que deverá receber a guia, bem como deverá ser selecionado o grupo 
de serviço e o serviço adequado e, em seguida, deverá ser clicado em emitir, passos 
esses semelhantes ao descrito no ponto 3 deste manual. A guia gerada, além de 
ser encaminhada para o email informado, ficará juntada nos autos automaticamente, 
podendo ser visualizada por todos que têm acesso ao processo.   
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RESUMO DO PROCEDIMENTO



9

TJRN


