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1. Para gerar o boleto de custas processuais iniciais ou complementares, clique nas opções respectivas no quadro indicado abaixo  na página do TJAP: 

www.tjap.jus.br. 
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2. Abaixo é exibida a tela das custas iniciais. 

Normas aplicáveis 

1ª ação: selecione a instância -> 1º Grau ou 2º Grau. 

As tabelas serão exibidas conforme este 1ª seleção. 

 

2ª ação: informe o valor da causa, os nomes do autor e 

do réu 

 

3ª ação: clique no botão gerar tabela de custas 
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A partir desta tela, deverão ser adicionados os itens que 

comporão as custas iniciais conforme a Lei de Custas. 

 

Como exemplo será gerada uma guia de custas de uma ação 

cível de rito ordinário com um autor e dois réus. 

 

4ª ação: Expandir a tabela 03 clicando em cima da seta 

indicada, pois, neste exemplo, a ação não é de competência 

dos juizados. 
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5ª ação: Expandir o item “I. Das varas cíveis e de 

fazenda pública” em razão deste exemplo ser para 

uma ação cível.  

Note que se tratando de uma ação cível de família 

o correto é o item II. Das varas de família, órfãos e 

sucessões. 
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6ª ação: Selecionar o rito correspondente 
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7ª ação: Selecionado o item correspondente, o 

sistema exibe-o para conferência (A). Depois de 

conferido, clicar no botão adicionar (B). 

A 
B 
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8ª ação: Após o sistema exibir o item adicionado e 

o seu valor abaixo, clicar no botão avançar (A) 

para acessar as outras tabelas das custas. 

 

Note que sempre será adicionado somente um rito. 

A 
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9ª ação: Expandir a tabela 04 – Doa atos dos 

distribuidores. 
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10ª ação: Selecionar o item correspondente à 

distribuição.  

 

Note que o item “distribuição de feitos judiciais, 

cíveis e criminais...” prevê a distribuição de 

processos com um autor e um réu. 

 

Se o número de partes for maior que dois, deve ser 

selecionado também o item “a) para cada pessoa 

que exceder” 
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11ª ação: Selecionar o item “distribuição de feitos 

judiciais, cíveis e criminais...” e clicar no botão 

Adicionar 
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12ª ação: Como neste exemplo existem dois réus, 

totalizando três pessoas, será necessário selecionar 

o item “a) para cada pessoas que exceder”. 

 

13ª ação: Informar a quantidade de pessoas que 

excede a dois (A). 

 

14ª ação: clicar no botão adicionar. 

A 
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15ª ação: Após o sistema exibir os itens 

adicionados e o seu valor abaixo, clicar no botão 

avançar para acessar as outras tabelas das custas. 
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16ª ação: A Tabela 08 trata das diligências a serem 

cumpridas pelos Oficiais de Justiça e documentos a 

serem enviados pelos Correios. 

 

Como neste exemplo há dois réus, serão 

selecionados dois itens de diligência por Oficial de 

Justiça referente aos dois mandados de citação. 
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17ª ação: Foram selecionados e adicionados os 

itens identificados abaixo: “a) por pessoa” e “b) 

por pessoa que exceder no mesmo endereço”, pois 

foi considerado neste exemplo que os dois réus 

residem no mesmo endereço. 

 

18ª ação: Não existindo mais itens a serem 

adicionados, clicar no botão avançar para acessar 

as outras tabelas das custas. 
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19ª ação: A Tabela Taxa Judiciária calcula o valor 

da taxa a ser incluída com base no valor da causa. 

Selecione o item Taxa Judiciária e adicione-o. 

 

Note que o item Taxa Judiciária Complementar é 

utilizado somente quando há determinação judicial. 
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20ª ação: Após o sistema exibir os itens 

adicionados e o seu valor abaixo, clicar no botão 

avançar para gerar a guia de custas. 
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21ª ação: Clicar no botão Gerar guia 
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22ª ação: Com a guia gerada, clicar no botão Gerar boleto. 
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23ª ação: O sistema Tucujuris Web cria a guia de custas em 

formato PDF.  

 

Atenção: é necessário que esteja instalado um programa 

leitor de PDF em seu computador 
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Guia de custas criada. 


