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INTRODUÇÃO
Com o intuito de munir os jurisdicionados e os serventuários das Secretarias de Varas dos
Juizados Especiais, Cartórios e Contadorias Judiciais de ferramenta eficiente à emissão de
cálculos de custas judiciais, assim como para democratizar o acesso e o recolhimento das
taxas do Poder Judiciário Estadual, a Coordenadoria do FERMOJUPI conjuntamente com a
Secretaria de Tecnologia e Informação, procederam à confecção do presente Manual do
Usuário.
Incluíram-se no sistema todas as receitas provenientes ao FERMOJUPI conforme art. 3º da
Lei Estadual nº 5.425, de 20 de dezembro de 2004 bem como está inserido a tabela de
serviços da Lei de Custas e emolumentos (Lei nº 5.526/2005), consulta indispensável, uma
vez que o presente manual não esgota a matéria, permitindo consultas rápidas e seguras.
O sistema COBJUD-WEB emitirá custas, emolumentos e demais taxas do Poder Judiciário
de forma simples e transparente, permitindo o jurisdicionado verificar os valores cobrados
e os pagamentos efetuados, de tal forma que atenderá a todas as Comarcas do Estado,
incluindo os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
As Equipes do FERMOJUPI e STIC estão abertas a sugestões, objetivando o aprimoramento
do Manual e dos trabalhos das serventias judiciais e extrajudiciais.
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ACESSO AO COBJUD WEB
Na página inicial do sitio do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br) o
usuário encontrará o ícone Cobranças Judiciais, com um clique neste ícone ele terá
acesso a pagina principal do sistema.

Figura 1

Pagina Inicial

Figura 2
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ENTENDENDO O SISTEMA
Na parte superior da tela você encontrará.
Nova Guia  Preparação para o preenchimento de uma nova guia.
Segunda Via  Emite a segunda via de uma guia que já foi emitida.

Figura 3

Verificar Pagamento  Verifica-se a autenticidade da guia e se o foi realmente
paga (liquidada) no sistema bancário. Atenção, a liquidação de guias não pagas nos
Bancos da Juriscred são liquidadas somente no dia seguinte.

Figura 4

Tabela de Serviços  Exibe classificadamente os valores e especificações de
cobranças de custas, emolumentos e serviços em geral.
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Nova Guia  Preenchimento de uma nova guia de serviços.

1. Identificar-se.

2. Escolher a
Comarca.

Figura 6

4. Serviços Judiciais
(que dizem respeito a
processos) ou Notariais
de Registro.

3. Escolher a Serventia
Oficializada. Campo
obrigatório para
liberação do botão
“Iniciar Inclusão de
Serviços”.

Figura 7

Quando o usuário escolher a opção
deverá iniciar a
inclusão de serviços clicando no botão
, surgirá a tela como
mostrado na figura 8. No capítulo “Gerando Guia de Serviços Judiciais” explicaremos
como se dá o preenchimento dos dados do processo quando escolhemos “Serviços
Judiciais”.
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5. Selecione o
tipo de serviço.

Figura 8

6. Se o serviço for um
valor calculado com
base no valor
declarado, digite o valor
declarado.

Figura 9

7. Digite a quantidade
a ser adicionada.
8. Se o serviço for um valor que já
consta na tabela de emolumentos
basta clicar em adicionar.

Figura 10
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9. O serviço será adicionado e você poderá
incluir um novo serviço no mesmo Boleto.

Figura 11

10. Clique para gerar o
boleto.

Figura 12
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Obs.: O boleto só será gerado, se o valor mínimo for igual ou maior que R$ 10,00(dez
reais).

Figura 13

Guia impressa

Figura 14
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GERANDO GUIA DE SERVIÇOS JUDICIAIS

1. Identificar-se.

2. Escolha a
Comarca.

3. A Serventia
Oficial da Comarca
selecionada.

Figura 15

Figura 17

4. Preencher as informações sobre o Processo como:
4.1. Tipo de Ação (Pacotes de Serviços) => Tipo de ação que recebeu no
ajuizamento;
4.2. Valor da Ação => Valor da ação declarado na petição inicial;
4.3. Ação de Família => Esta opção deverá ser preenchida para o calculo das
ações de Família quando for contenciosa ou não;
4.4. Processo com até 50 folhas => Quantidade de folhas inicial do processo;
4.5. Originado da Capital ou Interior => Origem do Processo;
4.6. Contencioso => Se na ação de família haja necessidade de discutir algo em
juízo, resolver conflitos de interesses. Marque esta opção;
Estas informações deverão ser preenchidas (se necessária), pois influenciarão
sensivelmente no calculo das custas processuais.
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5.

Depois

de

preenchidas

as

informações

acima,

clique

no

botão

, deverá surgir a Figura 19

6. Clique para gerar o boleto.

Figura 19

7. Clique em Boleto para
imprimi-lo, caso ele não
apareça na tela.

Figura 20

8. Caso você tenha incluído
uma taxa indevida ou já paga,
poderá excluí-la clicando no
“X”, antes de Gerar o Boleto
Figura 21
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos com este manual esclarecer de forma simplificada as dúvidas no que se
refere ao uso do sistema Cobjud Web para a emissão e recolhimento dos de custas
processuais, emolumentos, serviços e notariais e outros.
A escolha correta dos serviços perante determinada situação, deverá
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Quaisquer informações sobre a emissão de custas judiciais e emolumentos das
serventias oficializadas, podem ser esclarecidas junto à Coordenadoria do FERMOJUPI,
pelos telefones (86)3215-7426/3221-4434 ou fax 3215-742

