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Manual Prático para Distribuição de Carta Precatória Eletrônica
Os processos e as cartas precatórias de natureza diversa da criminal remetidas, por
Órgãos externos e Advogados, às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Rondônia
deverão ser encaminhadas exclusivamente através do sistema PJE, conforme art. 1° do ATO
CONJUNTO n. 002/2018-PR-CGJ.
Art. 1º DEFINIR que, a partir da publicação deste Ato Conjunto, o recebimento de
processos judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, inclusive no
exercício de competência delegada, dar-se-á exclusivamente por meio do sistema Processo
Judicial Eletrônico – PJe PJRO (1º e 2º graus) ou por outro que venha a lhe substituir.

Advogados e os Órgãos deprecantes observarão o seguinte procedimento para envio de carta
precatória:
1. Cadastro no PJE
Antes do envio das cartas precatórias ao TJRO via PJE, os advogados e os órgãos
deprecantes realizarão o cadastro no sistema PJE.
1.1. Advogados: para cadastro no PJE, o advogado deverá realizar o credenciamento nos
moldes do art. 8º da Resolução n. 013/2014-PR:
“para os usuários externos, pelo próprio usuário, no portal do TJRO, com o uso da sua
assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora
credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma de
lei específica.”

1.2. Órgãos deprecantes: o interessado deverá preencher o formulário de solicitação de
cadastro no PJE, disponível pelo portal do TJRO, no menu “Serviços Judiciais”, no link Carta
Precatória Eletrônica <https://www.tjro.jus.br/cartaprecatoriaeletronica>.
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No formulário o interessado deverá informar:
a. Órgão Deprecante
b. Nome do Servidor
c. E-mail institucional do servidor. Só será aceito e-mail no domínio “jus.br”
d. CPF do servidor
O cadastro de órgãos deprecantes será confirmado por e-mail em até 48 horas úteis. Caso
não receba a confirmação após esse prazo, entre em contato conosco pelo telefone (69) 3217-1006
ou pelo e-mail: cartaprecatoriaeletronica@tjro.jus.br.
Observação: O e-mail supramencionado destina-se apenas para resolver pendências
atinentes ao cadastro ou problemas técnicos. Portanto, não encaminhar cartas precatórias para esse
endereço eletrônico.
2. Envio de Carta Precatória
Para efetuar o envio de cartas precatórias ao TJRO via PJE o interessado deverá observar os
seguintes passos:
2.1. Acessar o PJE através de um dos endereços:
a. https://www.tjro.jus.br/inicio-pje para acessar o portal do PJE;
b. http://pje.tjro.jus.br/pg/ para envio de cartas precatórias ao Juízo do Primeiro Grau;
c. http://pje.tjro.jus.br/sg/ para envio de cartas precatórias ao Juízo do Segundo Grau.
2.2. Efetuar a autenticação no sistema através do Certificado Digital:
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2.3. Selecionar a opção Processo e em seguida Novo Processo :

2.4. Na aba “Dados iniciais > cadastro de processo”, selecionar: a “seção /subseção”; a
“classe judicial”, e clicar em “incluir”. Exemplo:
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2.5. Na aba “Assuntos”, selecionar o assunto do processo. Exemplo:

2.6. Na aba “Partes”, os dados das pessoas que são partes do processo. Exemplos:

2.7. Na aba “Características”, é possível informar as demais características do processo,
quais sejam:
● justiça gratuita;
● pedido de liminar ou de antecipação de tutela;
● valor da causa;
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● custas;
● características da Execução Fiscal
● sigilo do processo;
● prioridade do processo.
Observação: As custas processuais referente as cartas precatórias deverão, nos casos em que
couber, serem recolhidas na aba “Características”, por meio da área circulada abaixo, no botão
“clique aqui”. Recurso que redirecionará para a página de recolhimento de custas no PJRO,
seguindo as demais informações constantes neste Manual no item 4.

2.8. Na aba “Incluir petições e documentos” é possível incluir a petição desejada. Exemplo:
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2.9. Na aba “protocolar inicial” selecione a competência. Exemplo:

2.10. Após realizar os procedimentos anteriores, clicar em “protocolar”, botão inferior
esquerdo, para distribuir o processo a Vara de competência do objeto da Carta Precatória ao Poder
Judiciário do Estado de Rondônia. Exemplo:
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3. Dúvidas sobre o Uso do PJE - Cartas Precatórias.
Para sanar dúvidas técnicas acerca do sistema PJe, o PJRO publicou um portal com todos
os manuais, dúvidas frequentes, além de um serviço de suporte através do e-mail:
suporte@tjro.jus.br .
Para acessar o portal clique aqui <https://www.tjro.jus.br/inicio-pje>.
4. Guia de Custas para Carta Precatória
Deverá realizar o recolhimento de custas judiciais atinentes a expedição de carta precatória,
conforme o art. 30 da Lei de Custas n° 3.896/2016:
Art. 30. Nas cartas de ordem, precatórias, rogatórias e assemelhadas a serem cumpridas no
Estado de Rondônia, além de outras despesas ressalvadas no § 1º do artigo 2°, o valor das
custas...

4.1. A guia para recolhimento de custas judiciais, referente a Carta Precatória, que será
cumprida no Poder Judiciário do Estado de Rondônia, deverá ser emitida pelo site do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, por meio do menu “Serviços Judiciais”, após “Boleto Bancário” - >
“Custas Judiciais”, na sequência emissão de guia de recolhimento AVULSA ao Processo, link<
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/guiaRecolhimento/guiaRecolhimentoEmitir.jsf>.
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4.2. Deverá preencher os dados com a unidade correspondente e o valor da ação. Exemplo:
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4.3. No preenchimento da guia, deve-se atentar para os campos sobre o processo e serventia,
ao escolher as custas processuais, selecionar: Escolher a custa processual 1015 - Carta de Ordem,
precatórias ou rogatórias. Exemplo:

Informo que no portal, por meio do caminho mencionado acima, há disponibilização de
manuais, regimento de custas e demais orientações acerca de custas processuais: Link: <
http://webapp.tjro.jus.br/custas/pages/custas/custasInicio.jsf >.

