
Gestão de Precatórios (GPREC) 
Manual do Servidor de Vara 

 
 
ACESSO 
 
O sistema satélite pode ser acessado: 
 

a) No endereço: https://pje.trt4.jus.br/gprec; 
 

b) Na página inicial do PJe; 

 
 

c) Pelo menu suspenso. 

  
 
Na tela de login, há as opções de acesso por token ou pela senha cadastrada no PJe. 
 

 
 

https://pjetrn.trt4.jus.br/gprec/view/private/home.xhtml?dswid=-6955


 
TELA INICIAL 
 
A tela inicial apresenta a possibilidade de cadastro de RPV (Estadual/Municipal) e            
Cadastro de RP (Precatório/RPV Federal), além dos menus da página inicial e Ajuda.  
 

 
 
 
No menu RPV (Estadual/Municipal), o usuário tem as seguintes opções: 

 
 
 
 No menu RP (Precatório/RPV Federal),o usuário tem as seguintes opções: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RP Precatório ou RPV Federal  

Cadastro de Precatório ou RPV Federal 
 
Para realizar o cadastro de Precatório ou RPV Federal, o usuário deve acessar o menu RP 
(Precatório/RPV Federal), opção Pré-cadastro de RP, conforme figura abaixo. 
 

 

Figura 2 - Acesso Pré-Cadastro de RP 

 

Clicando na opção RP (Precatório/RPV Federais), o sistema redireciona o usuário para a tela              
de pré-cadastro e gerenciamento de RP. 

 

 

Figura 3 - Pré-Cadastro de RP - Tela Inicial 

 

Para iniciar o pré-cadastro de uma nova RP, o usuário deverá clicar na opção Adicionar, exibida 
na figura anterior. 



Dados do Processo 

Nessa tela, o sistema apresentará o formulário para início do processo de Pré-cadastro da RP,               
onde o usuário deverá informar o número do processo, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 4 - Buscar Dados do Processo 

 

No início do Pré-cadastro deverá ser informado o nº do processo e selecionada a opção Buscar. 

Neste momento, o sistema solicita ao usuário que selecione o Tipo de Requisição,             
Beneficiário e o Executado, conforme figura abaixo: 

 

Figura 5 - Pré-Cadastro de RP - Retorno do PJe 

 

Ao clicar no botão Salvar, o sistema retorna para a tela de Dados do processo, onde o usuário                  
deverá preencher os demais dados do Precatório/RPV. 

 

Quando o sistema não identificar a existência de outro Precatório/RPV para o mesmo número de 
processo, os campos referentes às Datas de Referência e demais serão exibidos sem valor, 
cabendo ao usuário o preenchimento. 

 

Em seguida, os demais campos do formulário deverão ser preenchidos pelo usuário, conforme             
exemplo da figura abaixo. O usuário deverá informar os Dados do Executado, Dados do              
Procurador e Dados do Ente Devedor. Posteriormente, deverá acionar a opção Salvar e             
Continuar. 



 

Figura 6- Pré-Cadastro de RP - Dados do Executado, Procurador e Ente Devedor 

 

Atenção: Todos os campos do formulário que estiverem marcados “ * ” são campos de               
preenchimento obrigatórios. 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar              
o CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido                
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto             
para preenchimento. 

 

Observação: 

Caso o sistema identifique a existência de outros cadastros, ou pré-cadastros, de            
precatórios/RPVs federais com o mesmo número de processo informado, o sistema, visando            
facilitar o preenchimento do formulário, preenche automaticamente alguns campos e exibe           
mensagem alertando que houve campos preenchidos automaticamente pelo sistema e, portanto,           
devem ser revisados pelo usuário. 

 

 

Figura 7 - Pré-Cadastro - Conferência de Dados 

 

Após a confirmação, o sistema retorna para a tela de preenchimento dos dados do processo. Em                
vermelho, o sistema exibe mensagem destacando outros precatórios e RPVs associadas ao            
processo. 



 

Figura 8 - Pré-Cadastro de RP - Dados do Processo 

 

Esta mensagem é meramente informativa, porém importante para dar ciência da existência de 
outros cadastros de Precatórios/RPVs federais associados ao número de processo informado. 

Para os casos em que o sistema identifique a existência de outro Precatório/RPV associado ao               
processo informado, o sistema preenche automaticamente com os dados da último           
Precatório/RPV cadastrada, os campos Natureza do Crédito e as Datas de Referência. 

A vara de origem é preenchida automaticamente pelo sistema, conforme dados do usuário             
logado. Caberá ao usuário revisar os campos preenchidos automaticamente pelo sistema. Em            
caso de discordância, o usuário poderá alterar os dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beneficiário 

Quando o usuário finaliza o cadastro dos dados do processo, o sistema redireciona-o para              
realização do cadastro dos dados do Beneficiário, conforme é exibida na imagem abaixo: 

 

Figura 9 – Pré-Cadastro de RP - Beneficiário 

Para os casos em que o beneficiário foi selecionado anteriormente, conforme demonstrado na 
figura 4, o sistema permite apenas a alteração do beneficiário já cadastrado. 

Importante ressaltar que, conforme resolução CNJ nº 115/2010, artigo 5º, §1º, "Os precatórios 
deverão ser expedidos individualmente, por credor, ainda que exista litisconsórcio”. Assim, para 
cada RPV/Precatório, deve haver apenas um beneficiário cadastrado. 

Observação: 

Caso o beneficiário não tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema disponibilizará o botão 
“Novo Beneficiário”, que, se acionado, apresenta a tela exibida na figura abaixo, que permite 
ao usuário a seleção do tipo de beneficiário que se deseja incluir (Pessoa Física ou Jurídica); 

 

 

Figura 10 – Pré-Cadastro de RP - Selecionar Tipo de Pessoa 

Após a seleção do tipo de pessoa, o sistema apresenta os campos do formulário para cadastro                
do beneficiário, conforme o tipo de pessoa selecionado. Para pessoa física, a tela exibida é a                
seguinte: 



 

Figura 11 – Pré-Cadastro - Beneficiário Pessoa Física 

O usuário deve informar os dados solicitados (somente os campos marcados com * são              
obrigatórios) e acionar a opção “Salvar”. 

 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar              
o CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido                
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto             
para preenchimento. 

 

Quando a opção selecionada na figura 8 for “Pessoa Jurídica” (figura 6), o sistema apresenta               
para entrada de dados, campos referentes ao cadastro de pessoa jurídica, conforme imagem             
abaixo: 



 

Figura 12 – Pré-Cadastro - Beneficiário Pessoa Jurídica 

Assim como no cadastro de pessoa física, o usuário deve informar os dados restantes (somente               
os campos marcados com * são obrigatórios) e acionar a opção “Salvar”. 

 

Após o cadastro do beneficiário, o sistema permite o cadastro do advogado do beneficiário. Para 
isso, o usuário deve acionar a opção “Novo Advogado”, exibido na figura abaixo: 

 

Figura 13 – Pré-Cadastro de RP - Novo Advogado 

 

Ao clicar na opção “Novo Advogado”, a tela a seguir é exibida e deve ser preenchida pelo 
usuário. 



 

Figura 14 - CPF advogado da RP 

 

O usuário deve informar o “CPF” e acionar a opção “Buscar”. A tela da Figura 12 será exibida. 

 

Figura 15 - Incluir advogados no Pré-cadastro de RP 

Apenas o campos marcados com * são obrigatórios de preenchimento. É importante ressaltar             
que no cadastro do advogado, o usuário deverá selecionar o beneficiário representado no             
momento do cadastro do advogado. Devido a isto, a opção de “incluir novo advogado” é               
habilitada apenas quando existir beneficiário cadastrado. 

 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar 
o CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido 
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto 
para preenchimento. 

 

 

 

 

 

 



Terceiros Interessados 

 
Figura 16 - Incluir Terceiro Interessado no Pré-cadastro da RP 

Após o cadastro do Beneficiário e Advogados, o usuário deverá seguir para próxima Aba -               
“Terceiros Interessados” - onde poderá realizar o cadastro, se houver, de demais interessados             
na requisição de pagamento. 

Caso algum advogado opte por destacar o que lhe couber por força de honorários contratuais,               
estes devem ser incluídos nesta aba. 

Para cadastrar um Terceiro Interessado, o usuário deve acionar a opção “Novo Terceiro             
Interessado”. A tela abaixo será exibida. 

 

Figura 17 - Tipo de Terceiro Interessado da RP 

 

O usuário deverá selecionar um dos tipos de terceiro disponíveis, conforme exibido 
anteriormente. Os tipos disponíveis são: “Honorários Advocatícios”, “Honorários Periciais” e 
”Outros”. Quando selecionado “Honorários Advocatícios”, a figura exibida abaixo, deve ser 
apresentada ao usuário. 



 

Figura 18 - Honorários Advocatícios 

Para cadastrar um Honorário advocatício, o usuário deve informar o “CPF” e acionar a opção 
“Buscar”, conforme é exibido na figura acima. Após a execução da busca, o sistema exibe a 
tela da próxima figura. 

 

Figura 19 – Cadastro de honorários advocatícios 

Após a seleção do tipo, os demais campos do formulário devem ser preenchidos e o botão 
“Salvar” deve ser acionado. 

 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar 
o CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido 
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto 
para preenchimento. 



No caso da seleção do tipo “Honorários Periciais” na figura 18, a tela abaixo é apresentada ao 
usuário: 

 

Figura 20 – Cadastro de honorários periciais 

O usuário deve informar os demais campos do formulário (somente os campos marcados com * 
são obrigatórios) e acionar a opção “Salvar”. 

 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar o               
CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido               
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto             
para preenchimento. 

 

Atenção: o cadastro de honorários do tipo “Outros” é idêntico ao de “Honorários Periciais”,              
permitindo o cadastro de honorários para pessoa física e jurídica, bem como é realizado para               
“Honorários Periciais”, visto que para pessoa física deve ser informado o CPF e para pessoa               
jurídica, deve ser informado o CNPJ. 

 

Finalização do Pré-cadastro 

Após o cadastro dos terceiros interessados, o sistema disponibiliza ao usuário a opção para              
“Finalizar cadastro” (exibido na figura 13). Ao acionar essa opção, o sistema não permitirá a               
alteração dos dados informados no Pré-cadastro da RP, de acordo com o que é exibido na                
mensagem de confirmação: 



 

Figura 21 – Finalização do Pré-Cadastro 

Ao confirmar a finalização do pré-cadastro, o sistema exibe a situação do processo, onde é               
informado que ele poderá ser enviado para validação da Seção de Precatórios, conforme             
imagem abaixo: 

 

Figura 22 – Pré-Cadastro Finalizado 

A alteração da RP é permitida apenas para as RPs que não estiverem com o seu cadastro                 
finalizado. A alteração de uma RP pode ser feita através da funcionalidade de alteração              
(COLOCAR NOVA REFERÊNCIA). 

Exibir Texto para Precatório Requisitório/Ofício RPV 

Após finalização do pré-cadastro da RP e antes do encaminhamento do mesmo para validação              
na Seção de Precatórios, é possível visualizar o texto sugerido pelo GPrec para preenchimento              
do modelo de expediente do PJe para Precatório Requisitório ou Ofício de RPV. 

Para visualizar, o usuário deve selecionar a opção “Exibir Texto Para o Precatório             
Requisitório/Ofício RPV”, conforme exibido na imagem abaixo: 

 

Figura 23 – Exibir Texto Para o Precatório Requisitório/Ofício RPV 

 

Após seleção da opção exibida na figura anterior, o sistema disponibiliza o texto conforme 
imagem abaixo: 



 

Figura 24 – Visualizar Precatório Requisitório/Ofício RPV 

Na tela da figura acima, o sistema disponibiliza ao usuário a opção “Copiar Texto”. Ao acionar                
essa opção, todo o texto exibido em tela “será copiado”, semelhante à opção CTRL+C do               
teclado do computador. Ao entrar no sistema PJe-JT para preencher o modelo de expediente de               
Precatório Requisitório ou Ofício de RPV Federal, bastará ao usuário “colar” (CTRL+V) o texto              
sugerido pelo GPrec. 

Encaminhar para Validação 

Conforme exibido na Figura 22, o pré-cadastro de RP, deverá ser enviado para validação da               
Seção de Precatórios. Para encaminhar o Pré-cadastro para validação, o usuário deverá acionar             
o botão de envio, representado pelo ícone da figura abaixo: 

 

Figura 25 – Encaminhar Pré-cadastro para validação 

 

Quando selecionada a opção para enviar para validação, o sistema apresenta mensagem de             
confirmação do envio e solicita ao usuário preenchimento obrigatório do ID do expediente gerado              
pelo PJe (Precatório Requisitório ou Ofício RPV), conforme imagem abaixo: 



 

Figura 26 – Confirmar Encaminhamento de Pré-cadastro 

Selecionando a opção “Encaminhar para Validação” o pré-cadastro é enviado para validação 
da Seção de Precatórios. Após o envio, o pré-cadastro fica disponível para consulta na Aba “Em 
validação” da tela de consulta de pré-cadastro, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 27 – Consulta dos Pré-cadastros em validação pela Seção de Precatórios 

Consulta de Pré-Cadastro de RP 

Na tela de consulta de pré-cadastro de RP, exibida abaixo, o sistema disponibiliza em forma de 
abas, quatro consultas diferentes ao usuário: 

 

Figura 28 – Consulta de Requisição de Pagamento 

● Na aba “Em Cadastro”, são listados os pré-cadastros de RP que estão “em 
cadastro” ou com cadastro finalizado, porém, ainda não enviadas para validação da 
Seção de Precatórios. 

● Na aba “Em Diligência”, são listados os pré-cadastros de RP que estão sendo 
alterados ou revistos, por solicitação da Seção de Precatórios, após terem sido 
enviados para validação da Divisão de Precatórios. 

● Na aba “Em Validação”, são listados os pré-cadastros de RP que estão sendo 
validados pela Seção de Precatórios após encaminhamento pela Vara. 

● Na aba “RP Autuada”, são listados os pré-cadastros de RP que passaram por todo 
processo de cadastro e validação, e agora encontram-se autuadas pela Seção de 
Precatórios. 



Alterar Pré-cadastro de RP 

Na figura anterior, na aba “Em cadastro” os pré-cadastros de RPs que são exibidos possuem a 
situação “Cadastro Não Finalizado”. Para especificamente eles, o sistema disponibiliza a opção 

para “Alterar”, representada pelo ícone . 

Acessando esta funcionalidade, o sistema é redirecionado para a tela de alteração dos dados de 
pré-cadastro da RP, conforme exibida abaixo: 

 

Figura 29 – Alteração do Pré-cadastro de RP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retificar Pré-cadastro de RP 

Após a finalização do cadastro de RP, os dados não poderão ser mais alterados, conforme               
informado anteriormente. Porém, é permitido realizar a retificação do Pré-cadastro da RP. A             
imagem abaixo exibe a opção de retificação, que é disponibilizada apenas quando o             
pré-cadastro está finalizado. 

 

Figura 30 – Retificação do Pré-cadastro de RP 

Acionando a opção de “Retificar” o sistema disponibiliza novamente o pré-cadastro de RP para 
alteração conforme descrito anteriormente. 

 

Visualizar Solicitação de Diligência 

Após encaminhamento do Pré-cadastro para validação da Seção de Precatórios, existe a 
possibilidade de retorno para realização de Diligência. Nesses casos, assim que a Seção de 
Precatórios solicitar diligência, o GPrec enviará e-mail para a Vara do trabalho que realizou o 
pré-cadastro da RP informando necessidade de intervenção. Na figura abaixo, é exibida a opção 
para visualização da solicitação de Diligência por parte da Divisão de Precatórios; 

 

Figura 31 – Visualizar Solicitação de Diligência 

Acionando a opção para “Visualizar Solicitação de Diligência”, o sistema exibe ao usuário a 
mensagem enviada pela Seção de Precatórios para que seja realizada a diligência necessária 
para validação do pré-cadastro de RP. 



 

Figura 32 – Diligência Solicitada 

 

Realizar Diligência 

Para realizar a diligência no Pré-cadastro da RP, deve-se acionar a opção “Alterar”, 
disponibilizada na figura abaixo da aba de consulta “Em Diligência”. 

 

Figura 33 – Realizar Diligência 

Acionada a opção de “Alterar”, o usuário é redirecionado para a tela de alteração de 
pré-cadastro de RP (vista anteriormente) onde, semelhantemente à funcionalidade de alteração 
de pré-cadastro, os dados são disponibilizados para alteração. Assim, é possível ao usuário da 
Vara realizar a diligência solicitada pela Seção de Precatórios. 

 

Atenção: Ao realizar diligências, caso seja necessário gerar novo expediente do PJe para 
Precatório Requisitório ou Ofício de RPV, é necessário atualizar o pré-cadastro do GPrec com o 
novo “ID do precatório requisitório/ofício”. 

Como na Alteração do Pré-Cadastro, após a conclusão das alterações, o usuário deverá finalizar 
o pré-cadastro da RP. 

Ao finalizar o cadastro, o usuário é redirecionado para a tela que lista os pré-cadastros em 
diligência. 

Neste momento, o sistema permite reenviar o pré-cadastro para revalidação da Seção de 
Precatórios por meio da opção “Encaminhar para validação”. Outras opções disponíveis são: 



“Exibir Texto Para o Precatório Requisitório/Ofício RPV”, “Visualizar”, “Visualizar Solicitação de 
Diligência” e “Retificar”, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 34 – Encaminhar para Validação 

As funcionalidades exibidas nesta tela ao usuário, são exatamente as mesmas exibidas em 
seções anteriores deste documento. 

● Exibir Texto Para o Precatório Requisitório/Ofício RPV ( ) 

● Encaminhar para validação( ) 

● Visualizar ( ); 

● Visualizar Solicitação de Diligência ( ); 

● Retificar ( ); 

 

Para concluir o processo de realização de Diligência, o usuário deverá acionar a opção de               
“Encaminhar para Validação”, mencionada anteriormente e seguir todas as instruções          
descritas na respectiva seção. 

 

Visualizar Pré-Cadastro de RP 

A qualquer momento do processo de pré-cadastro de RP, o usuário pode ver os dados               
cadastrados no sistema. Para isso, é necessário acionar a opção de “Visualizar”, representada             

pelo ícone . Ao acionar esta opção, o sistema exibe todos os dados informados no               
pré-cadastro de RP até o momento, conforme imagem abaixo: 



 

Figura 35 – Visualizar Pré-cadastro de RP 

Na figura acima, é possível visualizar os dados do processo, do beneficiário, dos terceiros 
interessados e também o histórico de alterações do pré-cadastro da RP. 

 

Histórico do Pré-cadastro de RP 

O sistema disponibiliza a opção para visualizar o Histórico de alterações e tramitação do 
Pré-cadastro de RP. Para visualizar este histórico, é necessário selecionar a aba “Histórico”, 
exibida na figura anterior. Em seguida, o usuário será redirecionado para tela de visualização 
dos dados. 



 

Figura 36 – Visualizar Histórico do Pré-cadastro de RP 

Nesta tela é possível visualizar as informações do Pré-cadastro, e todo o histórico de alterações, 
bem como o usuário responsável por realizar a ação. 

 

 

RPV Estadual e Municipal 

Cadastro de RPV Estadual e Municipal 

Perfil para Acesso 

Para realizar o cadastro de RPV Estadual e Municipal, o usuário deverá possuir o perfil de 
Servidor de Vara. 

Acesso à Funcionalidade 

Para acessar a funcionalidade, na tela de boas-vindas do GPrec, o usuário deve selecionar a 
opção RPV (Estadual/Municipal)\Cadastrar, o sistema redireciona o usuário para a tela de 
cadastro de RPV, conforme é exibido na imagem abaixo: 

 

Figura 76 - Acesso Cadastro de RPV 

 

 

 

 



Dados do Processo 

O sistema apresentará o formulário para início do cadastro. Neste formulário o usuário deverá 
informar primeiramente o número do processo (*), conforme imagem abaixo: 

 

Figura 77 - Cadastro de RPV - Buscar Dados 

No início do Pré-cadastro deverá ser informado o nº do processo e selecionar a opção               
“Buscar”, conforme exibido acima. 

 

Neste momento, o sistema realiza pesquisa pelo nº do processo. O processo deve pertencer a               
vara a qual o perfil de cadastro está vinculado, caso contrário, o sistema apresenta mensagem               
conforme imagem abaixo: 

 

Figura 78 – Nº de processo não pertence a vara de cadastro 

 

Após o usuário informar Nº de processo vinculado à vara de cadastro, o sistema apresenta tela                
abaixo, onde o usuário deverá selecionar o executado do processo: 



 

Figura 79 – Selecionar executado 

Após a seleção do executado, o sistema apresenta os demais campos para preenchimento,             
conforme imagem abaixo: 

 

Figura 80 – RPV Dados do Processo 

 

Na imagem acima, são apresentados todos os campos que o usuário deverá preencher. Os              
campos não editáveis foram obtidos diretamente do PJe, através de consulta ao número do              
processo. 

 



Atenção: Todos os campos do formulário que estiverem marcados “ * ” são campos de               
preenchimento obrigatórios. 

Atenção: Caso exista outra RPV com o mesmo número de processo, o sistema exibe aviso               
informando do fato. Este aviso é meramente informativo, não deve bloquear o cadastro de RPV. 

 

Figura 81 Outro RPV para o mesmo nº de processo 

 

Abaixo, os demais dados do processo que devem ser preenchidos pelo usuário, para completar 
o cadastro da RPV: 



 

Figura 82 – RPV Dados do Processo, Datas, Executado e Devedor 

 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar o 
CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido 
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto 
para preenchimento. 

 

Atenção: Somente os campos marcados com * são obrigatórios. 

Após o preenchimento, o usuário deverá clicar no botão “Salvar e Continuar”. 

Todos os campos do formulário que estiverem marcados “ * ” são campos de preenchimento 
obrigatórios. 

 

 

 

 

 



Dados do Beneficiário 

Após finalizar o cadastro dos dados do processo, o sistema o usuário para realização do 
cadastro dos dados do Beneficiário, conforme é exibida na imagem abaixo: 

 

Figura 83 – Cadastro de Beneficiário 

 

Para realização da inclusão de um novo beneficiário, deve-se acionar a opção “Novo             
Beneficiário”. Ao acionar o sistema apresenta a tela exibida na figura abaixo, que permite ao               
usuário a seleção do tipo de beneficiário para inclusão (Pessoa Física ou Jurídica); 

 

 

Figura 84 – Selecionar Tipo de Pessoa 

 

Após a seleção do tipo de pessoa, o sistema apresenta os campos do formulário para cadastro                
do beneficiário, conforme o tipo de pessoa selecionado. Para pessoa física, a tela exibida é a                
seguinte: 



 

Figura 85 – Novo Beneficiário - Beneficiário Pessoa Física 

 

O usuário deve informar os dados solicitados (somente os campos marcados com * são              
obrigatórios) e acionar a opção “Salvar”. 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar o               
CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido               
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto             
para preenchimento. 

Quando a opção selecionada na figura 84 for “Pessoa Jurídica”, o sistema apresenta para              
entrada de dados, campos referentes ao cadastro de pessoa jurídica, conforme imagem abaixo: 



 

Figura 86 – Novo Beneficiário Pessoa Jurídica 

Assim como para o cadastro de pessoa física (figura 85) o usuário deve informar os dados                
restantes (somente os campos marcados com * são obrigatórios) e acionar a opção “Salvar”. 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar o               
CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido               
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto             
para preenchimento. 

Atenção: Somente os campos marcados com * são obrigatórios. 

Após o cadastro do beneficiário, o sistema disponibiliza o cadastro do advogado do beneficiário.              
Para isso, o usuário deve acionar a opção “Novo Advogado”, exibido na figura abaixo: 

 

Figura 87 – Novo Advogado 

 

Ao clicar na opção “Novo Advogado”, a tela a seguir é exibida e deve ser preenchida pelo                 
usuário. 



 

Figura 88 - CPF advogado da RPV 

 

O usuário deve informar o “CPF” e acionar a opção “Buscar”. A tela a seguir é exibida ao                  
usuário: 

 

Figura 89 - Incluir advogados na RPV 

 

Apenas os campos marcados com * são obrigatórios de preenchimento. É importante ressaltar             
que no cadastro do advogado, o usuário deverá selecionar o beneficiário que é representado              
pelo advogado cadastrado. É por esse motivo que a opção de “incluir novo advogado”, é               
habilitada apenas quando existir beneficiário cadastrado. 

 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar o               
CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido               
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto             
para preenchimento. 

Atenção: Somente os campos marcados com * são obrigatórios. 

 

 



Terceiros Interessados 

 
Figura 90 - Incluir Terceiro Interessado. 

 

Após o cadastro do Beneficiário e Advogados, o usuário deverá seguir para próxima Aba -               
“Terceiros Interessados” - onde poderá realizar o cadastro, se houver, de demais interessados             
na RPV. 

Caso algum advogado opte por destacar o que lhe couber por força de honorários contratuais,               
estes devem ser incluídos nesta aba. 

Para cadastrar um Terceiro Interessado, o usuário deve acionar a opção “Novo Terceiro             
Interessado” na figura anterior. Em seguida, o usuário deverá selecionar o tipo de terceiro              
interessado. 

 

Figura 91- Tipo de Terceiro Interessado 

 

Os tipos disponíveis são: “Honorários Advocatícios”, “Honorários Periciais” e ”Outros”. 
Quando selecionado “Honorários Advocatícios”, a figura exibida abaixo, deve ser apresentada 
ao usuário. 



 

Figura 92 - Honorários Advocatícios 

Para cadastrar um Honorário advocatício, o usuário deve informar o “CPF” e acionar a opção               
“Buscar”, conforme é exibido na figura acima. Após a execução da busca, o sistema exibe a                
tela da próxima figura. 

 

Figura 93 – Cadastro de honorários advocatícios 

Após a seleção do tipo, os demais campos do formulário devem ser preenchidos e o botão                
“Salvar” deve ser acionado. 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar o               
CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido               
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto             
para preenchimento. 

No caso da seleção do tipo “Honorários Periciais”, a tela abaixo é apresentada ao usuário: 



 

Figura 94 – Cadastro de honorários periciais 

O usuário deve informar os demais campos do formulário (somente os campos marcados com * 
são obrigatórios) e acionar a opção “Salvar”. 

Atenção: o campo “Nome” não pode ser alterado. Para preencher esse campo, basta informar o 
CPF e acionar a opção “Buscar”. Será feita uma consulta e o campo será preenchido 
automaticamente. Caso a consulta não retorne os dados correspondentes, o campo será aberto 
para preenchimento. 

Atenção: o cadastro de honorários do tipo “Outros” é idêntico ao de “Honorários Periciais”, 
permitindo o cadastro de honorários para pessoa física e jurídica, bem como é realizado para 
“Honorários Periciais”. Para isto, deve ser informado o CPF para pessoa física e CNPJ para 
pessoa jurídica. 

 

Finalização do Cadastro 

Após o cadastro dos terceiros interessados, o sistema disponibiliza ao usuário a opção para 
“Finalizar cadastro” (exibido anteriormente). Ao acionar essa opção, o sistema não permitirá a 
alteração dos dados informados da RPV, apenas por meio de retificação de RPV. 

Abaixo é exibido a lista de RPVs cadastradas no GPrec. Aquelas que possuem o seu cadastro 
finalizado, estão com a indicação “sim” na coluna “ Cadastro Finalizado? ”, da listagem. 



 

Figura 95 – Finalização do Cadastro 

 

Histórico de RPV 

O sistema disponibiliza a opção para visualizar o Histórico de alterações e tramitação do              
cadastro de RPV. Para visualizar este histórico, é necessário selecionar a aba “Histórico”,             
exibida na figura anterior. Em seguida, o usuário será redirecionado para tela de visualização              
dos dados. 

 

Figura 95 – Visualizar Histórico de cadastro de RPV 

Nesta tela é possível visualizar as informações de RPV, e todo o histórico de alterações, bem 
como o usuário responsável por realizar a ação 

 

 

 

 

 

 

 



Buscar RPV 

Na tela de consulta de cadastro de RPV, exibida abaixo, o sistema disponibiliza a lista de RPV 
cadastradas no sistema: 

 

Figura 96 – Buscar RPV 

Nesta tela, o usuário pode consulta uma RPV cadastrada utilizando os parâmetros de busca 
disponibilizados. Após realização da pesquisa e acionar o botão "Buscar", o sistema realiza a 
busca e apresenta lista com resultado da pesquisa. 

Nesta lista exibida ao usuário, o sistema disponibiliza as demais funcionalidades para 
manipulação das RPVs cadastradas, conforme descrito abaixo: 

● Visualizar ( ); 

● Alterar RPV ( ); 

● Excluir RPV ( ) 

● Retificar RPV ( ) 

● Informar Prazo de Pagamento ( ) 

 

Visualizar Cadastro de RPV 

A qualquer momento do processo de cadastro de RPV, o usuário pode ver os dados cadastrados 
no sistema. Para isso, é necessário acionar a opção de “Visualizar”, representada pelo ícone (

). 

Ao acionar esta opção, o sistema exibe todos os dados informados no pré-cadastro de RPV até 
o momento, conforme imagem abaixo: 



 

Figura 96 – Visualizar Cadastro de RPV 

Na figura acima, é possível visualizar os dados do processo, do beneficiário, dos terceiros 
interessados e também o histórico de alterações do Cadastro. 

 

Alterar RPV 

Para alterar uma RPV cadastrada, o sistema disponibiliza a opção para “Alterar”, representada 

pelo ícone . 

Acessando esta funcionalidade, o sistema é redirecionado para a tela de alteração dos dados da 
RPV, conforme exibida abaixo: 



 

Figura 96 - Alteração do Cadastro de RPV 

Nesta tela o usuário poder poderá alterar novamente todos os dados necessários da RPV. Feito 
isso, ele deverá finalizar o cadastro da RPV novamente, assim como se estivesse realizando um 
novo cadastro. 

Excluir RPV 

Ao usuário é permitido realizar também exclusão de uma RPV cadastrada anteriormente. Esta 

ação é feita através da opção “Excluir RPV”, representada pelo ícone . 

A opção para exclusão RPV estará visível apenas para as requisições de pagamento de 
pequeno valor que não estiverem com o cadastro finalizado. Acionado a opção de exclusão, o 
sistema solicita a confirmação para o usuário, conforme imagem abaixo: 



 

Figura 97 – Confirmar exclusão 

Ao realizar a confirmação pelo usuário, os dados da requisição serão excluídos do banco de 
dados do GPrec e não poderão ser mais recuperados. 

Retificar RPV 

Ao usuário é permitido realizar também a retificação de RPVs autuadas. Esta ação é feita 

através da opção “Retificar RPV”, representada pelo ícone . 

A retificação de RPV é disponibilizada somente quando determinada RPV possui o seu cadastro 
finalizado e a situação é igual à “Autuada”, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 98 – Retificar RPV 

Acionando a opção de “Retificar” o sistema disponibiliza novamente o cadastro de RPV para 
alteração, isto acarreta na obrigatoriedade de realizar novamente a finalização do cadastro de 
RPV. 

Informar Prazo de Pagamento 

Ao usuário é permitido realizar também informar o prazo de pagamento da RPV. Esta ação é 

feita através da opção “Informar Prazo de Pagamento”, representada pelo ícone . 

 



Figura 98 – Informar Prazo de Pagamento 

Os campos listados na imagem acima são obrigatórios devem ser preenchidos corretamente. Ou             
seja, a "Data de recebimento da requisição para início do prazo de pagamento" deve ser inferior                
a "Data do fim do prazo de pagamento". Para o caso das datas não estiverem preenchidas de                 
forma correta, o sistema apresenta a seguinte mensagem: 

 

Figura 98 – Data Inválida 

Abaixo, segue a forma correta para preenchimento dos campos citados: 

 

Figura 98 – Informar Prazo de Pagamento Corretamente 

 

 

Incluir e atualizar  Precatórios e RPV Federal 
 
Por convenção com o JAEP, as Varas de Trabalho não deverão utilizar esta funcionalidade 
neste primeiro momento de implantação do sistema. 
 
 

 
 
 
 
 



Registro de Pagamentos  
 

Precatórios e RPV Federal 
Para realizar o registro de pagamento da RP, é necessário que o usuário faça a recepção da RP. 
Este passo é importante para identificar que a RP está em processo de registo do pagamento. 

Esta ação é feita pelo usuário acionado o botão de “receber RP” (( )), conforme exibido em 
imagem abaixo: 
 

 

Acesso à Funcionalidade 

Ao acessar o sistema GPrec a tela de boas-vindas é exibida. Para acessar a funcionalidade, na                
tela de boas-vindas do GPrec, o usuário deve selecionar a opção RP (Precatório/RPV             
Federal)\Registrar Pagamento, o sistema redireciona o usuário para a tela de registro de             
pagamento de RPVs Federais e Precatórios Federais, conforme é exibido na imagem abaixo: 

 

Figura 61 - Acesso ao Registro Pagamento de Precatórios e RPV Federal 

Listar RPs Disponíveis para Pagamento 

Ao acessar o registro de Precatórios e RPV Federal, conforme imagem acima, o sistema é 
redirecionado para a tela onde são listadas as RPs disponíveis para pagamento, conforme 
imagem abaixo: 

 



Figura 62 - RP disponível para pagamento 

Nesta tela são listadas todas as RP disponíveis para pagamento. É permitido ao usuário 
visualizar também os beneficiários contidos nesta RP, clicando no botão “visualizar 
beneficiários”, exibido na imagem. 

Clicando no botão "visualizar beneficiários", o sistema exibe a imagem abaixo, listando todos 
os beneficiários existentes na RP: 

 

Figura 63 - Beneficiários da RP para pagamento 

 

Registrar Pagamento RP 

Para realizar o registro de pagamento da RP, é necessário que o usuário faça a recepção da RP. 
Este passo é importante para identificar que a RP está em processo de registo do pagamento. 

Esta ação é feita pelo usuário acionado o botão de “receber RP” (( )), conforme exibido em 
imagem abaixo: 

 

Figura 64 - Receber RP para registro de pagamento 

Após acionada esta opção, a RP fica disponível na aba “Registrando Pagamento”, conforme 
exibido na imagem abaixo: 

 



Figura 65 - Registrando Pagamento 

Para realizar o registro de pagamento da RP, basta acionar a opção representada na imagem 

acima pelo ícone . 

Ao clicar no ícone, o sistema redireciona o usuário para tela de visualização dos dados da RP. 

 

Figura 66 - Registrar pagamento de RP 

Na imagem é exibido os dados da RP, dos beneficiários e os valores disponíveis para 
pagamento. 

O registro de pagamento é realizado por beneficiário. Para iniciar o usuário deve clicar no ícone 

, disponível para cada beneficiário da RP. 

Acionado este botão, o sistema redireciona para tela de registro de pagamento de beneficiários, 
conforme imagem abaixo: 

 

Figura 67 - Beneficiário - Registar Pagamento 

Na tela exibida, o usuário deverá preencher todos os valores de pagamento do beneficiário, 
anexar o comprovante de pagamento e informar a data de realização do pagamento; 



Atenção: Todos os campos do formulário que estiverem marcados “ * ” são campos de 
preenchimento obrigatórios. 

Após informar os valores, o usuário deverá anexar o comprovante de pagamento do beneficiário, 
clicando no botão “Incluir arquivo PDF”. 

 

Figura 68 - Beneficiário - Anexar comprovante de pagamento 

Atenção: O arquivo anexado deve estar em formato PDF e é obrigatório para cada beneficiário. 

Após finalizar o preenchimento de todos os campos do formulário, o usuário deve clicar no botão 
“Salvar” para finalizar a operação. Este é o processo deve ser realizado para os beneficiários 
da RP. 

 

Figura 69 - Documentos necessários 

Após o preenchimento de todos os dados de pagamento dos beneficiários, o usuário poderá 
incluir, caso haja necessidade, anexos do processo, conforme imagem abaixo: 



 

Figura 70 - Registro de Pagamento de RP - Anexos do Processo 

Atenção: O arquivo anexado deve estar em formato PDF e é obrigatório. 

A seguir, é exibido a tela de registro de pagamento com todas as informações preenchidas. 

 

Figura 71 - Registro de Pagamento de RP - campos preenchidos 

Para finalizar, o usuário deverá clicar na opção “Confirmar Pagamento”, exibido na imagem. 

O sistema apresenta mensagem de confirmação ao usuário, e informa que os dados não serão 
mais alterados. 



 

Figura 72 - Registro de Pagamento de RP - Confirmar 

Após a confirmação, o usuário é redirecionado para a tela de listagem de RP e deve aguardar a 
validação do pagamento por parte da Divisão de Precatórios - Seção de Precatórios. 

Neste mesmo momento, a Divisão de Precatórios é notificada da existência de uma RP com 
registro de pagamento pendente de validação e inicia o processo para realizar a validação do 
pagamento de RP. 

Quando é finalizado o processo na Seção de Precatórios, a vara é notificada da validação ou 
rejeição do pagamento de RP. Caso a Divisão de Precatórios valide o pagamento, a RP fica 
disponível na aba de atualizações concluída, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 73 - Registro de Pagamento de RP Concluído 

Quando o registro de pagamento não foi validado pela Seção de Precatórios, a RP retorna para 
que o servidor da Vara refaça todo o processo de registro pagamento de RP, ou seja, a RP 
ficará disponível na aba “aguardando pagamento”. 

A rejeição ou não validação do registro de pagamento de RP deve ser embasada e justificada. 

Ao usuário da Vara, é permitido a visualização dessa justificativa através do ícone  exibido 
junto da RP, na aba “aguardando pagamento". 

 

Visualizar Registro de Pagamento de RP 

Para realizar a visualização do registro de pagamento de RP, o usuário deve selecionar o ícone 

 exibido na figura anterior. 

Ao realizar esta ação, o usuário é direcionado para a tela de visualização dos dados da RP, 
conforme imagem abaixo: 



 

Figura 74 - Visualizar registro de pagamento de RP 

Nesta tela, as opções de edição estão desabilitadas, possibilitando ao usuário apenas a 
visualização dos dados do beneficiário e dos documentos em formato PDF anexados. 

 

Figura 75 - Visualizar Dados do Beneficiário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registrar Pagamento de RPV 
Para iniciar o registro de pagamento de RPV o sistema lista, as RPVs existentes disponíveis 
para pagamento, conforme imagem abaixo: 
 

 
 

O usuário poderá pesquisar a RPV pelo número da RPV, situação, número do processo e 
devedor. 

Para realizar o registro de pagamento de determinada RPV, o usuário deverá acionar o botão de 

"Registrar Pagamento", representado pelo ícone  da figura acima e preencher item a item. 

 

Registrar Pagamento de RPV 

Após acionar a opção para Registro do Pagamento, o sistema redireciona o usuário para a tela 
de Registro de Pagamento, conforme exibido na imagem abaixo: 

 

Figura 101 – Registro Pagamento RPV - Beneficiários da RPV 

Na imagem acima, o sistema lista ao usuário, os dados da RPV, os beneficiários disponíveis 
para pagamento e o valor total que deve ser pago à cada beneficiário. 

Para registrar o pagamento do beneficiário, o usuário deve acionar o botão de incluir pagamento, 

representado pelo ícone . 

Realizando esta ação, o sistema redireciona o usuário para a tela de inclusão de valores do 
beneficiário, conforme imagem abaixo: 



 

Figura 102 – Registro Pagamento RPV - Beneficiários PF da RPV 

Para registrar o pagamento de Beneficiário Pessoa Física, o usuário deve informar o Valor de 
Exeq. Líquido e de IR a ser pago. Em seguida deve ser anexado em formato PDF, o 
comprovante do valor pago e informar a data de realização do pagamento. 

Para o caso em que o beneficiário selecionado for pessoa jurídica, a tela abaixo é apresentada 
ao usuário: 

 

Figura 103 – Registro Pagamento RPV - Beneficiários da RPV 

Para registrar o pagamento de Beneficiário Pessoa Jurídica, o usuário deve informar o Valor de 
Exeq. Líquido, IR, INSS do Beneficiário, FGTS, INSS do Executado e Custas Judiciais. 



Após o preenchimento destes campos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, o 
usuário deverá informar a data de realização do pagamento, que é exibida na imagem acima, e 
incluir em formato PDF o comprovante de pagamento, conforme exibido na imagem abaixo: 

 

Figura 104 – Anexar arquivo PDF 

Atenção: Todos os campos do formulário que estiverem marcados “ * ” são campos de 
preenchimento obrigatórios. 

Os campos de valores possuem a indicação do valor máximo que deve ser pago, de acordo com 
a solicitação de pagamento. Essa indicação é representada pelo ícone . 

Ao posicionar o cursor sobre o ícone, o sistema apresenta o valor máximo de preenchimento do 
campo, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 105 – Valor máximo para registro de pagamento 

Após o preenchimento de todos os valores dos beneficiários, data de pagamento e comprovante, 
o usuário deverá salvar os dados preenchidos, conforme imagem abaixo: 



 

Figura 106 – Salvar registro de pagamento 

O mesmo processo listado acima, deve ser realizado para todos os beneficiários da RPV. 

Após o registro de pagamento de todos os beneficiários da RPV, o usuário pode incluir, caso 
haja necessidade, anexos do processo, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 107 – Incluir anexos do processo 

Atenção: O campo “anexos do processo” não é obrigatório. 

Em seguida, o usuário deverá finalizar o registro da RPV acionando o botão destacado na 
imagem abaixo: 



 

Figura 108 – Confirmar registro de pagamento 

Após a confirmação do pagamento, o sistema apresenta a seguinte mensagem ao usuário: 

 

Figura 109 – Confirmar registro de pagamento - mensagem 

Confirmando o registro de pagamento, o sistema registra o pagamento da RPV e redireciona o 
usuário para a tela de consulta de RPV. 

Efetuado o registro do pagamento da RPV, o sistema altera a situação, de acordo com os 
valores informados. Quando todo o valor da RPV disponível para pagamento foi informado, o 
sistema altera a situação para “Paga”. Caso o registro de pagamento tenha se dado de forma 
parcial, restando assim valores a serem pagos, o sistema altera a situação para “Parcialmente 
Paga”. Estas duas situações podem ser vistas na imagem abaixo: 

 

Figura 110 – Relatório de RPV por Vara 

 

 


