ORIENTAÇÃO- GERAÇÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO
DE PRECATÓRIOS - REGIME GERAL

O sistema de geração de boletos para pagamento de precatórios pode ser acessado
através do site do Tribunal de Justiça de SC (www.tjsc.jus.br), em:
https://app.tjsc.jus.br/boletoprecatorio ou
”Servidor”  “Acesso restrito”  “Emissão de boletos para pagamento de precatórios”

Conforme pode ser visto nas figuras abaixo:

Para acessar é necessário informar os dados de usuário e senha do Ente Devedor
(Município, Estado..) (Se não possuir esses dados, solicitá-los via e-mail oficial do
Ente devedor para o e-mail precatorios@tjsc.jus.br ):
Para acessar é necessário informar os dados de usuário e senha:

Após, na aba “Serviços” deve-se selecionar a opção “Emissão de boleto para
pagamento de precatórios:

Aparecerá a listagem para selecionar o precatório a ser pago e ou valor. O usuário
poderá selecionar os precatórios que deseja pagar. Se necessário, o usuário poderá
alterar o valor a ser pago para cada um

Ao clicar em “gerar boleto”, um único boleto será gerado e exibido na tela em formato
PDF.
Caso necessite gerar um boleto por precatório, deverá selecionar um precatório por
vez e gerar o boleto um por um.
O histórico dos boletos gerados contendo seu status (pago ou não pago) e a
possibilidade de re-impressão de boletos ainda não pagos pode ser acessado através

do link “Consultar boletos gerados”. A consulta é feita informando um período de
tempo.

Observação importante: A data de vencimento estampada no boleto é gerada
automaticamente pelo sistema e NÃO provoca a dilação do prazo constitucional para
pagamento do precatório, como, também, não altera o prazo de eventual intimação
para pagamento.

A LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA contendo todos os precatórios da Entidade
Devedora pode ser acessada pelo link:
https://app.tjsc.jus.br/precregespecial/consulta.action

Ou pelo caminho
www.tjsc.jus.br  cidadão (ou advogado)  precatórios  consulta da ordem
cronológica  listagem da ordem cronológica
(Selecionar a Entidade Devedora e clicar em pesquisar)

