Acessar www.tjsp.jus.br
Clicar em Despesas Processuais
Clicar em taxa judiciária
Acessar o link https://www10.fazenda.sp.gov.br/Pagamentos/WebSite/Extranet/Login.aspx
Será mostrada a tela abaixo

Clicar em acessar sem me identificar
Será mostrada a tela abaixo. Clicar em OK

A seguir será mostrada a tela que avisa em quais bancos a guia DARE poderá ser paga. Após
visualizar, clicar em OK

Clicar em demais receitas
Clicar em órgãos
Selecionar Tribunal de Justiça de São Paulo

Clicar em serviços. Será possível visualizar os serviços relacionados ao TJSP conforme tela:

Instruções sobre os valores de cada serviço podem ser consultados no sítio do TJSP no link
http://www.tjsp.jus.br/Egov/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria.aspx
?f=2

Ao selecionar um serviço específico, será mostrada nova tela onde o contribuinte deverá
informar dados pessoais tais como Nome, RG, CPF, Endereço, Telefone, Município, UF
Além dos dados pessoais há obrigatoriedade de preenchimento do Campo Informações
Complementares. Na parte superior da tela está descrito quais são as informações necessárias
que devem constar no campo.
No exemplo mencionado, é obrigatório fazer menção à natureza da ação, aos nomes das
partes autora e ré, e à Comarca e Foro no qual será distribuída ou irá tramitar a ação.
No exemplo abaixo, selecionamos o serviço Petição Inicial

Recomenda-se digitar no seguinte formato:
Foro:ILHABELA, AÇÃO CIVIL PÚBLICA , Autor: JOÃO TESTE DE OLIVEIRA, Réu:MARCELO TESTE
DE OLIVEIRA
Digitar o valor. Para valores que devem ser recolhidos, consultar tabela no síitio do TJSP
Após preencher o campo informações complementares, digitar o código captcha no lado
esquerdo da tela.
A próxima tela a ser mostrada segue abaixo.

Caso tenha sido detectado algum erro, poderá ser feita a remoção do débito,
selecionando a receita mostrada e clicando na opção remover débito.
Caso esteja tudo correto, clicar em emitir DARE.
Será mostrada a tela seguinte, onde haverá a opção de impressão da guia DARE, ou
pagamento online nos bancos credenciados, da DARE gerada.
Para abrir e imprimir a guia DARE é necessário ter o software Adobe Reader instalado.

