


1. Acesse o Portal do TJSP pelo endereço eletrônico www.tjsp.jus.br e clique no link 
“Precatórios”, localizado na aba “Cidadão”.

2. Abrirá um menu listando cinco tópicos principais, conforme demonstrado na ima-
gem abaixo. Para visualizar todo o conteúdo disponível dentro dos cinco tópicos lis-
tados, clique em “Mostrar tudo”, onde aparecerão todos os subitens disponíveis no 
site.



4. Para pesquisar sobre pagamentos de precatórios, escolha a opção “Listas e Siste-
mas”.

3. Relação geral com todas as opções disponíveis na parte relativa a precatórios no 
Portal do TJSP, incluindo a legislação vigente, informações sobre as entidades deve-
doras, telefones e endereços para obtenção de maiores esclarecimentos e tabelas de 
atualização.



5. Selecione então a opção “B) Informações para os Credores”.

6. Estão disponíveis duas opções de consulta:
 a) Lista de Pagamentos Disponibilizados
 b) Sistema de Pesquisa de Precatórios e dos Pagamentos Disponibilizados

a) Para visualizar as listas mensais, com a relação de todos os precatórios com paga-
mentos disponibilizados, discriminados por mês, clique em “Lista de Pagamentos 
Disponibilizados”. 



7. Escolha a opção de consulta desejada, de acordo com a entidade devedora, poden-
do ser a Fazenda do Estado, Autarquias e Fundações Estaduais, Prefeituras, Autarquias 
e Fundações Municipais e Universidades Estaduais, bem como um resumo geral, com 
os valores totais liberados durante o mês.

8. Três listas de pagamentos são disponibilizadas mensalmente. A lista de “Ordem 
Cronológica” lista os precatórios com pagamentos disponibilizados a partir dos mais 
antigos na cronologia. A lista de “Ordem Crescente de Valor e Leilões”, lista os pre-
catórios com pagamentos disponibilizados iniciando pelos de valor mais baixo, pro-
gredindo para os de maior valor, podendo ainda referir-se a pagamentos por acordos 
ou leilões, dependendo da entidade devedora. Por fim, a lista de “Prioridades” lista 
os pagamentos disponibilizados de credores que tiverem deferido pedido de priori-
dade por possuírem mais de 60 anos de idade ou doença grave.



9. Selecione o ano que se deseja pesquisar.

10. Clique sobre a data do pagamento que se deseja pesquisar. Abrirá um novo do-
cumento no formato “PDF” com a relação completa de precatórios com pagamento 
disponibilizado no mês.



11. b) A segunda forma de consultar os pagamentos disponibilizados é através do 
“Sistema de Pesquisa de Precatórios e dos Pagamentos Disponibilizados”. O acesso é 
feito conforme segue abaixo:

12. Selecione o item: B) Informações para os Credores.



14. O sistema dispõem de três opções de consulta, “Precatórios”, “Pagamentos Pre-
catórios” e “Pagamentos Prioridades”. Para pesquisar se já foi disponibilizado algum 
pagamento relativo ao precatório em questão, clique em “Pagamentos Precatórios”.

13. Em seguida selecione o item indicado abaixo:



15. O sistema oferece as opções de consulta pelo número do EP, pelo número do 
processo originário, pelo número de ordem ou pelo nome. Sugere-se a utilizalção do 
nùmero do EP (Execução de Precatório) para maior exatidão da consulta (utilizar sem-
pre 4 (quatro) dígitos no campo do Ano, p. ex. 2009, 2010). Digite os dados no campos 
destinados para esse fim, repita a imagem que aprece no quadro sombreado e clique 
e, “Pesquisar”.

16. Caso já tenha havido algum pagamento para o precatório em questão, aparecerá 
uma tela com o número do precatório, o nome do encabeçante da ação e a entidade 
devedora. Para maiores informações, clique conforme a imagem abaixo.



17. Abrirá um arquivo no formato “PDF” com as informações detalhadas do processo 
e a(s) data(s) em que houve disponibilização(ões) de pagamento. Para informações 
detalhadas sobre os credores beneficiádos, acesse a opção “Listas e Sistemas”,  “B) 
Informações Para os Credores”, “Lista de Pagamentos Disponibilizados”. Escolha 
a entidade devedora, uma das formas de pagamento (Ordem Cronológica, Prioridade, 
Ordem Crescente de valor, Acordos e Leilões) e selecione a data do pagamento dispo-
nibilizado, conforme indicado na consulta. Abrirá um arquivo no formato “PDF” com 
a relação de credores que tiveram pagamento disponibilizado.         

18. Caso ainda não tenha havido disponibilização de pagamento, surgirá a mensagem 
“Não foram encontrados processos com estes filtros”, conforme a imagem abaixo.



19. No Caso de já ter havido disponibilização de pagamento e o mesmo ter ocorrido 
em virtude de prioridade (acima de 60 anos de idade ou doença grave), o(s) valor(es) 
individual(is) pode(m) ser consultado(s) na opção “Pagamentos Prioridades”.

20. Digitando o Nome, CPF e Data de Nascimento abrirá um arquivo “PDF” constando 
o valor individual disponibilizado para o credor.




