
 

Tutorial – Consulta Precatórios x Estado de Santa Catarina 

Prezados(as) senhores(as) associados(as), 

segue abaixo, um breve tutorial sobre como 

consultar processos em precatórios no site do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

Em primeiro lugar, deve-se destacar que existe duas formas de acessar os 

precatórios no site do TJSC, primeiramente através da consulta cronológica a partir do 

“Ente Devedor”, ou então digitando o número do precatório, para saber em qual 

posição encontra-se o precatório. 

1. Ao acessar o endereço web do TJSC https://www.tjsc.jus.br/, role a barra de 

rolagem da página até o final. Após isso, clique no link descrito “Precatórios”, conforme 

a imagem abaixo: 

 

https://www.tjsc.jus.br/


 

Ao acessar o link referido, o site irá direciona-lo à Página de “Assessoria de 

Precatórios”, nesta página, no local onde está escrito “Consulta a ordem cronológica” o 

link “Listagem de Ordem Cronológica” deverá ser selecionado, de acordo com a 

imagem: 

 

Após esse passo, será aberto uma nova aba no navegador descrita como Lista 

Unificada de Precatórios, nessa página será possível selecionar o “Ente Devedor” 

ditando, por exemplo, “Estado de Santa Catarina” e fazer uma pesquisa geral de todos 

os precatórios em ordem cronológica desse Ente, ou então digitar o número do 

precatório específico e verificar a ordem, de acordo com as imagens respectivamente. 



 

 



 

 



 

2. A segunda forma, quando estiver na “Página Inicial” no site do TJSC, deve-

se clicar no item na lateral esquerda da página, escrito Consulta Processual “Selecione 

a Opção”, especificamente, na seta ao lado, conforme descrito na imagem: 

 

Ao acessar clicar no link de “Precatórios”, irá abrir uma nova aba no 

navegador, nesta aba, na parte do meio da página onde está escrito “DADOS PARA 

PESQUISA”, você terá a opção de escolher a “Comarca” e o item “Pesquisar por”. De 

acordo com a imagem:  



 

 

Na parte “Pesquisar Por” fica a critério do associado(a), caso não saiba de 

nenhuma informação do processo recomendamos selecionar o campo “Nome da Parte” 

ou “Documento da Parte”, após inserir os dados, clicar em “PESQUISAR”. 

Caso tenha algum precatório o site irá retornar uma pesquisa com 

informações do processo, de acordo com a ilustração abaixo: 



 

 

Caso contrário irá indicar que não há nenhuma informação sobre os dados 

fornecidos. 

Em caso de dúvidas ou dificuldades também é possível consultar o jurídico da 

ACORS, a Baratieri Advogados, por meio do telefone (48) 3334-0992 e email: 

estagio1@baratieriadvogados.com.br. 

Florianópolis, 16 de agosto de 2019. 
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