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1. Definição

O SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios – como o próprio nome sugere, é o sistema
utilizado para automação do cadastro e controle de Precatórios.

2. Acessando o Sistema

Para iniciar o SAPRE, localize e clique sobre o link referente ao sistema na página da intranet do
Tribunal de Justiça.
No campo Login, digite sua matrícula e no campo Senha informe sua senha de rede. Em seguida
clique em Confirmar.

3. Cadastro de Precatórios

3.1. Cautelas necessárias acerca da expedição do Precatório e da Requisição de Pequeno Valor

1) Antes de expedir o Precatório ou requisição de Pequeno Valor,  observar a necessidade do
cumprimento prévio do rito executivo do art. 730 do CPC.

a) O precatório é fase do processo de execução contra a Fazenda Pública.  Deve, por isso, ser
precedido, em regra, pelo processo de execução conforme as regras do art. 730 do CPC.

b) Havendo transação entre Fazenda e o exequente, a expedição do precatório ainda se impõe,
sendo vedado pagamento direto ao credor, sob pena de configuração do ilícito administrativo de
quebra de ordem cronológica.

c) Por ausência de previsão legal, na esteira de entendimento jurisprudencial do STJ e, de forma a
preservar  a  impessoalidade  e  moralidade  administrativas,  conforme  recomendação  da
Corregedoria Nacional de Justiça,  não se tem como legítima a expedição de precatório sem a
prévia citação do devedor para os fins do art. 730 do CPC.

d) Exige-se também a observância do rito executivo do art. 730 do CPC para a requisição de
pagamento  (por  precatório  ou  RPV)  de  honorários  sucumbenciais  fixados  nos  embargos  à
execução. A depender da hipótese, o valor de tais honorários, caso não seja objeto de execução
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Figura 1: Tela de login do SAPRE
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própria, poderá ser eventualmente compensado com o devido efetivamente pelo ente público.

2) Cumprido o rito executivo, e na dúvida sobre qual requisição (Precatório ou RPV) expedir,
observar também o seguinte:

a) Quando da expedição de um precatório ou requisição de pequeno valor,  levar sempre em
consideração  o  valor  da  Obrigação  de  Pequeno  Valor  (OPV)  legalmente  válida  para  o  Ente
Público Devedor; 

b) Caso o crédito do exequente corresponda até o valor fixado em lei para a OPV, deverá ser
expedida uma Requisição de Pequeno Valor (RPV), no lugar do Precatório;

c) Também poderá ser expedido RPV quando o credor renunciar o valor excedente ao da OPV
legalmente válida para o ente devedor;

d) Diante da expedição de uma RPV, observar as seguintes especificidades:

d.1. Para os devedores municipais que editaram lei definindo a OPV e a publicaram no prazo do
art.  97,§12,  do ADCT (180 dias  da  data  da publicação da EC 62),  o  valor  limite  será  aquele
expressamente  mencionado  na lei,  desde que respeitado o  patamar  mínimo (valor  do maior
benefício da previdência social),

d.2. Se o município, antes da EC 62/09, possuía editada e publicada lei definindo a OPV, o limite
de pagamento dos débitos por meio de RPV será o expressamente mencionado na lei, desde que
respeitado o patamar mínimo (valor do maior benefício da previdência social),

d.3. Para os devedores municipais que editaram lei definindo a OPV, mas não comprovaram sua
publicação no prazo do art. 97, §12, do ADCT (180 dias da data da publicação da EC 62), a OPV
tem por limite o valor de 30 (trinta) salários mínimos, salvo se possuíam lei anterior, caso em que
se observará a orientação do item anterior (d.2),

d.4. Se o município não possuía lei editada ou publicada anteriormente ao surgimento da EC
62/09, a OPV desse ente tem por limite o valor de 30 (trinta) salários mínimos.

3) O respeito ao Princípio da Vedação ao Fracionamento da Execução (art. 100, §8º, Constituição
Federal):

a) Um credor não pode ter parte de seu crédito pago em RPV e parte em precatório;

b) Não se pode expedir RPV para pagamento de honorários contratuais. A RPV assim expedida
deve ser cancelada;

c)  Não  se  pode  expedir  RPV  para  pagamento  de  honorários  sucumbenciais  ou  de  custas
processuais, salvo se houver pedido de execução autônomo por parte do advogado ou do credor
das custas. O precatório assim enviado será cancelado e devolvido;

d) Inexiste desrespeito à vedação do fracionamento da execução na expedição de um precatório
por  credor,  em  casos  de  litisconsórcio  facultativo,  independentemente  de  haver  execução
individual por litisconsorte;

e) Na hipótese acima, pode-se expedir RPV para o pagamento de um determinado credor, se o
crédito a ele pertencente for menor ou igual ao valor da OPV, e ainda que o valor cabível aos
demais exequentes só possa ser pago mediante precatório;

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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f) A vedação citada no §11 do art. 97 do ADCT refere-se a casos de litisconsórcios unitários e
necessários;

g) Não se pode fracionar (expedindo um precatório ou RPV para cada beneficiário) execução
fundada em ação coletiva;

h) Não se considera violação ao princípio da proibição de fracionamento da execução a expedição
do precatório ou RPV tendo como objeto a parte incontroversa do crédito;

4) Expedição de Precatórios e RPVs e a questão dos honorários advocatícios:

a) No tocante aos honorários advocatícios, o juízo da execução também velará pelo respeito ao
princípio  da  vedação  ao  fracionamento  da  execução,  assegurando  que  o  precatório,  ao  ser
expedido, contemple o valor do principal e dos honorários (contratuais ou sucumbenciais), ainda
que  haja  pedido  de  “destaque”  de  ambos.  Segundo  entendimento  colhido  da  Resolução  n.
115/2010  do  CNJ,  o  destaque  do  valor  dos  honorários  advocatícios  (sucumbenciais  ou
contratuais) não serve para garantir, por si só, a expedição de precatório ou RPV autônoma;

b) Havendo pedido autônomo de execução da verba honorária, será possível a expedição da RPV
desde que o crédito se comporte na definição legal de OPV válida para o ente público; 

c) Em nenhuma hipótese os honorários contratuais justificarão a expedição individualizada de
um Precatório ou Requisição de Pequeno Valor. Quem os deve – e os paga – ao advogado é a
parte, não o ente público. Havendo honorários contratuais a destacar no Precatório ou na RPV
expedida em favor do credor (desde que tenha o patrono cuidado de juntar, antes da expedição
do precatório, o instrumento contratual correspondente), o montante a eles correspondente deve
ser expressamente anotado (destacado) no precatório ou RPV expedido pelo Juízo, realizando-se
seu pagamento em conformidade com o disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94. Segundo a
norma,  o  pagamento  dos  honorários  contratuais  será  realizado  pela  dedução  do  valor  a  ele
correspondente no momento do pagamento do precatório ao credor constituinte.

3.2. Como cadastrar um Precatório ou uma Requisição de Pequeno Valor

Para cadastrar um Precatório, acesse o menu Cadastro e selecione a opção Novo Precatório.

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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A tela de cadastro de precatórios será carregada.  O processo de cadastro é dividido em  oito
etapas encadeadas, que são: 

1. Forma de Expedição;
2. Dados Iniciais;
3. Dados do Processo;
4. Dados da Liquidação;
5. Envio de Arquivos;
6. Beneficiários;
7. Penhoras;
8. Revisão e Envio.

Cada etapa consiste em um formulário que deve ser totalmente preenchido para se ter acesso ao
seguinte até que se chegue ao final do cadastro.

Passo 1: Forma de Expedição

Nesta tela selecione o tipo de precatório que será cadastrado: Precatório ou Requisição de 
Pequeno Valor. Em seguida, clique no botão Próximo para seguir para a próxima etapa.

Passo 2: Dados Iniciais

O formulário Dados Iniciais é subdividido em quatro blocos de informações:
1. Dados Iniciais;
2. Dados do Devedor;
3. Dados do Credor;
4. Tipo Beneficiário.

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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As  informações  inseridas  nesta  etapa  serão  utilizadas  pelo  sistema  para  estabelecer  o
ordenamento cronológico de pagamento, distribuição dos créditos quando houver mais de um
credor, dentre outras funcionalidades.

Dados Iniciais

Esta tela deve ser preenchida com as informações colhidas nos autos de execução.

Informe o ano do orçamento.  Os precatórios  apresentados até  1º  de Julho de cada ano,
deverão ser incluídos no orçamento do ano seguinte.

Indica se o precatório é retificador. Quando selecionada a opção Sim, é necessário informar o
Sequencial do precatório a retificar. 

Selecione a Comarca de origem.

Selecione o Juízo.

Informe o número do ofício.

Selecione o tipo de Requisição de Pagamento: Valor Complementar, Valor Global ou Valor 
Incontroverso.

Selecione a natureza jurídica do crédito: Alimentar ou Comum.

Selecione a natureza jurídica da obrigação que gerou o crédito, conforme a tabela a seguir.

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

2

3

4

5

6

1

7

8

Figura 5: Informando o sequencial de um precatório a retificar.

Figura 4: Tela de preenchimento dos dados iniciais do precatório.
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Alimentar Comum

Salários, Vencimentos, Proventos ou Pensões;
Não Alimentar (Aluguéis, Contratos, 
Repetição de Indébito, Outras Indenizações, 
etc.);

Benefícios Previdenciários e Indenizações 
por morte ou invalidez.

Desapropriação – Único imóvel residencial 
do Credor (Art. 78, § 3º, ADCT);

Desapropriação – Demais casos.

Tabela 1: Tipos de Natureza do Crédito.

Observação: Os campos  referentes  a  Natureza Jurídica do Crédito (indicados por 7  e  8) são
relacionados no § 1º do Artigo 100 da Constituição Federal.

Dados do Devedor

Neste bloco, informe os dados referentes ao devedor, conforme abaixo. 

 Selecione o nome do devedor na lista de devedores cadastrados no SAPRE.
Digite o nome do procurador.
Informe a OAB do procurador, conforme o padrão. Exemplo: 12345/OAB-CE.

Clique  em  Adicionar  para  incluir  um  Procurador.  Os  dados  serão  inseridos  na  tabela  de
procuradores. Para incluir outro procurador, basta repetir o procedimento.

                   

Para excluir um procurador da lista, clique em Remover (X), na coluna Ações. Será solicitada uma
confirmação de exclusão. 

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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Clique em OK para confirmar a exclusão e Cancelar para desistir.

Dados do Requerente

Nesta tela será identificado o exequente na ação de execução. Se, na ação executiva, houver mais
de um credor, registre-se aqui o nome do primeiro  exequente cadastrado na Ação.  Os demais
deverão ser lançados na tela de beneficiários.

Informe o  Nome,  CPF e  Endereço do  Credor,  indicado na  figura  pelos  números  12,  13  e  14
respectivamente.

Caso já tenha advogado constituído, informe o nome do advogado e o nº do registro da OAB nos
campos  15  e  16.   Em  seguida,  clique  em  Adicionar.  Os  dados  serão  inseridos  na  lista  de
advogados. Para incluir outro advogado, basta repetir o procedimento.

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Figura 9: Tela de preenchimento dos dados do Credor.

Figura 8: Confirmação de exclusão de
Procurador.

Figura 10: Lista de advogados.
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Para excluir um advogado da lista, clique em Remover (X), na coluna Ações. Será solicitada uma 
confirmação da exclusão.

Para confirmar a exclusão, clique em OK. Para desistir, clique em Cancelar.

Caso não haja advogado constituído, marque a opção indicada por 17.

Tipo de Beneficiário

Neste formulário selecione o Tipo de Beneficiário, dentre as opções exibidas.

Caso  o  tipo  de  beneficiário  selecionado  seja  Advogado, um outro  campo  será  exibido,  onde
deverá ser informado se o advogado possui procuração ad jurídica com poderes para receber e
dar quitação. 

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Próximo para salvar as informações e
seguir para a tela de preenchimento dos Dados do Processo.

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Figura 12: Selecionando o tipo de beneficiário.

Figura 13: Informando se o advogado possui procuração para receber e dar quitação.

Figura 11: Confirmação de exclusão de
advogado.
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Passo 3: Dados do Processo

Nesta tela, informe os dados referentes ao processo.

Selecione o tipo do nº do processo de conhecimento. Caso o nº esteja no novo padrão,
selecione a opção  Unificado. Para processos antigos,  selecione a opção  Outros. Em
seguida, informe o nº do processo no campo logo abaixo;

Digite as datas referentes ao ajuizamento do processo, data da sentença condenatória, data do
acórdão e data do trânsito em julgado nos campos 20, 21 e 22 respectivamente. Caso deseje, clique
no botão ao lado dos referidos campos para selecionar a data a partir do calendário;

Informe se houve ou não citação pessoal da Fazenda Pública para opor embargos (Art.
730 CPC);
Selecione o tipo do nº  do processo  de execução.  Caso o nº  esteja no novo padrão,
selecione a opção  Unificado. Para processos antigos,  selecione a opção  Outros.  Em
seguida, informe o nº do processo no campo logo abaixo;
Informe se houve embargos a execução.
Caso a opção selecionada seja  Sim,  o sistema abrirá o campo  Data do transito em
julgado dos  embargos  à  execução.  Digite  a  data  ou clique  no  botão  ao  lado  para
selecionar diretamente do calendário.

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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Caso a opção selecionada seja Não, deverá ser informada a data do decurso de prazo para
oposição dos embargos à execução.

Após preencher todos os campos referentes aos dados do processo, clique no botão Próximo para
acessar a tela de Dados da Liquidação.

Passo 4: Dados da Liquidação

O primeiro bloco de informações desta tela contém informações que influenciarão na distribuição
dos créditos aos beneficiários. Os dados, tais como Valor Global (26), Valor Principal Total (27),
Valor de Juros Total (28),  Valor Original (29),  Data final da correção monetária (31), Índice de
Correção Monetária (32), Juros moratórios (33) e remuneratórios/compensatórios (34) devem ser
colhidos na última memória de cálculos homologada pelo juízo que deu origem ao crédito do
precatório.
Nesta etapa também deve ser informada a data da citação no processo de conhecimento (30).

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Figura 15: Informando a data de transito em julgado quando há embargos a execução.

Figura 16: Informando a data de decurso de prazo quando não houve embargos a execução.

Figura 17: Dados de liquidação do processo – informações da distribuição de créditos.
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Ao  selecionar  a  opção  Sim nos  campos  sobre  a  incidência de  Juros  moratórios  e
remuneratórios/compensatórios (indicados na figura pelos números 33 e 34), serão exibidos dois
outros  campos para que sejam informados  o percentual dos juros incidentes e  a  data final da
aplicação dos juros, conforme mostrado nas figuras abaixo.

Atenção! A data de término para o cálculo dos juros moratórios deve coincidir com a data final
para correção monetária.

Dica: Ao  selecionar  as  opções  Sim  0,50% e  Sim  1,00%  a  taxa  de  juros  é  automaticamente
preenchida de acordo com a opção selecionada: 0,50 ou 1,00.

Informe se houve compensação entre o crédito informado e débitos em nome do credor junto
a Fazenda Pública (CF 88, Art. 100, § 9º).
Caso a opção selecionada seja Não, será exibido um novo campo para que seja informada a
data de decurso de prazo.

Caso  a  opção  selecionada seja  Sim,  além do  campo indicado  no  item 36,  será  necessário

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Figura 18: Informando taxa de juros moratórios

Figura 19: Informando taxa de juros remuneratórios/compensatórios.

35

Figura 21: Campo para informar a data de decurso de prazo quando não houve compensação de crédito.

Figura 20: Dados de liquidação do processo.
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informar a data em que a decisão que autorizou a compensação se tornou definitiva (36-A) e
se houve ou não dedução de tributos antes da compensação (36-B).

Digite a data em que a Fazenda Pública foi intimada para informar os débitos em nome do
credor (CF 88, Art. 100, § 9º). Se preferir, clique no botão ao lado do campo para selecionar a
data a partir do calendário.

O  campo  Informações  Complementares  (37) é  de  preenchimento opcional  e  nele  devem  ser
inseridos os dados que não foram contemplados nos campos anteriores. 
No campo Magistrado (38) deve ser selecionado o nome do Juiz responsável pelo processo.

Ao finalizar o preenchimento de todos os dados da liquidação, clique no botão  Próximo para
acessar a tela seguinte.

Passo 5: Envio de Arquivos

Nesta  tela  devem  ser  anexados  os  arquivos  necessários  para  comprovação  das  informações
inseridas no cadastro do precatório. São eles:

• Cópia da petição inicial (ação originária);
• Procuração e/ou substabelecimento;
• Sentença condenatória/acórdão (ação originária);
• Trânsito em julgado da ação originária;
• Pedido de Execução;
• Cópia do mandado citatório para oposição de embargos à execução e certidão de juntada;
• Sentença dos embargos;
• Trânsito em julgado dos embargos;
• Certidão de decorrência de prazo (sem embargos);
• Memória de Cálculos;
• Decisão homologatória dos cálculos (expedida pelo juiz);
• Cópias do RG e CPF (Credor e Advogado);
• Comprovação de intimação do ente devedor (§ 9º e 10º do Art. 100 CF).

Observações sobre a documentação a ser enviada:
1. Devem ser observados os requisitos constantes no Art. 6º da Resolução nº 10/2011 do TJCE;
2. A memória de cálculos apresentada deve ser homologada pelo Juízo da execução.

Os arquivos  devem ser  salvos  previamente  no  formato  PDF. É  possível  anexar  mais  de  um
arquivo.

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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Figura 22: Informação de dados quando houve compensação.
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Para anexar um arquivo, clique no botão indicado na figura abaixo.

Em seguida, clique no botão Escolher arquivo.

Localize o diretório onde está o arquivo  PDF que deseja anexar e dê um duplo clique sobre o
arquivo ou o selecione e clique no botão Abrir.

Ao selecionar o arquivo, você será direcionado para a tela anterior,  porém, ao lado do botão
Escolher arquivo será exibido o nome do arquivo selecionado. Para confirmar o envio, clique no
botão Enviar arquivo.

Secretaria de Tecnologia da Informação Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Figura 23: Clicando no botão para anexar um arquivo.

Figura 24: Clicando no botão para escolher arquivo.

Figura 25: Selecionando o arquivo a anexar.
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Ao confirmar o envio, o sistema exibirá uma mensagem que o arquivo foi enviado com sucesso e
o incluirá na lista de arquivos enviados.

Para anexar um novo arquivo, clique no botão Clique para enviar arquivos e repita a operação já
descrita anteriormente.
Para excluir um arquivo, clique no botão  ao lado do nome do arquivo que deseja excluir. Será
solicitada a confirmação de exclusão de arquivo.  Clique em  OK  para confirmar a exclusão e
Cancelar para desistir.

Ao anexar o(s) arquivo(s) desejados, clique no botão Próximo para seguir para a próxima tela.
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Figura 26: Confirmando o envio de um arquivo.

Figura 27: Lista de arquivos enviados.

Figura 28: Confirmando exclusão de arquivo.
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Passo 6: Beneficiários

Nesta tela devem ser lançados todos os credores relacionados no precatório, assinalando o tipo
de beneficiário e os valores individuais constantes na memória de cálculo homologada.
É  importante  ressaltar  que  a  soma  dos  créditos  dos  beneficiários  deve  necessariamente
corresponder ao valor informado no Passo 4 nos campos Valor Principal Total e  Valor Juros
Total. Se a soma for inferior ou superior àquela tela, o sistema emitirá mensagem apontando o
erro e não permitirá que se prossiga com o cadastramento.

Para cadastrar o beneficiário Principal, preencha os campos indicados, conforme abaixo:

Digite parte do nome ou CPF do beneficiário e selecione-o na lista apresentada e prossiga com
o preenchimento do campo Tipo de Beneficiário (41). 
Caso o beneficiário desejado não seja exibido, clique no ícone indicado pelo número 40 para
cadastrá-lo. A seguinte tela de cadastro será exibida:
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Figura 29: Informando os beneficiários.
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Figura 30: Cadastro de novo beneficiário.
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Informe os campos necessários e clique no botão Cadastrar para confirmar.

Atenção! O  campo  PIS/PASEP  não  é  de  preenchimento  obrigatório.  Contudo,  essa
informação é necessária para recolhimento do tributo previdenciário.

Selecione o tipo de beneficiário: Principal.
Informe  o  valor  principal. Será  exibido  ao  lado  do  campo  o  Valor  Principal  Total  do
Precatório, para  servir  de  base,  tendo  em  vista  que  o  valor  a  ser  informado  não  deve
ultrapassar o valor total do precatório já cadastrado anteriormente.
Informe o  valor  dos juros. Ao lado deste  campo será  exibido o  Valor  de  Juros Total  do
Precatório, para  servir  de  base,  tendo  em  vista  que  o  valor  a  ser  informado  não  deve
ultrapassar o total já cadastrado anteriormente.

Clique no botão Adicionar para incluir o beneficiário. Ele será incluído na tabela de beneficiários
logo abaixo.

Para cadastrar um herdeiro ou cessionário, é necessário que um beneficiário principal tenha sido
incluído anteriormente.

O cadastro é semelhante ao de um beneficiário principal, porém ao selecionar o tipo Herdeiro ou
Cessionário, o sistema exibirá três campos, conforme indiciados na figura a seguir.
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Figura 31: Incluindo um beneficiário na lista de beneficiários.
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Selecione de qual beneficiário já cadastrado o beneficiário é herdeiro ou cessionário;
Informe o percentual de direito;
Digite a data de deferimento ou clique no botão ao lado do campo para selecionar a partir do
calendário.

Para excluir um beneficiário já cadastrado clique no botão na coluna ações.
Será solicitada a confirmação da exclusão. Clique em OK para excluir ou Cancelar para desistir.

Após informar todos os beneficiários, clique no botão Próximo para seguir para o passo seguinte.

Atenção! O somatório  dos  créditos  distribuídos  aos  credores  deve  totalizar  o  valor  do
precatório. Assim, se o crédito de algum beneficiário for lançado num valor que ultrapasse o
valor global do precatório, o sistema acusará que os lançamentos estão superiores ao valor do
precatório e não permitirá que se avance para a tela seguinte.
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Figura 32: Incluindo um herdeiro ou cessionário.
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Figura 33: Confirmação de exclusão de um
beneficiário.
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Passo 7: Penhoras

Nesta tela devem ser cadastradas todas as penhoras efetivadas no rosto dos autos de execução,
para que esses valores sejam reservados quando o precatório for liquidado.

Selecione qual o tipo de penhora:

Global. Quando a reserva deve recair sobre todo o crédito do precatório;
Particular. A reserva deve recair sobre o crédito de um beneficiário específico.

Para o cadastro de uma penhora do tipo Global, informe: 

Nome do devedor;
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Figura 34: Tela de cadastro de penhoras.

Figura 35: Cadastrando uma penhora Global.
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CPF ou CNPJ do devedor;
Valor da Penhora;
Digite a data ou clique no botão ao lado do campo para selecionar a partir do calendário;
Comarca;
Juízo;
Número dos autos em que ocorreu a penhora.

Clique no botão Adicionar para incluir a penhora na lista.

Para o cadastro de uma penhora do tipo Particular, serão solicitadas as mesmas informações da
penhora  global,  adicionando-se  apenas  o  campo  Credor  (54),  que  deverá  ser  selecionado  de
acordo com os beneficiários cadastrados no passo anterior.

Para excluir uma penhora já cadastrada, clique no botão indicado por na coluna Excluir. 
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Figura 36: Cadastrando uma penhora particular.
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Será solicitada a confirmação da exclusão. Para confirmar, clique em OK, para desistir clique em
Cancelar.

Após cadastrar a(s) penhora(s), clique no botão Próximo para seguir para o passo seguinte.
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Figura 37: Excluir uma penhora.

Figura 38: Confirmar a exclusão de uma penhora.
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Passo 8: Revisão e Envio

Neste  passo,  serão  exibidas  todas  as  informações  cadastradas  nos  passos  anteriores  para
conferência  e,  caso  não  seja  necessário  realizar  ajustes,  poderemos  confirmar  o  envio  do
precatório.
Clique no botão indicado pelo número 55 para imprimir as informações da tela.
Caso  seja  necessário  realizar  alterações  nos  dados  do  precatório,  clique  no  botão  Voltar  até
localizar a tela onde o ajuste é necessário. Também é possível retornar a um cadastro de um
precatório  não enviado,  utilizando a  tela  de  Precatórios  Pendentes, que  será  explicado mais
adiante neste manual (item 5).
Para confirmar o envio do precatório, clique no botão Enviar dados (56).

Após confirmar o envio do precatório será gerado o código sequencial do precatório. 
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Figura 39: Tela de revisão e envio.

Figura 40: Confirmação de envio do precatório.
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Para  um  novo  cadastro  clique  no  botão  Novo  Precatório. Para  visualizar  os  precatórios  já
cadastrados, clique no botão Consultar Cadastrados.

4. Precatórios Enviados

A lista de precatórios enviados exibe os precatórios que foram enviados e estão em período de
análise  e  aceite  pelo  TJCE.  Para  visualizar  a  lista  de  precatórios  enviados,  clique  no  menu
Cadastro e selecione a opção Precatórios Enviados.

A lista de precatórios enviados será exibida.

É possível ordenar a lista clicando sobre a coluna correspondente. Por exemplo, um clique sobre a
coluna Sequencial organizará a lista por ordem crescente de número sequencial. Outro clique e a
coluna será reordenada de forma decrescente. 

Também é possível pesquisar um precatório informando os dados desejados na(s) caixa(s) de
texto logo abaixo dos campos (colunas) da lista. Dessa forma, serão exibidos apenas precatórios
que contém a informação que foi digitada. Por exemplo, ao digitar “17/09/2013” na caixa de texto
logo  abaixo  do  campo  Data  de  Cadastro,  serão  exibidos  apenas  precatórios  que  foram
cadastrados no dia 17/09/2013. 

Para exibir  detalhes do precatório,  clique no botão  Ver  na coluna  Ações.  A tela a seguir será
exibida.
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Figura 41: Acessando a tela de precatórios enviados.

Figura 42: Lista de precatórios enviados.
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Clique no botão Imprimir se desejar imprimir as informações do precatório.

5. Precatórios Pendentes

Um precatório  está  pendente quando  seu cadastrado  não foi  finalizado  ou ele  ainda não foi
enviado. Nesta tela o usuário poderá continuar o cadastro de onde parou. Para acessá-la, clique
no menu Cadastro e em seguida selecione a opção Precatórios Pendentes.

A lista de precatórios pendentes será exibida.

Da mesma forma como na tela de Precatórios Enviados é possível ordenar a lista clicando sobre
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Figura 44: Acessando a tela de precatorios pendentes.

Figura 43: Detalhes do precatório enviado.

Figura 45: Lista de precatórios pendentes.
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os campos desejados e também filtrá-los digitando um parâmetro de busca na(s) caixa(s) de texto
logo abaixo dos campos.

Para continuar o cadastro de um precatório pendente, clique no botão editar . 

Para excluir um cadastro não finalizado, clique no botão excluir .

6. Precatórios Recusados

Quando o precatório for recusado por algum motivo, ele será mostrado na lista de precatórios
recusados. Quando ocorre uma recusa, a coluna Data/Motivo da recusa exibe a data e o motivo
da recusa.

A partir desta tela também é possível continuar o cadastro do precatório, alterando/corrigindo as
informações exigidas.

Para  acessá-la,  clique  sob  o  menu  Cadastro e  em  seguida  selecione  a  opção Precatórios
Recusados.

A lista de precatórios recusados será exibida.

É possível ordenar a lista clicando sobre os campos desejados e também filtrá-los digitando um
parâmetro de busca na(s) caixa(s) de texto logo abaixo dos campos.

Para  retornar ao cadastro  de um precatório  recusado para corrigir  as  informações,  clique no
botão  editar .

Para  excluir  um  precatório  que  foi  recusado,  clique no  botão  excluir  .
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Figura 46: Acessando a tela de precatórios recusados.

Figura 47: Lista de precatórios recusados.
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