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1. Introdução 

 
Este roteiro tem por objetivo orientar os usuários dos serviços oferecidos pelo Jucesp OnLine
quanto aos procedimentos para a emissão e utilização de GARE 
Estadual. A maior parte destes serviços é oferecida gratuitamente
GARE é necessária apenas no caso de
dos serviços oferecidos pela Jucesp é realizada conforme disposto no 
 
 

2. Emissão e utilização da GARE
 

2.1 Emissão da Gare
 
O usuário deverá acessar o site da Jucesp, no endereço www.jucesp.fazenda.sp.gov.br
barra de navegação superior, clicar na opção 
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Procedimentos para emissão e utilização de GARE 
referente aos serviços online da Jucesp 

 

Este roteiro tem por objetivo orientar os usuários dos serviços oferecidos pelo Jucesp OnLine
quanto aos procedimentos para a emissão e utilização de GARE – Guia de Arrecadação 

A maior parte destes serviços é oferecida gratuitamente, a emissão e pagamento da 
no caso de um serviço tarifado. A elaboração da tabela 

dos serviços oferecidos pela Jucesp é realizada conforme disposto no art. 8º, II, da lei 8394/94.

Emissão e utilização da GARE 

Emissão da Gare 

O usuário deverá acessar o site da Jucesp, no endereço www.jucesp.fazenda.sp.gov.br
barra de navegação superior, clicar na opção SERVIÇOS ONLINE: 

Tela 1 – página inicial do site da Jucesp 
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Este roteiro tem por objetivo orientar os usuários dos serviços oferecidos pelo Jucesp OnLine 
Guia de Arrecadação 

emissão e pagamento da 
A elaboração da tabela de preços 

art. 8º, II, da lei 8394/94. 

O usuário deverá acessar o site da Jucesp, no endereço www.jucesp.fazenda.sp.gov.br e, na 

 



 

Na tela inicial de SERVIÇOS ONLINE, 
no menu lateral esquerdo: 

 

Tela 2 – página de SERVIÇOS ONLINE e opção EMITIR E UTILIZAR GARE

 

 

Ao clicar em EMITIR E UTILIZAR GARE, será exibido quadro para que o usuário faça o 
no sistema da GARE. O Jucesp OnLine utiliza o mesmo cadastro da Nota Fiscal Paulista, 
portanto basta, ao usuário já cadastrado naquele sistema, informar o seu CPF, senha, o código 
exibido na imagem e clicar no botão ENTRAR. Caso não seja cadastrado, 
clicar no link SAIBA MAIS e efetuar o cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista.

 

OS ONLINE, clicar na opção EMITIR E UTILIZAR GARE, localizada 

página de SERVIÇOS ONLINE e opção EMITIR E UTILIZAR GARE 

Ao clicar em EMITIR E UTILIZAR GARE, será exibido quadro para que o usuário faça o 
O Jucesp OnLine utiliza o mesmo cadastro da Nota Fiscal Paulista, 

a, ao usuário já cadastrado naquele sistema, informar o seu CPF, senha, o código 
exibido na imagem e clicar no botão ENTRAR. Caso não seja cadastrado, 

SAIBA MAIS e efetuar o cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista.

Tela 3 – quadro de login 

 

clicar na opção EMITIR E UTILIZAR GARE, localizada 

 

Ao clicar em EMITIR E UTILIZAR GARE, será exibido quadro para que o usuário faça o login 
O Jucesp OnLine utiliza o mesmo cadastro da Nota Fiscal Paulista, 

a, ao usuário já cadastrado naquele sistema, informar o seu CPF, senha, o código 
exibido na imagem e clicar no botão ENTRAR. Caso não seja cadastrado, o usuário deverá 

SAIBA MAIS e efetuar o cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista. 

 



Uma vez feito o acesso, será exibida tela para indicar o 
para o qual será emitida a GARE. 
é referente à Certidão Específica com Teor 
Digitalização de Documentos
exemplo, a quantidade de certidões
que serão necessárias). 

 

 

 

Uma vez indicados o produto e a quantidade, o usuário clicará no botão ATUALIZAR para que 
o sistema indique o valor unitário 
emitida. Feito o preenchimento
emissão. 

Tela 5 – quadro para selecionar produto e quantidade com indicação do valor unitário e do valor total

 

 

Uma vez feito o acesso, será exibida tela para indicar o produto e a quantidade
para o qual será emitida a GARE. O usuário deverá indicar, no campo PRODUTO, se a GARE 

Certidão Específica com Teor Solicitado, ou se é referente à 
Digitalização de Documentos. Na sequência, deverá indicar a quantidade

certidões que serão solicitadas ou a quantidade de 

Tela 4 – tela para emissão e utilização de GARE 

Uma vez indicados o produto e a quantidade, o usuário clicará no botão ATUALIZAR para que 
valor unitário do produto solicitado e o valor total da GARE que será 

mento, clicará agora no botão EMITIR GARE 

quadro para selecionar produto e quantidade com indicação do valor unitário e do valor total

quantidade do serviço 
O usuário deverá indicar, no campo PRODUTO, se a GARE 

, ou se é referente à Solicitação de 
quantidade desejada (por 

que serão solicitadas ou a quantidade de digitalizações 

 

Uma vez indicados o produto e a quantidade, o usuário clicará no botão ATUALIZAR para que 
da GARE que será 
 para proceder à 

 

quadro para selecionar produto e quantidade com indicação do valor unitário e do valor total 



 

Após a emissão da GARE, o usuário visualizará
visualizar e imprimir a GARE gerada para o pagamento, deverá clicar no 
indicado. Para obter o extrato de créditos, deverá clicar no 

Tela 

 

 

 

 

 

 

o da GARE, o usuário visualizará tela indicando os créditos 
visualizar e imprimir a GARE gerada para o pagamento, deverá clicar no link 

indicado. Para obter o extrato de créditos, deverá clicar no link MINHA CONTA.

Tela 6 – quadro exibindo os detalhes da emissão de gare 

 

Tela 7 – exemplo de GARE emitida pelo sistema 

créditos adquiridos. Para 
link CLIQUE AQUI 

MINHA CONTA. 

 

 



2.2 Utilização da GARE
 

Uma vez emitida, o valor da GARE deverá ser recolhido na 
pagamento, o usuário deverá 
acordo com a descrição anterior) 
necessário voltar a preencher os campos 

originalmente e que se pretende agora utilizar

 

 

O usuário deverá, na tela seguinte, preencher 
campo 8 ÚLTIMOS DÍGITOS DA AUTENTICAÇÃO DIGITAL
quanto os dígitos estão localizados junto ao comprovante de pagamento da GARE, conforme 
exibido a seguir: 

Utilização da GARE 

valor da GARE deverá ser recolhido na rede bancária autorizada
deverá voltar a acessar a página EMITIR E UTILIZAR GARE

descrição anterior) para, desta vez, clicar no botão USAR GARE
necessário voltar a preencher os campos produto e quantidade, conforme a GARE emitida 

e que se pretende agora utilizar): 

Tela 8 – botão USAR GARE 

na tela seguinte, preencher o campo DATA DO PAGAMENTO
8 ÚLTIMOS DÍGITOS DA AUTENTICAÇÃO DIGITAL. Tanto a data do pagamento 

ão localizados junto ao comprovante de pagamento da GARE, conforme 

rede bancária autorizada. Após o 
a acessar a página EMITIR E UTILIZAR GARE (de 

para, desta vez, clicar no botão USAR GARE (atenção: é 

conforme a GARE emitida 

 

DATA DO PAGAMENTO e também o 
Tanto a data do pagamento 

ão localizados junto ao comprovante de pagamento da GARE, conforme 



Uma vez que os campos estejam preenchidos, 
bastará clicar no botão USAR GARE

 

Importante: o valor da GARE paga estará disponível para efetuar a solicitação do serviço
somente após esta confirmação de pagamento
usuário deverá acessar o link 

seguida, deverá inserir o seu CPF e a senha nos campos indicados a seguir (conforme o 
cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista)

Uma vez que os campos estejam preenchidos, para efetuar a confirmação
astará clicar no botão USAR GARE: 

Tela 9 – quadro USAR GARE 

valor da GARE paga estará disponível para efetuar a solicitação do serviço
esta confirmação de pagamento. Para consultar os créditos disponíveis, o 

link SERVIÇOS ONLINE, na barra de navegação superior
inserir o seu CPF e a senha nos campos indicados a seguir (conforme o 

tema da Nota Fiscal Paulista) e clicar no botão OK: 

Tela 10 – login em SERVIÇOS ONLINE 

 

confirmação do pagamento 

 

valor da GARE paga estará disponível para efetuar a solicitação do serviço 
. Para consultar os créditos disponíveis, o 

SERVIÇOS ONLINE, na barra de navegação superior. Em 
inserir o seu CPF e a senha nos campos indicados a seguir (conforme o 

 



 

 

Uma vez feito o login, o usuário poderá acessar, em SERVIÇOS ONLINE, a página MINHA 
CONTA, por meio do link MINHA CONTA
superior, à direita: 

 

Assim que acessar a página MINHA CONTA, o usuário 
informações, a opção SERVIÇOS DE CRÉDITO, que indicará o crédito disponível (mediante o 
prévio pagamento e confirmação de pagamento
utilização dos serviços online da Jucesp.

 

Tela 12 – consulta aos créditos disponíveis para utilização dos serviços 

, o usuário poderá acessar, em SERVIÇOS ONLINE, a página MINHA 
MINHA CONTA localizado logo abaixo da barra de 

Tela 11 – acesso à página MINHA CONTA 

Assim que acessar a página MINHA CONTA, o usuário poderá consultar, entre outras 
SERVIÇOS DE CRÉDITO, que indicará o crédito disponível (mediante o 
confirmação de pagamento das GARE emitidas pelo usuário) para 

utilização dos serviços online da Jucesp. 

consulta aos créditos disponíveis para utilização dos serviços online da Jucesp

, o usuário poderá acessar, em SERVIÇOS ONLINE, a página MINHA 
logo abaixo da barra de navegação 

 

poderá consultar, entre outras 
SERVIÇOS DE CRÉDITO, que indicará o crédito disponível (mediante o 

das GARE emitidas pelo usuário) para 

 

da Jucesp 



 

Uma vez que os créditos estejam liberados, o usuário poderá solicitar os serviços tarifados 

desejados, identificados pelo símbolo 

 

Tela 13 – indicação dos serviços online disponíveis, com destaque para os serviços tarifados

 

Uma vez que os créditos estejam liberados, o usuário poderá solicitar os serviços tarifados 

desejados, identificados pelo símbolo  : 

indicação dos serviços online disponíveis, com destaque para os serviços tarifados

Uma vez que os créditos estejam liberados, o usuário poderá solicitar os serviços tarifados 

 

indicação dos serviços online disponíveis, com destaque para os serviços tarifados 


