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CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS

1) O que é precatório?

Precatório é a requisição de pagamento de quantia certa, apresentado pelo poder ju-
diciário à Administração Pública, face a decisão definitiva em processo judicial que
condenou a administração ao pagamento deste valor.

2) O que é Câmara de Conciliação de Precatórios?

Criada pela Lei Municipal nº 14.651, de 17 de julho de 2013 e pelo Decreto Municipal
n. 20.145, de 10 de janeiro de 2019, e observando os termos do julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357 pelo Supremo Tribunal Federal, a Câmara
de Conciliação de Precatórios busca o diálogo entre credor e devedor, por meio de
acordo direto e através de advogado, com redução do valor do crédito, imprimindo
maior agilidade no pagamento dos precatórios. 

3)  Qual a redução do valor do crédito?

Nos termos do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357 pelo Su-
premo Tribunal Federal, da Lei Municipal nº 14.651, de 17 de julho de 2013 e da
Emenda Constitucional 94/16, o acordo prevê o deságio de 40% do valor do crédito,
limite máximo permitido.

4)   Para  requerer  o  acordo,  é  necessária  a  presença  do  advogado?
Sim, o acordo deverá ser requerido por meio de seu advogado. É indispensável a
juntada de procuração específica para fins de celebração de acordo outorgada ao
advogado habilitado na ação que originou o precatório.

5)  Quais  documentos  são  necessários  para  o  acordo?
Para a celebração dos acordos são necessários os seguintes documentos:

I - formulário de pedido de acordo, conforme minuta padrão anexa a este Edital nº
01/2019; 

II  – nos casos de propostas formuladas pelos sucessores “causa mortis”,  deverá
acompanhar a proposta:

a - o pedido de habilitação dos herdeiros nos autos da ação de execução;

b - a decisão que deferiu a habilitação quando já deferida:
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c-  a indicação do grau de parentesco e a distribuição dos quinhões, para fins de
correta tributação e futura emissão dos informes de rendimentos;

III – nos casos de cessão de crédito, deverá acompanhar a proposta de acordo a
cópia do instrumento de cessão protocolado em juízo, conforme artigo 100, §14 da
Constituição  Federal  e  Comunicado  nº  60/2012  do  DEPRE,  nos  precatórios  de
competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

IV  -  procuração  atualizada de cada  credor  ou  sucessor  outorgada  ao advogado
habilitado na ação que originou o precatório, com poderes específicos para celebrar
acordo direto. No caso de credor analfabeto ou que por qualquer motivo não possa
assinar, a procuração deverá ser outorgada por instrumento público.

V – cópia do CPF e do RG, no caso de titulares de precatórios alimentares maiores
de 60 (sessenta) anos;

VI – comprovação de que a condição de portador de doença grave ou deficiência foi
reconhecida pelo Tribunal competente;

VII  –  documentos de identificação  pertinentes  tanto  do  titular  do  precatório,  dos
sucessores “causa mortis” (RG, CPF ou CNPJ) ou cessionários e carteira da OAB do
advogado habilitado;

VIII  –  comprovação  da  legitimidade  do  representante  legal  da  pessoa  jurídica
requerente;

IX  -  somente  será  admitido  o  fracionamento  de  precatórios  alimentares,  com
comprovação  dos  poderes  de  representação  de  cada  credor  com  conta
individualizada, ou de todos seus sucessores;

X - no caso de precatórios de outras espécies, é indispensável a participação de
todos os titulares do crédito, uma vez que não haverá desmembramento do crédito,
salvo os honorários sucumbenciais.

XI –  a  comprovação da  desistência  de  eventuais  recursos  pendentes  do  credor
visando à retificação do precatório que impliquem em aumentar o valor do crédito.

6)  As  cópias  dos  documentos  devem  ser  autenticadas?
Não.

7) No caso de precatórios de outras espécies (por exemplo, desapropriação ou
repetição de indébito tributário), posso realizar acordo sem a presença de to-
dos  os  credores?
Não. Os precatórios de outras espécies (como desapropriação) não permitem o des-
membramento do crédito,  com exceção dos honorários sucumbenciais.  Por  isso,
apenas haverá acordo se todos os credores concordarem.

8) Sou herdeiro de um titular de precatório e tenho interesse em fazer acordo:
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como  faço?
A primeira providência é entrar em contato com seu advogado e entregar todos os
documentos necessários para que ele possa regularizar a representação na ação
que gerou o precatório. Os acordos não produzirão efeito caso não ocorra a devida
regularização.

9)  Como  deve  ser  encaminhado  o  pedido?
O pedido deve ser encaminhado pessoalmente ao PORTA ABERTA da Secretaria
Municipal de Finanças, no Paço Municipal da Prefeitura de Campinas, Avenida An-
chieta, nº 200, térreo, das 8:00 h às 17:00 h, que providenciará a digitalização e for-
malização do processo eletrônico, sendo a via original e seus documentos retidas no
atendimento para posterior encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.

10)  Preciso  comparecer  à  Prefeitura  para  celebrar  o  acordo?
Não. Você deve entrar em contato com seu advogado para manifestar interesse na
celebração do acordo. O titular do precatório não necessita comparecer pessoal-
mente à Prefeitura para nenhum ato.

11)  Qualquer  titular  de  precatório  da  Prefeitura  poderá  propor  acordo?
Sim, desde que preenchidos os requisitos previstos no Edital de Convocação. Impor-
tante ressaltar que, no caso de precatórios de outras espécies, é indispensável a
participação de todos os titulares do precatório.

12)  Como  funciona  o  deságio?
O  deságio  é  fixo,  no  percentual  de  40%.
O pagamento por meio do acordo, com o desconto mencionado, acarretará a extin-
ção do precatório.

13)  Como  será  atualizado  o  precatório?
Os cálculos serão realizados pelo Tribunal competente, a quem também incumbirá a
aplicação do deságio.

14)  Depois  de  proposto  o  acordo,  como  saberei  quando  vou  receber?
Após a análise das propostas de acordo pela Câmara de Conciliação de Precatórios
será publicado no Diário Oficial Cidade de Campinas e no sítio eletrônico da Prefei-
tura, a lista com as propostas aprovadas e encaminhadas ao Tribunal de Justiça
para  pagamento. 
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A responsabilidade pelo pagamento das propostas de acordo, nos termos da Consti-
tuição Federal, é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

15)  O  acordo  é  obrigatório?
Não.

16)  A  Prefeitura  cobra  algum  valor  para  apreciar  os  pedidos  de  acordo?
Não. A Prefeitura não cobra nenhuma taxa ou valor para apreciar ou aprovar os pe-
didos de acordo perante a Câmara de Conciliação de Precatórios.

17)  Qual  o  período  de  apresentação  da  proposta  de  acordo?
A proposta de acordo deverá ser apresentada, devidamente preenchida e acompa-
nhada da documentação exigida, entre os dias 02/09/2019 até 16/09/2019, através
de protocolo encaminhado ao Porta Aberta que providenciará a formalização do pro-
cesso eletrônico.

18)  Informações  Complementares.
Eventuais dúvidas e ou informações complementares poderão ser obtidas pelo e-
mail pmc.ccp@campinas.sp.gov.br


