
  PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS

INFORMAÇÃO/CHECK  LIST     
(Requisitos do art. 358 do R.I./TJBA c/c art. 5ª  da Res. CNJ nº 115/2010) 

PRECATÓRIO/RPV:___________________________________________________________________

CREDOR(A):_________________________________________________________________________

DEVEDOR(A):________________________________________________________________________

NATUREZA

[     ]  ALIMENTAR       [     ]  COMUM                  [     ]  RPV

Parte 1 - DOCUMENTOS  ESSENCIAIS PENDÊNCIA(S)
1. Petição Inicial (do processo originário) [     ]
2. Documento que comprove a citação (AR/Mandado com Recebimento pelo Ente 
Devedor ou Certidão do Oficial de Justiça)

[     ]

3. Sentença [     ]
4. Certidão de trânsito em julgado da sentença (caso não haja recurso) [     ]
5. Acórdão do Tribunal de Justiça (se houver recurso de ofício ou voluntário) [     ]
        → 5.1. Certidão de trânsito em julgado da decisão do TJ [     ]
6. Acórdão(s) do(s) Tribunal(is) Superior(es) (se houver) [     ]
        → 6.1. Certidão de trânsito em julgado dos tribunais superiores [     ]
7. Certidão de intimação do devedor para opor Embargos (salvo se opostos, vide 
item a seguir)

[     ]

8. Petição Inicial dos Embargos do devedor (se houver) [     ]
9. Sentença dos Embargos do devedor (se houver) [     ]
        → 9.1. Certidão de trânsito em julgado dos Embargos [     ]
10. Acórdão dos Embargos (se houver) [     ]
        → 10.1. Certidão de trânsito em julgado do acórdão de Embargos [     ]
11. Planilha de cálculo (deve coincidir com o valor requisitado e esclarecer, 
quando  de  natureza  salarial,  o  período  total  de  meses  que  compõem  o 
crédito, excluídos os meses de férias para elaboração da planilha de RRA – IR) 

[     ]

12. Procurações e substabelecimentos (salvo se em causa própria) [     ]
Parte 2 - DOCUMENTO(S)  NECESSÁRIO(S) PENDÊNCIA(S)

13. Cópia do Comprovante do CPF/CNPJ do(a) Credor(a) [     ]

INFORMO  que, analisadas as peças para a formação deste Precatório/RPV, constatou-se sua:

[     ] REGULARIDADE formal

[     ] REGULARIDADE formal, com ressalva - vide Parte 2.

[     ] IRREGULARIDADE, conforme PENDÊNCIA(S) assinalada(s)

SSA, _______/_____/2016. _______________________       Servidor Designado


