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

INFORMAÇÃO/CHECK  LIST 
(Requisitos do art. 4° do Decreto Judiciário 297/2019 c/c art. 5ª da Res. nº 303/2019 do CNJ) 

PRECATÓRIO: _______________________________________________________________________
CREDOR (A): _________________________________________________________________________
DEVEDOR: ___________________________________________________________________________

NATUREZA (art. 100, § 1º da CF)

               [    ]  Alimentar                                    [     ]  Comum           

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PENDÊNCIAS

FASE DE CONHECIMENTO

1. Petição Inicial do processo originário: fls. [    ]
2. Documento que comprove a citação/ notificação/ cientificação: fls. [    ]
3. Sentença/ Decisão (na ação originária): fls. [    ]
4. Certidão de Trânsito em Julgado da Decisão de 1ºGrau (sem recurso): fls. [    ]
5. Acórdão do Tribunal de Justiça (c/ recurso voluntário/ de ofício): fls. [    ]
        → 5.1. Certidão de Trânsito em Julgado da decisão do TJ (sem recurso): fls. [    ]
6. Acórdão(s) do(s) Tribunal(is) Superior(es) (se houver): fls. [    ]
        → 6.1. Certidão de Trânsito em Julgado no(s) Tribunal(is) Superior(es): fls. [    ]

FASE DE EXECUÇÃO

7. Certidão de intimação do devedor para Embargar/Impugnar a execução(exceto, se opostos): fls. [    ]
8. Petição dos Embargos/Impugnação do Devedor  (se houver): fls. [    ]
9. Decisão que julga os Embargos/ Impugnação e/ou Decisão de homologação: fls. [    ]
        → 9.1. Certidão de Trânsito em Julgado da execução (s/ recurso): fls. [    ]
10. Acórdão que decidiu o recurso, em sede de execução do julgado (se houver): fls. [    ]
        → 10.1. Certidão de Trânsito em Julgado da Decisão em sede de recurso: fls. [    ]

DOCUMENTOS PESSOAIS

11. Planilha de cálculo que deve coincidir com o valor discriminado no Ofício Precatório: fls. [    ]
12. Procurações e substabelecimentos com poderes expressos (no caso de requisição de pagamento
em nome do advogado – crédito próprio ou de terceiro): fls. 

[    ]

13. Cópia do Comprovante do CPF/CNPJ: fls. [   ]

INFORMO, que, após análise das peças presentes nos autos deste precatório, constatou-se:

 [    ]  REGULARIDADE FORMAL

              [    ]  IRREGULARIDADE, CONFORME PENDÊNCIA(S) ASSINALADA(S)

         SSA, ____/____/2021.

_______________________________


