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Apresentação 
 

A orientação para Instrução Processual tem por objetivo fornecer ao usuário o 

detalhamento de como deve instruir o processo de compensação de débitos 

tributários com créditos de precatórios, próprios ou de terceiros. 

Acessar o sistema, informando login e senha: 

 

Selecione o módulo Peticionamento, escolha a opção “Processo Novo” 
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Escolha o tipo de Processo 

 

 
 
 
 

 
 

1. Como preencher no Processo Novo o campo ESPECIFICAÇÃO  

 

Após acessar o Módulo de Peticionamento como Usuário Externo, abrir um novo 

processo, escolher o Tipo de Processo: “Crédito de Precatório: Compensação – Débito 

tributário” informe no campo Especificação – RAZÃO SOCIAL + CNPJ,  

Exemplo: AMARELINHO CALÇADOS – CNPJ: 12.345.678/0001-50. 
 

 
 

 

 
 

 

 



4 
 

2. Como preencher o campo: DOCUMENTO PRINCIPAL  

 

Para a compensação requerida é necessário preenchimento de um formulário interno no 

próprio sistema. 

O formulário é o   Requerimento - Compensação de Crédito Tributário que é obrigatório, 

de fácil preenchimento e autoexplicativo. 

 

 
 

Após preenchimento do Requerimento, o usuário deve “Salvar” e Fechar (clicando no X), 
conforme indicado pelas setas vermelhas. 

 
 
 

 

 

3. O que adicionar nos DOCUMENTOS ESSENCIAIS E COMPLEMENTARES  

 

 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS E COMPLEMENTARES 

 

O Módulo de Peticionamento do Sistema SEI foi concebido com dois tipos de 

documentação: DOCUMENTOS ESSENCIAIS (OBRIGATÓRIOS) e DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES 
 

 

Crédito de Precatório: Compensação – Débitos Tributários 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS (OBRIGATÓRIOS) 

1. Certidão comprobatória de titularidade e regularidade do precatório emitida pelo Núcleo 
Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (NACP-TJ); 

2. Demonstrativo de cálculo elaborado pelo NACP-TJ do valor atualizado do crédito consignado 
no precatório, com indicação do valor líquido disponível, assim entendido como o valor ainda 
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não liberado ao beneficiário, obtido após reserva para pagamento dos tributos incidentes e 
demais valores já registrados junto ao precatório, como a cessão parcial do crédito, 
compensação anterior, penhora e honorários advocatícios contratuais; 

3. Relação dos débitos tributários que pretende compensar, com a indicação dos autos de 
infração a eles vinculados; 

4. Declaração do requerente informando sobre a existência ou inexistência de ações judiciais 
relacionadas ao débito tributário que se pretende compensar. Na hipótese de existirem ações 
judiciais que envolvam o débito tributário objeto do pedido de compensação, deverá o 
interessado anexar os documentos complementares 1 e 2. 

5. Cópia da decisão do Juiz Auxiliar do NACP-TJ determinando a suspensão do precatório, 
decorrente do requerimento apresentado pelo interessado nos termos do §2º do Art. 1º da 
Portaria Conjunta PGE/SEFAZ nº 01/20; 

6. Cópia de requerimento protocolado no DEPAT/SEFAZ solicitando a suspensão do pagamento 
do precatório, em razão de processo administrativo de compensação instaurado nos termos 
da Lei nº 14.017/18; 

7. Documento de identificação do responsável legal ou Procuração e Documento de 
identificação do Procurador. 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

1. Planilha detalhada relacionando o número das ações judiciais, se existentes, conforme item 4 
dos documentos obrigatórios. 

2. Informação sobre o andamento atualizado das ações judiciais, com a juntada das respectivas 
Certidões de Objeto e Pé, se existentes, conforme item 4 dos documentos obrigatórios. 

3. Instrumento de cessão de crédito, total ou parcial, em favor do sujeito passivo de débito 
inscrito em dívida ativa, no caso de precatórios de titularidade de terceiros; 

O requerente deve digitalizar (em PDF) previamente os documentos a serem incluídos 

no sistema. 

Para cada “Tipo de Documento”, um arquivo digitalizado. São 7 documentos essenciais. 

Exemplo: Se a Relação dos débitos tributários for composto de 5 folhas, para inclusão 

no processo, devem ser digitalizadas em arquivo único de 5 páginas. 

 

 

4. INCLUSÃO DE DOCUMENTOS  

4.1 Documentos Essenciais (Obrigatórios) 

 

a) Certidão comprobatória de titularidade e regularidade do precatório emitida 

pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia (NACP-TJ); 

Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em “Escolher arquivo”, 

escolha o “Tipo de Documento” igual a “certidão”, marque o formato “Nato-digital” e 

clique em “Adicionar” 
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b) Demonstrativo de cálculo elaborado pelo NACP-TJ do valor atualizado do 

crédito consignado no precatório, com indicação do valor líquido disponível, assim 

entendido como o valor ainda não liberado ao beneficiário, obtido após reserva para 

pagamento dos tributos incidentes e demais valores já registrados junto ao precatório, 

como a cessão parcial do crédito, compensação anterior, penhora e honorários 

advocatícios contratuais; 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 

clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a 

“Demonstrativo”, marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 

 

c) Relação dos débitos tributários que pretende compensar, com a indicação dos 

autos de infração a eles vinculados; 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 

clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a “Relação”, 

marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 

d) Declaração do requerente informando sobre a existência ou inexistência de ações 

judiciais relacionadas ao débito tributário que se pretende compensar. Na hipótese 

de existirem ações judiciais que envolvam o débito tributário objeto do pedido de 

compensação, deverá o interessado anexar os documentos complementares 1 e 2. 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 
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clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a “Declaração”, 

marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 

 

e) Cópia da decisão do Juiz Auxiliar do NACP-TJ determinando a suspensão do 

precatório, decorrente do requerimento apresentado pelo interessado nos termos 

do §2º do Art. 1º da Portaria Conjunta PGE/SEFAZ nº 01/20; 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 

clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a “Decisão”, 

marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 

 

f) Cópia de requerimento protocolado no DEPAT/SEFAZ solicitando a suspensão do 

pagamento do precatório, em razão de processo administrativo de compensação 

instaurado nos termos da Lei nº 14.017/18; 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 

clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a 

“Requerimento”, marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 

g) Documento de identificação do responsável legal ou Procuração e Documento de 

identificação do Procurador. 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 

clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a “Documento 

de Identificação”, marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 
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Após a inclusão dos 7 Documentos Essenciais (Obrigatórios), você terá: 

 

 

Caso tenha inserido algum documento por engano, ele pode ser removido clicando no 

X (Açoes) para exclusão do arquivo. 

 

4.2 Documentos Complementares (opcionais) 

 

a) Planilha detalhada relacionando o número das ações judiciais, se existentes, 

conforme item 4 dos documentos obrigatórios. 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 

clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a “Planilha” , 

marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 

 

 

 



9 
 

b) Informação sobre o andamento atualizado das ações judiciais, com a juntada 

das respectivas Certidões de Objeto e Pé, se existentes, conforme item 4 dos 

documentos obrigatórios. 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 

clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a “Certidão”, 

marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 

c) Instrumento de cessão de crédito, total ou parcial, em favor do sujeito passivo 

de débito inscrito em dívida ativa, no caso de precatórios de titularidade de terceiros; 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, 

clicando em “Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento” igual a “Instrumento 

Contratual”, marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 

 

Após a inclusão dos Documentos Complementares (se necessário), você terá: 

 

Documentos Essencias e Complementares no sistema, clicar em “Peticionar”.                           

Em seguida 

Selecione “Cargo/Função” igual a “Procurador” e informe sua senha de acesso ao SEI 

para Assinar 
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Pronto, processo Peticionado. 

 

 

Para consultar seu recibo clicar no ícone situado em Ações.  

5. Recibo (Exemplo) 

 


