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O 

 

DECRETO Nº 1.226 DE  20 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 

 
 

“Regulamenta a Lei Municipal nº 2.120, de 21 de 

julho de 2015 e revoga o Decreto nº 1.909, de 26 

de dezembro de 2010 e dá outras providências.” 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso de suas 

atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO a opção do Município de Rio Branco pelo regime 

especial de pagamento de precatórios instituído pelo artigo 97 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009; 

 
CONSIDERANDO que o Município de Rio Branco optou, através do art. 

 

1º  do  Decreto  nº  1.909  de  26  de  dezembro  de  2010,  pela  destinação  de  50% 

(cinquenta por cento) dos recursos próprios para pagamento de precatórios na ordem 

crescente de valor; 

 
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

finalizado no dia 25 de março de 2015, decidiu pela extinção, por inconstitucionalidade, 

do regime especial, com exceção da modalidade do acordo direto, previsto no inc. III do 

§8º, do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias; 
 

 

CONSIDERANDO  que  o  estoque  da  dívida  com  precatórios  de  Rio 

Branco é bastante elevado, sendo vantajoso prever a possibilidade de negociação com 

os credores para redução dos valores, nos termos da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO que estudos já realizados acerca do tema, sinalizando 

no sentido da premente necessidade de acompanhamento do assunto por área 

específica da Procuradoria Geral do Município,
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D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º Dos recursos destinados ao pagamento de precatórios, 50% 

(cinquenta por cento) serão utilizados para pagamento dos precatórios na ordem 

cronológica  de  expedição  dos  requisitórios  e  50%  (cinquenta  por  cento)  para 

pagamento de acordo direto com os credores, previamente aprovado pela Câmara de 

Conciliação de Precatórios, órgão criado pela Lei Municipal nº 2.120, de 21 de julho de 

2015 ou, mediante convênio específico com o Município de Rio Branco, firmados pelo 

órgão instituído pelo Poder Judiciário para esse fim. 

 

Parágrafo único. A Câmara de Conciliação de Precatórios é o órgão 

competente para propor o ato convocatório de conciliação e para emitir parecer 

conclusivo quanto ao acordo. 

 
Art. 2º A Câmara de Conciliação de Precatórios, órgão subordinado 

diretamente ao Gabinete do Procurador-Geral do Município, fica autorizada a celebrar 

acordos diretos com credores de precatórios da Administração Direta e Indireta do 

Município de Rio Branco, mediante aplicação do deságio de até 40% (quarenta por 

cento) sobre o valor atualizado do precatório, até 31 de dezembro de 2020, conforme 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.357. 

 
§   1º   A  Câmara  de   Conciliação   de   Precatórios,   presidida  pelo 

 

Procurador-Geral do Município, será composta pelos seguintes membros: 

I – Procurador-Geral do Município; 

II – um representante da Procuradoria Judicial; 
 

 

III – um representante da Procuradoria Tributária;
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IV – um representante da Divisão de Precatórios da Procuradoria- 

Geral do Município; 

 
V – um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

 

Econômico e Finanças. 
 
 

§   2º   Deverão   ser   indicados   5   (cinco)   suplentes,   obedecida   a 

composição prevista para a Câmara de Conciliação de Precatórios, que substituirão 

automaticamente os titulares nas hipóteses de impedimento ou ausência justificada às 

sessões. 

 
§ 3º Os suplentes poderão ser designados para relatoria e julgamento, 

a critério do Procurador-Geral do Município. 

 
§ 4º O quórum mínimo para a instalação das sessões da Câmara de 

 

Conciliação de Precatórios e para deliberação acerca das propostas de acordo será de 
 

3 (três) membros. 
 

 

§ 5º Poderão celebrar acordo os credores originais de precatórios, seus 

cessionários  e  respectivos  sucessores  "causa  mortis",  desde  que  comprovem  que 

houve pedido de habilitação nos autos judiciais. 

 
§ 6º Os acordos serão realizados por unidade de crédito (conta 

individualizada de cada credor), no caso dos precatórios alimentares, e por precatório, 

no caso de precatórios de outras espécies. 

 
§ 7º Os acordos celebrados serão submetidos ao Tribunal de Justiça 

do Estado do Acre ou ao Juízo da execução do crédito, para homologação, o que 

produzirá efeitos de quitação integral do precatório ou do crédito individual 

correspondente.
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Art. 3º A convocação dos credores para realização de acordo direto far- 

se-á  por meio de edital de convocação  expedido  pela Câmara de  Conciliação de 

Precatórios e fixará: 

 

I - o valor disponível na conta especial para acordo direto junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as condições de parcelamento do 

remanescente do crédito, na hipótese do valor já disponível não ser suficiente para a 

quitação; 

 
II - os critérios de ordenamento das propostas e de desempate; 

 
 

III - os requisitos, o procedimento e o prazo para apresentação das 

propostas dos credores de precatório. 

 
§ 1º O edital deverá assegurar a plena acessibilidade a todos os 

credores municipais de precatórios, contando com adequada divulgação, a ser feita no 

Diário Oficial do Estado do Acre, ficando vedada qualquer exigência que impeça ou 

dificulte a apresentação das propostas de acordo. 

 
§ 2º A proposta de acordo deverá ser feita pelo advogado constituído 

nos autos, por requerimento protocolado ou por meio virtual previsto no edital. 

 
§ 3º Deverão constar da proposta de acordo o número da ordem 

cronológica, o nome e a qualificação de todos os credores do precatório, dos 

cessionários ou sucessores “causa mortis”, bem como a concordância do credor com a 

retenção do Imposto de Renda pelo Juízo da Execução, se devido, quando do 

levantamento do valor, nos termos da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 

1988, e das pertinentes instruções normativas expedidas pela Secretaria da Receita 
 

Federal do Brasil – RFB.
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§ 4º O edital de convocação poderá fixar teto para a celebração de 

acordo direto, diferenciando os precatórios alimentares dos de outra espécie. 

 

Art.  4º  Os  pedidos  de  acordo  serão  protocolados  na  Divisão  de 

Precatórios da Procuradoria-Geral do Município, que determinará sua junção em 

processo administrativo único para cada período de convocação dos interessados. 

 
Art. 5º Esgotado o prazo de apresentação das propostas, a Câmara de 

Conciliação de Precatórios elaborará lista de classificação, de acordo com o critério 

fixado no edital de convocação, indicando, ainda, as propostas que foram indeferidas 

de plano. 

 

§ 1º Elaborada a classificação pela Divisão de Precatórios, após 

divulgação da lista preliminar e recebimento das eventuais impugnações, será 

convocada sessão da Câmara de Conciliação de Precatórios para aprovação final. 

 
§ 2º Havendo questão preliminar referente à interpretação ou omissão 

na aplicação dos decretos que regulam a matéria, o caso será submetido à apreciação 

do colegiado da Câmara de Conciliação de Precatórios. 

 
Art. 6º Concluída a verificação dos pedidos, a Câmara de Conciliação de 

Precatórios indicará, no prazo e em atenção ao ordenamento e aos critérios de 

desempate indicados no edital, as propostas contempladas, observados os limites de 

disponibilidade financeira existente na conta especial do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre. 

 
§ 1º O resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado e no Portal 

da  Prefeitura  do  Município  de  Rio  Branco  na  Internet,  cabendo  à  Câmara  de 

Conciliação de Precatórios a comunicação imediata da Secretaria de Precatórios do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que promoverá a conferência, atualizará o valor, 

aplicará o deságio fixado e autorizará o pagamento e a quitação dos precatórios ou
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créditos individualizados no limite do valor disponível para acordo, conforme estipulado 

no edital de convocação. 

 

§ 2º O acordo poderá não produzir efeitos se constatadas 

irregularidades relativas à legitimidade do habilitante ou a outros pressupostos 

essenciais relacionados ao respectivo crédito. 

 
§  3º  Fica  vedada  a  celebração  de  acordo  direto  nas hipóteses de 

precatórios sujeitos a discussão judicial ou recurso, salvo desistência de eventuais 

recursos pendentes. 

 
§ 4º A celebração de acordo implicará renúncia expressa a qualquer 

discussão acerca dos critérios de apuração do valor devido, inclusive no tocante ao 

saldo remanescente, se houver. 

 
§ 5º A celebração de acordo não dispensa o cumprimento, pelo credor, 

dos requisitos legais exigidos para o levantamento da quantia depositada. 

 

Art. 7º Se os valores dos créditos habilitados forem superiores ao valor 

disponível para celebração dos acordos, os credores serão ordenados de acordo com 

um ou mais critérios de desempate fixados no edital, dentre os abaixo enumerados: 

 

I  -  portadores  de  doença  grave  nos  precatórios  alimentares  e, 

nesses, por ordem cronológica do precatório; 

 

II - maiores de 60 (sessenta) anos nos precatórios alimentares e, 

nesses, por ordem cronológica do precatório; 

 
III - ordem cronológica do precatório.
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Art. 8º A Divisão de Precatórios da Procuradoria-Geral do Município 

prestará   o   apoio   administrativo   necessário   ao   funcionamento   da   Câmara   de 

Conciliação de Precatórios e deverá, ainda: 

 

I - acompanhar todas as questões relacionadas ao cumprimento das 

disposições contidas na Emenda Constitucional nº 62, de 2009, conforme decisão do 

STF nas ADI’s nº 4.357 e 4425; 

 
II  -  manter permanente  contato  com  os  setores  competentes  do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e demais órgãos jurisdicionais, visando facilitar 

as ações de competência do Município; 

 
III - cadastrar as requisições judiciais de pagamento, organizar as 

ordens cronológicas e uniformizar procedimentos; 

 

IV – apoiar a atuação da Procuradoria em juízo, nas questões 

relativas aos precatórios expedidos contra o Município de Rio Branco; 

 
V – Elaborar a relação dos precatórios habilitados para conciliação 

pela Câmara de Conciliação; 

 

VI  –  solicitar  a  designação  de  Procurador  para  que  promova  o 

pedido de homologação judicial das propostas de acordos que vierem a ser aprovadas 

pela Câmara de Conciliação; 

 
VII – elaborar, com a periodicidade necessária, relatório contábil com 

informações relativas aos precatórios expedidos e pagos, ao Departamento de 

Contabilidade Geral do Município
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Art.  9º  Caberá  ao  Procurador-Geral  do  Município  disciplinar,  por 

portaria, os procedimentos a serem observados pela Câmara de Conciliação de 

Precatórios. 

 

Art. 10. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 
Art. 11. Revogar o Decreto nº 1.909, de 26 de dezembro de 2010. 

 

 

Art. 12. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogado o Decreto nº 1.909 de 26 de dezembro de 2010. 

 
Rio Branco-Acre, 20 de novembro de 2015, 127º da República, 113º do 

 

Tratado de Petrópolis, 54º do Estado do Acre e 132º do Município de Rio Branco. 
 
 
 

 
MARCUS ALEXANDRE 
Prefeito de Rio Branco 

 
 
 
 
PUBLICADO NO D.O.E. Nº 11.701 DE 14/12/2015 – PÁG. 353/354. 


