
 
 

  
Parque dos Poderes – Bloco IV        |        Campo Grande – MS        |      CEP 79.031-310 

 www.pge.ms.gov.br              página  1 

EDITAL/CASC/PGE/MS/Nº 003/2022, DE 29 DE JUNHO DE 2022. 
(D.O.E 10.877, de 30/06/2022, p. 31) 

 
 
A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições 
legais e nos termos do art. 8º, inciso XXVIII, da Lei Complementar Estadual nº 95, de 26 de 

dezembro de 2001, por meio da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos – 
CASC/PGE, INFORMA aos interessados na realização de acordo direto em precatórios de 
responsabilidade de pagamento pelo Estado de Mato Grosso do Sul, inscritos junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região ou ao 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, de natureza alimentar ou comum, que: 
 
1. O prazo para MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE na realização de acordo direto em precatório de 

que trata o EDITAL/CASC/PGE/MS/Nº 001/2022 fica prorrogado até 05 de agosto de 2022; 
2. Os credores interessados em formalizar o acordo direto objeto do EDITAL/CASC/PGE/MS/Nº 

001/2022 deverão MANIFESTAR SEU INTERESSE até 05 de agosto de 2022, mediante: 

2.1 Petição nos autos do precatório; 
2.2 Petição nos processos de cumprimento de sentença quando houver crédito definitivamente 
constituído e homologado pelo juízo e com determinação de expedição do ofício requisitório 
respectivo, observado o disposto no item 4 deste edital; 
2.3 Excepcionalmente, requerimento administrativo endereçado à Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso do Sul, nos termos do item 3 do EDITAL/CASC/PGE/MS/Nº 001/2022; 
3. O acordo decorrente de manifestação de interesse formalizada nos termos dos itens 2.2 e 2.3 
deste edital deverá ser celebrado nos autos do procedimento de precatório instaurado junto ao 
Tribunal competente. 
4. Os efeitos da manifestação de interesse em realizar acordo, formalizada nos termos do item 2.2, 
ficam condicionados à remessa da expedição da requisição de pagamento pelo juízo do 
cumprimento de sentença ao Tribunal competente até 31/10/2022, sob pena de desclassificação 
das propostas. 

5. Ficam ratificadas as regras estabelecidas no EDITAL/CASC/PGE/MS/Nº 001/2022 que não 
tenham sido alteradas pelo disposto no presente Edital. 

 

Campo Grande-MS, 29 de junho de 2022. 
 

 
Original Assinado 

ANA CAROLINA ALI GARCIA  
Procuradora-Geral do Estado  

 


