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Sistema de Proposta de Acordo para Pagamento de Precatórios 

Versão Dezembro 2022 – Nº 2.178.2.0 

 

ATENÇÃO: APÓS O CADASTRO DA PROPOSTA NO SITE E O ENVIO DOS ARQUIVOS PELO 

APLICATIVO DE UPLOAD, NÃO SE ESQUEÇA DE RETORNAR AO SITE E FINALIZAR A 

PROPOSTA. PROPOSTAS NÃO FINALIZADAS ELETRONICAMENTE SERÃO CONSIDERADAS 

COMO NÃO REALIZADAS E NÃO SERÁ CONCEDIDO PRAZO ADICIONAL PARA 

REGULARIZAÇÃO. 
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NOVIDADES DESTA VERSÃO 
 

A) CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO VALOR DO ACORDO. 

O Advogado poderá definir uma conta bancária a ser usada em todas as suas propostas de acordo para o depósito 

do valor pelo TJ (aqui chamada de conta padrão) ou atribuir uma outra conta específica para uma dada proposta 

(aqui chamada de conta avulsa). 

B) NOVA VERSÃO DO APLICATIVO DE UPLOAD PARA TRATAMENTO DE NOMES DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS 

ANEXADOS.  

Será necessário desinstalar a versão 2.0.0.0 do aplicativo, fazer o download da nova versão do aplicativo versão 

2.1.0.0 e instalar. Esta melhoria foi necessária porque vários documentos estavam sendo salvos com caracteres 

inadequados no nome, que posteriormente a PGM não conseguia abrir. 
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APRESENTAÇÃO DO SISTEMA E INFORMAÇÕES INICIAIS IMPORTANTES 
Início 

 

Caro advogado, com o objetivo de dar maior celeridade e segurança ao trâmite das propostas de 

acordos em precatórios, o Município de São Paulo implantou a partir do Edital nº 01/2016 o 

sistema eletrônico de apresentação de propostas.  

O sistema funciona da seguinte forma: o cadastro da proposta e a sua respectiva finalização 

acontecem na página  https://pap.prefeitura.sp.gov.br/infoiniciais.aspx  

RECOMENDAMOS O USO DO NAVEGADOR GOOGLE CHROME.  

Os documentos necessários para a apreciação do acordo deverão ser apresentados mediante o 

uso de aplicativo indicado na seta abaixo:  

 

 

A seguir será apresentado detalhadamente o funcionamento do sistema, com a especificação de 

todas as suas ferramentas. Ao final, apresentaremos um passo a passo de como apresentar a 

proposta de acordo.  

Caso as dúvidas persistam, entre em contato conosco através do portal 156 

(https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3678)  

 Início 

https://pap.prefeitura.sp.gov.br/infoiniciais.aspx
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3678
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Acesso ao Sistema 
 

1. O acesso ao sistema se dará através da URL https://pap.prefeitura.sp.gov.br/infoiniciais.aspx  

 

2. Selecionar CheckBox concordando com os termos de acordo do Edital de Convocação. 

 

3. Verificar se a leitora e/ou token está plugado. 

 

4. Selecionar a imagem “Certificado Digital”. 

 

5. Selecionar o Certificado Digital correspondente à leitora ou token plugado 

https://pap.prefeitura.sp.gov.br/infoiniciais.aspx
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6. Informar o valor do PIN 

 

 

Cadastrando conta bancária para depósitos 
 

O advogado define qual conta bancária vai usar para o depósito do valor do acordo a ser usada em várias propostas, 

aqui chamada conta padrão, e a cadastra, após o login com o certificado digital na tela inicial de trabalho, clicando 

no botão “Cadastro de Conta Bancária”, conforme abaixo: 

 

Surgirá a tela:  
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Todos os campos são obrigatórios. Esta conta será associada à proposta no momento do cadastro dela quando o 

advogado selecionar a opção “Usar conta previamente cadastrada”. Ver item Cadastro de Propostas. 

Para trocar a conta bancária padrão, acessar novamente esta tela e substituir os campos, clicando no botão Alterar 

conta. 

 

Cadastro de Propostas 

Início 

 

1. Inicialmente a aplicação mostrará no item “* Nº Edital convocação/Ano” os dados referentes à 

Convocação mais recente; 

a. Aplicação – Proposta de Acordo para Pagamento de Precatórios 

 

2. Selecionar o botão “Nova Proposta” 

a. Aplicação – Cadastro de Proposta de Acordo para Pagamento de Precatórios; 
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i. Inicialmente será apresentada uma aplicação onde poderão ser pesquisados 

Precatórios já cadastrados no ‘SCCP – Sistema de Controle e Cadastro de 

Precatórios’; 

ii. Poderá ser realizada pesquisa através do: 

1. C.P.F.  

2. C.N.P.J. 

3. Nº / Ano OC Tribunal, ou 

4. Nº / Ano EP. 

5. Observação: caso a pesquisa não retorne nenhum precatório, poderá ser 

realizado o cadastro manual da proposta através do botão ‘Cadastrar com 

outra OC’. 

 

iii. Ao selecionar um Precatório, algumas informações serão transferidas para a 

aplicação ‘Cadastro de Proposta de Acordo para Pagamento de Precatórios’; 

1. Observação: essas informações não poderão ser alteradas. 
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iv. Caso tenha optado por realizar o cadastro manual da proposta, a aplicação de 

pesquisa se fechará e a aplicação ‘Cadastro de Proposta de Acordo para 

Pagamento de Precatórios’ será exibida; 

 

 

b. Informações iniciais: 

i. Selecionar ‘Unidade’ – Seleção obrigatória; 

ii. Selecionar ‘Tipo de Precatório’ – Seleção obrigatória; 
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iii. Selecionar uma ‘Inclui Verba Honorária no Acordo? – Seleção obrigatória; 

iv. Informar ‘Ordem Cronológica do Tribunal / Ano – Informação obrigatória; 

v. Informar ‘Nº EP / Ano‘ – Informação obrigatória; 

vi. Informar ‘Autos’ – Informação obrigatória; 

vii. Informar ‘Vara’ – Informação não obrigatória; 

viii. Selecionar ‘Órgão’ – Seleção obrigatória; 

ix. Informar ‘Nº antigo dos autos’ – Informação não obrigatória. 

c. Informações do Titular Original do Precatório: 

i. Informar ‘Nome’ – Informação obrigatória; 

ii. Selecionar ‘C.P.F.’ ou ‘C.N.P.J.’ ; 

1. Informar C.P.F. – Informação obrigatória; 

a. Informar ‘Data Nascimento’ – Informação obrigatória; 

b. Selecionar ‘Possui doença grave? – Seleção obrigatória; 

c. Informar ‘Data Falecimento’ – Informação não obrigatória. 

2. Informar C.N.P.J. – Informação obrigatória. 

iii. Informar ‘Observação’ – Informação não obrigatória; 

 

d. Cadastrar conta bancária na proposta:  

i. Se o advogado não cadastrou uma conta bancária a ser usada nas propostas para 

os depósitos (conta padrão), o sistema mostra a mensagem “Não há Conta 

bancária padrão previamente cadastrada para depósitos de acordo– vá na tela de 

cadastro de conta bancária” como indicado na tela acima; ela poderá ser 

cadastrada nesta tela acionando a função do botão “Cadastro de Conta Bancária”:  

 

Caso já tenha cadastrado a conta padrão, ela será mostrada no lugar da 

mensagem. 

ii. Para usar a conta bancária padrão para depósito da proposta, selecionar a opção 

“Usar a conta previamente cadastrada”.

 

iii. Para atribuir uma outra conta bancária específica para a proposta (chamada aqui 

de avulsa), selecionar a opção “Prefiro informar outra conta para depósito”: 
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Nesse caso informar os dados bancários dessa conta, sendo todos obrigatórios. 

 

e. Cadastro final da proposta: 

i. Clicar no botão Salvar. 

ii.  Exemplo abaixo mostra como ficou com conta bancária avulsa cadastrada, 

específica para essa proposta, sem ter ainda a conta padrão cadastrada para uso 

em várias propostas, conforme mostra a mensagem em vermelho abaixo do 

cabeçalho. 
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Exemplo de cadastro de proposta usando conta padrão previamente cadastrada (Escritório Rui Coutinho); esta conta 

bancária ficou vinculada à proposta: 
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f. Botão ‘Cadastrar Herdeiro / Proponente: 

 

i. Informar ‘Nome’ – Informação obrigatória; 

ii. Selecionar ‘C.P.F.’ ou ‘C.N.P.J.’ ; 

1. Informar C.P.F. – Informação obrigatória; 

a. Informar ‘Data Nascimento’ – Informação obrigatória; 

b. Selecionar ‘Possui doença grave? – Seleção obrigatória. 

2. Informar C.N.P.J. – Informação obrigatória. 

iii. Selecionar CheckBox ‘O herdeiro/proponente foi devidamente habilitado nos 

autos do processo.’ – Seleção obrigatória; 

1. Observação: O cadastro do herdeiro/proponente só será efetivado quando 

o usuário aceitar a condição informada. 

iv. Selecionar o botão ‘Salvar’; 
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v. Para cada Herdeiro/Proponente cadastrado a aplicação mostrará o mesmo em 

uma GRID onde poderá ser excluído, caso seja necessário, através do botão 

‘Excluir’ ( ). 

g. Botão ‘Cancelar Cadastro’: ao selecionar a proposta inicial, já cadastrada, será excluída 

e não poderá ser recuperada; 

h. Botão ‘Nova Proposta’: ao selecionar inicia-se uma nova tela para que se possa 

cadastrar uma nova proposta; 

i. Botão ‘Minuta’: ao selecionar, o sistema emite a Minuta. Será necessário gravá-la no 

computador para que posteriormente seja realizado o “upload” do arquivo – Minuta – 

através do aplicativo “Upload de Arquivos”; atenção para salvar a minuta e qualquer 

documento em PDF para a proposta: 

 

SALVANDO A MINUTA: 

Para salvar a minuta apresentada, use a função de download mostrada na janela do seu 

navegador com a minuta. Nunca use a função de impressão para salvar o arquivo da 

minuta, para depois usar programas que convertem para PDF, pois irão distorcer o 

conteúdo da minuta e a proposta inteira será rejeitada. 

 

Exemplo no navegador Chrome: 
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Se o navegador usado for o Firefox, ao clicar no botão Minuta, o sistema mostra a 

mensagem abaixo: 

 
Clique na opção que declara que leu e concorda, e no botão Avançar. O sistema 

mostrará janela nova com a minuta criada; para salvá-la no seu computador clique no 

botão Download do navegador conforme abaixo; a minuta já será salva no formato PDF 

na pasta Downloads ou na que estiver configurada no seu navegador. Atenção: não use 

a opção de Salvar. 

 

 
 

j. Botão ‘Voltar’: ao selecionar abre-se a tela inicial do sistema. A proposta salva será 

exibida na tela inicial, conforme figura abaixo; 
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k. Link referente à coluna ‘OC Ano/Nº’: ao selecionar abre a aplicação para alteração de 

dados da proposta; 

l. Botão ‘Excluir Proposta’ ( ): Excluir a proposta; 

m. Botão ‘Finalizar Proposta’: Finaliza a proposta; 

n. Coluna ‘Status’: Informa o ‘Status’ atual da proposta; 

o. Botão ‘Visualizar Comprovante ( )’: ao selecionar, o sistema abre – formato PDF – 

uma cópia do Comprovante.; 

p. Botão ‘Excluir documento’ ( ): Excluir documento da proposta; 
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Aplicativo – Upload de Arquivos 

Início 

 

1. O acesso – Download – ao sistema de Upload de arquivos se dará através da URL 

https://pap.prefeitura.sp.gov.br/infoiniciais.aspx ; 

2. Desinstale versão anterior do aplicativo, caso já tenha instalado; ver item Desinstalando o 

aplicativo. 

3. Selecionar o link ‘Clique aqui para instalar o aplicativo de Upload de arquivos (Sistema 

Operacional Windows)’; 

 

4. Fazer o download e instalar o Aplicativo;  

 

Após descompactar o arquivo na pasta Downloads, procure o programa  e acione. 

5. Após a instalação o aplicativo abrirá automaticamente (Imagem 1), para novos acessos ao 

aplicativo o mesmo poderá ser feito através do item SN0916_AppUpload (Imagem 2); 

a. Imagem 1; 

https://pap.prefeitura.sp.gov.br/infoiniciais.aspx
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b. Imagem 2. 

 

6. Verificar se a leitora e/ou token está plugado; 

7. Selecionar o botão ‘Certificado Digital’; 

8. Selecionar o Certificado Digital correspondente à leitora ou token plugado; 

 

9. Abre-se o aplicativo. Verificar o ‘Nome do Advogado’ e ‘C.P.F. / C.N.P.J.’, se estiver de acordo 

selecionar o botão ‘Prosseguir’; 
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10. Serão visualizadas somente as propostas não finalizadas que tenham sido propostas pelo ‘C.P.F. 

/ C.N.P.J.’ logado; as propostas de editais passados também são mostradas, mas está em 

estudo modificação para mostrar somente aquelas do edital vigente. 

a. Selecionar o botão ‘Anexar arquivos à proposta.’ ( ). 

 

11. Selecionar o botão ‘Procurar Arquivos’ 
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12. Selecione os arquivos a serem anexados à proposta.  

a. Observação: Só serão aceitos arquivos de extensão.pdf. Não use no nome do arquivo 

caracteres como %, $, &, §, @ e outros especiais, somente letras e números. 

b. ATENÇÃO: A soma dos tamanhos de todos os arquivos para upload não deve 

exceder 2 MB. Caso exceda fazer uploads parciais de arquivos com soma de 

tamanhos até 2 MB. 

c. Selecionar o botão ‘Abrir’ 
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13. Verificar se a leitora e/ou token está plugado; 

14. Selecionar um “Tipo de Arquivo” conforme o conteúdo a que se refere; 

15. Selecionar o botão ‘Fazer Upload’; 

 
 

16. Será pedido o PIN. Selecionar o botão ‘OK’; 

 

17. Será enviada a mensagem “Upload realizado com sucesso”; aguardar esta mensagem para 

continuar, pois dependendo da quantidade de arquivos a anexar de uma só vez e da situação 

da rede, pode levar alguns segundos para surgir. 

a. Observação: Poderão se selecionados outros arquivos através do botão ‘Procurar 

Arquivos’.  
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Considere o limite de 2MB para o tamanho total dos arquivos para upload de uma só vez. 

18. Selecionar o botão ‘Voltar’; 

19. Selecionar o botão ‘Visualizar os arquivos da proposta.’ ( ); 

a. Observação: Através do botão ‘Remover arquivo da proposta’ é possível excluir 

arquivos desnecessários ( ). 

 

20. Utilize o botão ‘Fechar aplicativo’ para terminar as operações de Upload de arquivos; 

21. Voltar ao Sistema de Proposta de Acordo para Pagamento de Precatórios – 

https://pap.prefeitura.sp.gov.br/infoiniciais.aspx – para finalizar ou realizar alguma alteração 

de dados na proposta. 

 

 

 

 

https://pap.prefeitura.sp.gov.br/infoiniciais.aspx
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Pesquisa de Propostas 
Início 

 

Observação: No primeiro acesso não haverá nenhuma proposta a ser pesquisada. 

1. O item “E-mail” serve para cadastrar um e-mail válido, basta informar e selecionar o botão 

“Atualizar” - ; 

2. Inicialmente a aplicação mostrará no item “* Nº Edital convocação/Ano” os valores referentes 

à Convocação mais recente; 

3. Selecionar uma das três opções de pesquisa; 

a. Selecionar o botão “Pesquisar”. 

4. Botão “Nova Proposta”; 

5. Botão “Sair”; 

6. Aplicação Inicial – Pesquisa de Propostas: 

 

7. Resultado da Pesquisa: 

a. A coluna ‘OC Ano/Nº’ possui um link para alteração de dados da proposta.  

i. Ao selecionar o botão ‘Mostrar Arquivos’ ( ), a aplicação mostra os documentos 

anexados na proposta dando ao usuário a possibilidade de fazer o download e/ou 

excluir caso seja necessário – ver itens ‘e)’ e ‘f)’ abaixo; 

b. Ao selecionar o botão ‘Excluir’ ( ) a proposta será excluída da base de dados sem a 

possibilidade de recuperação; 

c. Ao selecionar o botão ‘Finalizar Proposta’ ( ) a proposta será finalizada e a mesma não 

poderá mais ser alterada; 
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i. Observação: o ‘Comprovante’ será atrelado à proposta automaticamente. 

 

d. Ao selecionar o botão ‘Download de Arquivos’ ( ) o usuário terá uma cópia do arquivo 

selecionado e; 

e. Ao selecionar o botão ‘Excluir Arquivo’ ( ) o usuário poderá excluir um arquivo indevido 

sem a possibilidade de recuperação. 
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Erros Possíveis 
Início 

 

1. Alguns erros de acesso podem ocorrer durante a apresentação das propostas de acordo. 

Quando ocorrerem será necessário limpar os arquivos temporários e o cache do browser. 

 

2. Um problema comum que pode ocorrer é quando o token do certificado digital está conectado 

ao computador e o Windows reinicializa para instalar atualizações. Após esse processo ele 

“perde” a referencia do certificado e ao se logar no sistema ocorre erro HTTP 503 ACCESS 

DENIED (acesso negado); para resolver deve-se desconectar o token do certificado digital e 

reiniciar o computador; em seguida, conectar o token novamente e acessar o site. 

 

3. Uma forma rápida de proceder à limpeza é utilizar o atalho ‘Ctrl + Shift + Del’, confirmar a 

exclusão e em seguida fechar e reabrir ou browser. 

a. Possível tela de erro: 
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b. Atalho – Crtl + Shift + Del – para Internet Explorer 
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c. Atalho – Crtl + Shift + Del – para Chrome 
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d. Atalho – Crtl + Shift + Del – para Firefox 
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4. A mensagem de erro abaixo será exibida caso a soma dos tamanhos de todos os arquivos para upload exceder 2 

MB. Caso exceda, fazer uploads parciais de arquivos com soma de tamanhos até 2 MB. 

 
 

5. A mensagem de erro abaixo será exibida quando há problemas na leitura do certificado digital A3, vide 

http://helpdesk.delphosautomacao.com.br/item.aspx?id=31 

 

 
 

6. Ao usar o navegador FIREFOX, ao clicar na imagem de Certificado Digital na primeira tela, pode ocorrer a 

mensagem 403 – Forbidden: Access is denied. Isso é devido ao navegador FIREFOX não ter o certificado digital 

instalado nele.  

 

Deve ser então acionado no computador do advogado o programa de administração do TOKEN do certificado 

digital usado, para integrar o certificado ao FIREFOX. Um exemplo para o certificado A3 está em 

https://plataforma.crdc.com.br:8443/resources/docs/importar_A3_firefoxB.pdf 

 

Após algum tempo funcionando com o FIREFOX pode novamente ocorrer esta mensagem, isto porque a cada 

atualização do navegador FIREFOX ele pode excluir o certificado que foi instalado antes, sendo necessário 

reinstalar de novo. Esta situação ocorre somente com o navegador FIREFOX, devido a sua característica própria 

de funcionamento. 

 

 

 

http://helpdesk.delphosautomacao.com.br/item.aspx?id=31
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplataforma.crdc.com.br%3A8443%2Fresources%2Fdocs%2Fimportar_A3_firefoxB.pdf&data=04%7C01%7Crichardg%40prodam.sp.gov.br%7C4c1b301888004292442c08d8a9d8f1d6%7Cf398df9cfd0c4829a003c770a1c4a063%7C0%7C0%7C637446096918241421%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7PkQ7WP10oA3SBnbwdYjHSpWhtf4nwMSyVsPtDoXY3U%3D&reserved=0
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Desinstalando o aplicativo 
 

Versões novas ao longo do tempo são liberadas então o aplicativo deve ser desinstalado, para baixar nova versão. 

 

1. Selecionar ‘Iniciar’ (1)  

2. Selecionar a opção ‘Painel de Controle’ (2)  
 

 

 

3. Selecionar a opção ‘Desinstalar um programa’ no Painel de controle. 
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4. Selecionar a opção “Sistema de upload de arquivo de precatórios” em seguida o item 
‘Desinstalar/Alterar’: 

 
 

5. Selecionar o botão ‘OK’  
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6. Sistema De Uploads De Arquivo Do Precatório removido.  
 
 
 
DÚVIDAS: contatar o portal 156 
(https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3678)  

 

 

 

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3678

