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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia
PUBLICAÇÃO DE DESPACHOS E DECISÕES MONOCRÁTICAS

0000002-20.1984.8.05.0000 Precatório
Credor : Espólio de Carlos Cabral de Souza
Advogado : Wiverson George de Oliveira (OAB: 15115/BA)
Advogado : Silas Marcos de Santana Lopes (OAB: 35363/BA)
Devedor : Municipio de Salvador
Advogado : Wilson Chaves de França (OAB: 24359/BA)
Vistos, etc. Diante da certidão retro, traga os herdeiros da parte credora informações sobre o Inventário do Espólio de Carlos
Cabral de Souza, no prazo de 24 (vinte e quatro). Caso não seja informado o Inventário no prazo assinalado, deposite o valor
do pagamento deste precatório, relativo a parte credora, em uma conta judicial a disposição deste Tribunal de Justiça, até
regularização dos dados solicitados. Publique-se. Intime-se.

Salvador, 22 de setembro de 2015

Gilberto Bahia de Oliveira
Juiz Assessor do NACP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PRESIDÊNCIA

EDITAL Nº 02 de 22 de setembro de 2015.

A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas
pelos arts. 100 da Constituição Federal, 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e Resolução nº 115/
2010 do Conselho Nacional de Justiça, através do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios - NACP, pelo Juiz Assessor
da Presidência no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto Judiciário nº 407 de 27 de março de
2012, com as alterações introduzidas pelo Decreto Judiciário nº 260 e 23 de abril de 2014, Decreto Judiciário nº 335 de 30
de maio de 2014 e Decreto Judiciário nº 53 de 7 de janeiro de 2015.

CONSIDERANDO que o Município de Salvador, representando suas Autarquias e Fundações Públicas, optou pelo Regime
Especial Anual de alocação de recursos para pagamento de precatórios, com previsão no § 1º, inciso II, do art. 97 do ADCT,
regulamentado pelo art. 22 da Resolução nº 115/2010, do CNJ;

CONSIDERANDO que a Entidade Federativa devedora disponibilizou o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da
parcela 1/11 (um onze avos), visando à realização de acordos com os credores, por meio do Núcleo Auxiliar de Conciliação
de Precatório - NACP, nos termos do Edital nº 71/2015, além do saldo existente na conta especial gerida por este Tribunal de
Justiça para o referido fim; e

CONSIDERANDO a modulação dos efeitos do julgamento conjunto das ADINs nºs 4.357, e 4.425 de 25.03.2015 que conce-
deu sobrevida ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5
(cinco) exercícios financeiros.

RESOLVE instituir a realização de procedimento administrativo de acordos no Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para pagamento de precatórios devidos pelo Município de Salvador nos termos
e condições previstos no presente edital, abaixo especificados:

1.0 Os credores do Município de Salvador, incluindo suas Autarquias e Fundações Públicas, que tiverem interesse no
recebimento de seus créditos representados por precatórios, por meio de acordo, poderão requerer a sua habilitação
perante o Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios.

2.0 O prazo para requerimento da habilitação inicia-se com a publicação do presente edital e terminará às 18:00 hs do dia
16 de outubro de 2015.

2.1 Será obrigatório para a habilitação o uso de formulário próprio disponibilizado pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de
Precatórios, que também poderá ser encontrado no site do Tribunal de Justiça no endereço http://www2.tjba.jus.br/
precregespecial/consulta.action.

2.2 A proposta formulada pelo credor no curso do procedimento não gera qualquer direito, nem mesmo à celebração do
acordo, restringindo-se a mera expectativa de direito, cuja viabilidade fica condicionada especialmente a presença da parte
interessada a audiência de conciliação e às regras e prazos desse procedimento, bem como à disponibilidade de recursos.
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2.3 A ausência da parte interessada ou do seu representante legal, a audiência de conciliação implica em automática
desistência a participação do acordo.

2.4 Caso não haja interessado no prazo assinado, este Edital perderá sua validade.

3.0. Em razão da Entidade Devedora haver optado pela realização dos acordos por meio do Núcleo Auxiliar de Conciliação de
Precatórios, na forma prevista no art. 31 da Resolução nº 115/2010 do CNJ, será adotada a sistemática do referido Núcleo,
em respeito ao princípio da impessoalidade e acatamento rigoroso da lista da ordem cronológica entre aqueles que
aceitarem os termos da conciliação.

4.0. O percentual de deságio proposto pelo Município de Salvador será fixo e único, equivalente a 40% (quarenta por cento)
do crédito atualizado pelo último índice oficial específico para atualização de precatórios, conforme determina a modulação
dos efeitos do julgamento conjunto das ADINs nºs 4.357, e 4.425 de 25.03.2015.

5.0. Poderão requerer habilitação todos os credores cujos precatórios tenham sido requisitados até 1º de julho de 2014 e
que fizeram parte da lista que gerou a parcela 1/11 (um onze avos).

6.0. Os acordos serão celebrados observando-se a ordem cronológica entre aqueles que se habilitarem até o limite do valor
depositado na conta especial aberta pelo Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios mediante acordos.

6.1. Se os recursos disponíveis na conta bancária, aberta pelo Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios por meio
de acordos, forem insuficientes à satisfação de todos os credores proponentes, serão adotados, sucessivamente, os
seguintes critérios de desempate:

a) ordem cronológica;

b) caso ocupem a mesma posição na ordem cronológica, o alimentar prefere ao comum;

c) se, além de ocuparem a mesma posição na ordem cronológica, forem da mesma natureza, os créditos cujos titulares
sejam portadores de doença grave definida nos moldes do § 2º do art. 100 da CF/88, c/c com o art. 13 da Resolução nº 115/
2010, do CNJ, preferem aos créditos dos idosos, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 100 da Constituição Federal, c/c os
arts. 12 e 13 da Resolução nº 115/2010, do CNJ, e estes últimos, aos demais credores;
d) caso ainda permaneça o empate, o titulo de menor valor preferirá ao de maior valor.

7.0. Não se admitirá no presente procedimento acordo sobre parte do valor devido a um mesmo credor em determinado
precatório, devendo o ato abranger a totalidade do respectivo crédito.

8.0. Sendo plúrima a titularidade do precatório, considerar-se-á, para efeito do acordo, a vontade individual de cada credor,
dividindo-se o título, se necessário, de modo que sejam satisfeitos os credores que tenham manifestado a vontade, nos
termos acima propostos, conservando suas posições originais, na ordem cronológica, os credores que não manifestarem
a intenção de conciliar.

9.0. Para habilitação do espólio é necessário que o Juízo do Inventário/arrolamento, comunique ao Núcleo Auxiliar de
Conciliação de Pagamento a anuência de todos os herdeiros e/ou credores se houver, no referido procedimento.

9.1 Uma vez aderido ao acordo, comparecido a audiência, havendo ciência do juízo do inventário/arrolamento e comprovado
que o inventariante possui poderes para renunciar parte do crédito, o pagamento ao espólio será feito via depósito na conta
do inventário, ficando à disposição do juízo da Vara de Família competente.

10.0 Havendo no precatório cessão de crédito, a habilitação do cedente de crédito parcial, pressupõe a aquiescência do
cessionário do valor remanescente do crédito, observado o princípio do contraditório.

10.1 No caso de cessão de crédito, parcial ou total, deverá o cessionário comprovar o cumprimento do § 3º, artigo 16, da
Resolução nº 115, de 29 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, sem o qual não será o cessionário admitido
a participar da audiência.

11.0 Não se admitirá a habilitação de credor de precatório em relação ao qual esteja pendente recurso ou impugnação
de qualquer natureza ou de precatório que contenha alguma pendência nos cálculos cuja regularização necessite de
diligência.

12.0 Será Publicado, ao final do prazo para habilitação, edital pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios com a
relação dos habilitados a participarem da audiência de conciliação para a realização dos seus respectivos acordos, abrin-
do-se prazo de 24 (vinte e quatro) horas para impugnações.
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13.0 No momento do pagamento, serão retidas as parcelas correspondentes às deduções tributárias (IR) e previdenciárias,
quando devidas.

14.0. Será publicado após a audiência de conciliação edital pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios com lista dos
precatórios formalmente regulares incluídos no procedimento e classificados para pagamento, que estará disponíveil para
consulta a cada credor individualmente ou seus advogados e à Procuradoria Geral do Município, no Núcleo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios.

15.0. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da realização da audiência de conciliação, serão realizados os pagamento
acordados, finalizando-se o presente procedimento, com a consequente baixa e arquivamento dos precatórios quitados,
com as devidas comunicações ao Juízo de origem.

16.0. No prazo de 30 (trinta) dias, contados do efetivo pagamento, serão informados à Secretaria da Fazenda e à Procurado-
ria Geral do Município os pagamentos realizados, com a identificação de cada credor, CPF e os respectivos números dos
precatórios e processos originários, memórias de cálculos utilizados para pagamento e as retenções realizadas.

17.0. Ultimado o presente procedimento, os precatórios em que os créditos parcial ou integral que não foram objeto de
acordo permanecerão na ordem cronológica, em suas posições originais, e com seus valores inalterados, perdendo o
efeito a habilitação.

Salvador, 22 de setembro de 2015.

Gilberto Bahia de Oliveira
Juiz de Direito Assessor do NACP.

TRIBUNAL PLENO

TRIBUNAL PLENO

EDITAL Nº 262/2015

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,

FAZ SABER aos Senhores Juízes de Direito de entrância final que até o dia 9 de outubro do ano em curso, às 18 horas,
acham-se abertas as inscrições para o acesso ao cargo de Desembargador, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a Câmara
Especial do Extremo Oeste Baiano, Turma Criminal, em vaga decorrente da transferência da Desembargadora LÍGIA MARIA
RAMOS CUNHA LIMA.

1 - Os pedidos de habilitação observarão o disposto no art. 93, incisos II, alínea e, III e VII, da Constituição Federal, c/c art. 186
da Lei de Organização e Divisão Judiciária.

2 - O Magistrado, no ato da habilitação, deverá apresentar, os documentos comprobatórios, sob pena de preclusão.

3 - As inscrições serão realizadas por meio do protocolo do Tribunal de Justiça.

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 22 de setembro de 2015. Eu,                         ,
Bel. Augusto César de Souza Bastos, Chefe de Gabinete da Presidência, respondendo pela Secretaria Judiciária, subscrevi.

Desembargador ESERVAL ROCHA
Presidente

TRIBUNAL PLENO

EDITAL Nº 263/2015

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,

FAZ SABER aos Senhores Juízes de Direito de entrância final que até o dia 9 de outubro do ano em curso, às 18 horas,
acham-se abertas as inscrições para o acesso ao cargo de Desembargador, pelo critério de MERECIMENTO, para a 3ª
Câmara Cível, em vaga decorrente da transferência da Desembargadora HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI.

1 - Os pedidos de habilitação observarão o disposto no art. 93, III, da Constituição Federal, c/c o art. 186 da Lei de Organiza-
ção e Divisão Judiciária do Estado da Bahia e a Resolução nº 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça.


