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PRESIDÊNCIA
 GABINETE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS

EDITAL Nº 173 - TJBA, DE  11 DE NOVEMBRO DE 2011.

A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 100 da Constituição da República c/c o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e, ainda, Resoluções nº
115/2010 e 123/2010 do Conselho Nacional de Justiça, RESOLVE informar ao público em geral acerca do pagamento da
parcela anual de 1/15 (um quinze avos) do exercício financeiro do ano de 2010, referente aos precatórios devidos pelo Estado
da Bahia.

1. Da retificação das listas

1.1. Em 06/04/2011, foram publicados no Diário do Poder Judiciário os Editais TJBA nº 19 e 20, dando conhecimento ao público
em geral acerca das principais normas do novo regime jurídico de pagamento de precatórios. Nos aludidos Editais, foram
esclarecidos os critérios de elaboração da lista única e, ainda, os critérios de habilitação dos credores preferenciais;

1.2. Em 10/06/2011, foi publicado no Diário do Poder Judiciário o Edital TJBA nº 113, dando  conhecimento ao público em geral
acerca da lista única e, ainda, divulgando a relação dos credores preferenciais regularmente habilitados. Após a publicação do
Edital TJBA nº 113, foram identificados seguintes erros materiais:

a)  na elaboração da lista única: relativos à numeração e ao posicionamento do credor;

b)  na relação de credores preferenciais regularmente habilitados: falta de individualização nos precatórios em que há pluralidade
de credores;

1.3. Em razão dos erros supracitados, são adotas as seguintes providências:

a) a lista única de pagamento é republicada com as devidas correções (Anexo I), a fim de adequá-la aos critérios fixados nos
Editais TJBA nº 19/2011 e 20/2011;

b) a relação de credores preferenciais regularmente habilitados é republicada com a devida individualização quanto aos precatórios
em que há pluralidade de credores (Anexo II);

c) por deliberação dos Excelentíssimos Magistrados integrantes do Comitê Gestor das Contas Especiais, conforme ata de
reunião realizada no dia 30/09/2009, não serão divulgados os valores dos créditos.

2. Da utilização da parcela de 1/15 (um quinze avos) do exercício financeiro do ano de 2010:

2.1. Em 30/12/2010, o Estado da Bahia depositou nas Contas Especiais indicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
o valor da parcela anual de 1/15 (um quinze avos) do exercício financeiro do ano de 2010;

2.2. Desde a realização do aludido depósito até a presente data, o valor da mencionada parcela gerou os seguintes rendimen-
tos:

2.3. O valor depositado e os correspondentes rendimentos, por deliberação dos Excelentíssimos Magistrados integrantes do
Comitê Gestor das Contas Especiais, conforme ata de reunião realizada no dia 30/09/2009, serão utilizados para pagamento
dos precatórios:

a) o valor depositado e os correspondentes vencimentos são suficientes para pagamento integral, apenas, do valor dos créditos
preferenciais (Anexo II) e dos 49 (quarenta e nove) primeiros precatórios da lista única (Anexo I);
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b) o precatório que atualmente ocupa a 50ª (quinquagésima) posição será parcialmente pago, de modo que, quando do paga-
mento da parcela de 1/14 (um catorze avos) do exercício financeiro de 2011, o precatório que atualmente ocupa a 50ª
(quinquagésima) posição passará a ocupar a 1ª (primeira) posição;

c) os valores mencionados no item 2.2., em relação aos créditos preferenciais e aos cronológicos, serão distribuídos da seguin-
te maneira:

c.1.) os valores acima especificados foram apurados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região (TRT 5ª R.) e Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1ª R.);

c.2.) o valor da parcela de 1/15 (um quinze avos) do exercício financeiro do ano de 2010 não abrange nenhum dos precatórios
oriundos do TRF 1ª R.;

c.3.) por força da inexistência de convênio entre o Estado da Bahia e a da Receita Federal do Brasil, bem como por força da
antiguidade dos fatos geradores, não será realizada retenção de tributos sobre o pagamento dos precatórios, mas apenas
encaminhados relatórios à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia e à Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

d) o valor disponível, destinado à realização de novos acordos, é inferior ao valor disponível para pagamento das preferências
e da ordem cronológica, tendo em vista que o Estado da Bahia vem pagando parcelas de acordos celebrados nos anos anteri-
ores, consumindo parte do valor destinado à celebração de novos acordos;

e) o valor mencionado no item 2.2., destinado à celebração de novos acordos, será oportunamente empregado, à medida que
houver a realização de novas conciliações entre o Devedor e os Credores.

2.4. A apuração de diferença relacionada ao valor da parcela de 1/15 (um quinze avos) do exercício de 2010 terá o seu paga-
mento oportunamente requisitado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à Entidade Federativa Devedora;

2.5. Os precatórios em relação aos quais existe impugnação de valor pendente de decisão serão objeto de pagamento parcial.
O valor incontroverso será pago, permanecendo o valor controvertido depositado em conta judicial com rendimentos, até que a
impugnação seja decidida.

Dado e passado nesta Cidade de Salvador, aos 11 dias do mês de novembro de 2011.

DESA. TELMA BRITTO
PRESIDENTE
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DECRETO JUDICIÁRIO Nº 685, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre a jornada de trabalho dos diretores de secretarias de varas e dos assessores de juízes.

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

CONSIDERANDO que o Decreto Judiciário nº 656, de 21 de outubro de 2011, estabeleceu que os ocupantes de cargos
comissionados estão sujeitos ao regime integral de dedicação ao serviço, sem, no entanto, revogar o Decreto Judiciário nº 135,
de 21 de agosto de 2009, que, em seu art. 2º, § 1º, determinou a esses servidores o cumprimento de jornada mínima de 40
horas semanais; e

CONSIDERANDO as constantes informações prestadas à Presidência deste Tribunal sobre a não observância dos referidos
preceitos por ocupantes de cargos de Diretor de Secretaria de Vara e Assessor de Juiz, com prejuízos para o regular andamento
dos serviços,

RESOLVE

 Art. 1º Determinar aos servidores ocupantes dos cargos de Diretor de Secretaria de Vara e Assessor de Juiz o cumprimento de
jornada de trabalho mínima de 8 (oito) horas diárias, observando-se o intervalo mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 2 (duas)
horas para descanso e alimentação, não computado na duração do trabalho.

Art. 2º Determinar que no período de férias ou afastamento do Juiz titular o Assessor permaneça na unidade judiciária onde
estiver lotado.

Parágrafo único. Tratando-se de Juiz titular de Vara de Substituição ou de Juiz Substituto, o Assessor permanecerá na última
unidade judiciária de atuação do Assessorado, até ulterior designação do Magistrado.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de novembro de 2011.

DESª. TELMA BRITTO
Presidente


