
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios

PORTARIA Nº 02 de 16 de outubro de 2017

REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PREFERENCIAL 

A JUÍZA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA, GESTORA DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE
PRECATÓRIOS, no uso de atribuições que lhe conferem o artigo 7º, § 2º, inciso I do Decreto Judiciário nº
407/2012, com as alterações do Decreto Judiciário nº 260/2014, e o § 2º do artigo 100 da C.F., com a
redação dada pela EC nº 94/2016, que trata do pagamento preferencial ao credor idoso, portador de
doença grave ou pessoas com deficiência ("Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários
ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave,
ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os
demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo,
admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de
apresentação do precatório").

CONSIDERANDO o grande número de pedidos de pagamento de preferência constitucional protocolados
no NACP, por partes e advogados, muitos dos quais ainda no aguardo de análise jurídica e verificação dos
cálculos;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer  critérios da ordem de pagamento do benefício,  forma
excepcional de antecipação do crédito, tomando por base a data de recebimento da petição/formulário no
NACP e a condição do solicitante (se por doença grave, deficiência ou idade); e, por fim, 

CONSIDERANDO o elevado número de pleitos de tal natureza formulados por advogados que representam
diversos credores de precatórios, 

RESOLVE:

1. Tornar pública, pelo DJE e no site do TJBA, na página de Precatórios, a Lista da Ordem Cronológica
dos Pedidos de Preferência Constitucional  dos credores de precatórios devidos pelo Estado da
Bahia,  até  então  identificados  no  NACP,  destacando-se  que  o  seu  exame  será  realizado  por  lotes,
ressalvados aqueles já com análise de cálculo; 

2. Ordenar que nela sejam lançados, pela data de protocolamento, todos os pedidos feitos pelos credores
doentes, deficientes e idosos, ainda que não submetidos à análise jurídica;

3. Estabelecer que, além da data, será observada a ordem de prioridade pelos critérios de doença grave,
deficiência e idade;

4. Fixar que os pagamentos serão feitos desde que esteja regular o pedido de preferência e dele já tenha
sido cientificado o Ente Devedor; havendo impugnação ao pedido, o pagamento dependerá da decisão
respectiva,  mantida a sua posição na lista;

5. Garantir o pagamento, a cada mês, a, pelo menos,  100 (cem) credores, entre partes e advogados,
limitado a dois créditos pelo mesmo beneficiário dentro do mesmo lote;

Esta Portaria entra em vigor nesta data (16.10.2017).
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