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O  município  de  Bayeux,  por  intermédio  de  seu  Prefeito,
atravessou  petição  na  qual  apresentou  um  plano  de  pagamento  anual  de
precatórios,  diante  da situação emergencial  ao  qual  a  edilidade se  encontra  em
virtude da propagação do COVID-19.

Desta forma, nos termos do plano de pagamento apresentado, o
município de Bayeux suspenderia os pagamentos das parcelas com vencimentos
em junho, julho e agosto do corrente ano e remanejaria o pagamento desta quantia
(R$  1.572.938,94)  para  ser  efetuado  junto  com  as  parcelas  subsequentes  dos
meses de setembro a dezembro.  De modo que,  a  partir  da  parcela  do  mês de
setembro,  a  edilidade  pagaria  a  quantia  total  de  R$  917.547,71  (novecentos  e
dezessete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos).

É o breve relato. Decido.

Sobre o tema em questão,  o art. 101 do ADCT  ao tratar sobre o
regime  especial  de  pagamento  de  precatórios  pelos  entes  públicos,  prevê  a
possibilidade  do  depósito  ser  “...variável,  nunca  inferior,  em  cada  exercício,  ao
percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere
este  artigo,  em  conformidade  com  o  plano  de  pagamento  a  ser  anualmente
apresentado pelo Tribunal de Justiça local”.

Ou seja, o pagamento por parte dos entes devedores em regime
especial de precatórios poderá variar entre os meses, desde que o montante total do
período  seja  pago  dentro  do  exercício  financeiro.  Sobre  essa  possibilidade  de
apresentação de plano anual, vejamos o que diz o inciso II, do art. 64 da Resolução
303 do Conselho Nacional de Justiça:

“II – Os entes devedores poderão, até 20 de setembro do ano
corrente,  apresentar  plano  de  pagamento  para  o  exercício
seguinte prevendo a forma pela qual as amortizações mensais
ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses do
exercício, desde que a proposta assegure a disponibilização do
importe total devido no período.”
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 Além disso o Comitê Gestor de Contas Especiais do Estado da
Paraíba,  ao  analisar  o  pedido  de  suspensão  de  pagamento  de  precatórios  pelo
prazo  de  90  dias,  realizado  pela  FAMUP  –  Federação  das  Associações  de
municípios da Paraíba (PGE 0802939-28.202.8.15.0000)  já se manifestou favorável
a  homologação do plano anual de pagamento de precatórios dos entes públicos,
desde  que  realizados  individualmente  pela  edilidade  e,  “observando-se  em todo
caso, a obrigatoriedade mesmo que variável, do repasse total previsto para todo o
ano de 2020, até o fim do presente exercício...”.

Desta  forma,  em conformidade  com o parecer  ofertado pelos
integrantes do Comitê Gestor e com base no art. 101 do ADCT c/c art. 64, inciso II
da  Resolução  303  do  CNJ e,  ainda,  em respeito  ao  princípio  da  razoabilidade,
acolho  o  plano de  pagamento  anual  apresentado pelo  município  de  Bayeux,  no
sentido de que o mesmo quite sua dívida anual nos exatos termos do cronograma
apresentado.

Ante  o  exposto,  defiro  o  pedido  de  fls.  ,    condicionando  o
parcelamento apresentado pelo ente devedor ao pagamento dentro dos vencimentos
dos  valores  propostos,  de  modo que,  o  inadimplemento  ocasionará  o  sequestro
imediato de todo débito vencido, e consequentemente a sua inclusão no cadastro de
inadimplência do Governo federal – SICONV.

Após,  junte-se  cópias  da  petição  inicial  e  desta  decisão  aos
autos do Processo Administrativo de Bayeux n.276973-5

Publique-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 16 de junho de 2020.

Gustavo Procópio Bandeira de Melo
 Juiz Auxiliar da Presidência - Precatórios
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