
 

 
 
 
 

 
 

 
 
PROCESSO: 0004002-27.2009.4.01.3300 
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 
POLO ATIVO: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL
e outros 
REPRESENTANTES POLO ATIVO: MAURO DE AZEVEDO MENEZES - BA10826 e PEDRO MAHIN
ARAUJO TRINDADE - DF34133 
POLO PASSIVO:CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA CEFET/BA e outros 
 
 
 
 
 

- DECISÃO -
 
 
  

Em petição intercorrente, o sindicato exequente suscitou questão de ordem, recordando a este

Juízo que, ao revés do quanto indicado na decisão interlocutória ID 588231875, não foram expedidos RPV’s e

precatórios dos valores incontroversos, de maneira que, tendo ocorrido o trânsito em julgado do processo

de embargos à execução tombados sob o nº. 12042-95.2009.4.01.3300, o pagamento a ser promovido

englobaria os valores integrais reconhecidos quando do julgamento do aludido feito (ID’s 618671384 a

618671388).
 

Em seguida, o IFBA, intimado, manifestou-se aduzindo que mostrar-se-ia “mais consoante com

os princípios da razoabilidade, da economia processual e da duração razoável do processo, a expedição de

requisições de pagamento envolvendo o valor total devido, ao invés de expedição de 2 requisições para cada

beneficiário, sendo uma dos valores incontroversos e outra dos valores remanescentes, o que ensejaria duplo

trabalho” (ID 635769487).
 

Assim sendo, considerando a manifestação das partes e a análise dos autos, verifico que, de

fato, deve ser revogada a decisão proferida em 21/06/2021 (ID 588231875) por incorrer em erro material,

sendo, por conseguinte, cancelados os precatórios nº. 136/2021 e 137/2021 expedidos (ID’s 609758350 e

609758351, respectivamente), ainda que tenham sido migrados ao TRF1, sendo oficiado o Tribunal para

que tenha ciência da situação narrada e adote as providências necessárias à sustação do procedimento

para pagamento.
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De sua vez, tendo sido certificado o “trânsito em julgado do processo de número 0012042-

95.2009.4.01.3300 (embargos à execução)”, conforme informado pela Secretaria desta Vara em certidão ID

637115994, expeçam-se, conforme requerido pelo próprio IFBA em sua manifestação retro, os requisitórios

de pagamento dos valores integrais devidos, nos termos consignados na sentença prolatada em

08/11/2019, nos autos do processo tombado sob o nº. 0012042-95.2009.4.01.3300 (fls. 72 a 81 do ID

493712927), que homologou os cálculos de fl. 327 e julgou parcialmente procedentes os embargos à

execução, fixando como devida a quantia de R$ 5.043.553,19 (cinco milhões, quarenta e três mil, quinhentos e

cinquenta e três reais, e dezenove centavos), atualizada até janeiro/2019, salientando que os “valores

deverão ser corrigidos e sofrer a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, que, conforme

entendimento do STF, ocorre com a expedição de precatório, observando os mesmos critérios adotados nos

referidos cálculos”.
 

  No ensejo, considerando o quanto deliberado nas decisões de fls. 6.983/6.988 e fls.

7.001/7.002, deverá haver o devido destaque dos honorários contratuais, nos termos das referidas

decisões, acrescentando-se à relação dos litigantes que firmaram contrato de prestação de serviços

advocatícios os seguintes substituídos: [1] CACILDA FERREIRA DOS SANTOS, [2] CACILDA MARIA DOS

SANTOS, [3] HANDERSON JORGE DOURADO LEITE, [4] HUGO ANTÔNIO NUNES SILVA, [5] LUCIA MARIA

ROCHA CERQUEIRA, conforme documentos de fls. 7005/7036 (Vol. 9 - ID 493712927).
 

Após a migração dos pertinentes precatórios para o TRF da 1ª Região, dê-se ciência aos

litigantes.
 

Salvador, datado e assinado eletronicamente.
 
 
 

DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR
 

Juiz Federal Titular da 16ª Vara da SJBA
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