
Isto posto, decido.

Vistos, etc.

Trata-se de procedimento para acompanhamento dos pagamentos de

precatórios devidos pelo ESTADO DA BAHIA.

Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25

de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de

seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus

débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período,

atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

o ESTADO DA BAHIA, por seu Procurador-Geral e seu Secretário da

Fazenda, formulou pedido de readequação do Plano Anual de Pagamentos de

Precatórios para 2021, para que novo valor mínimo seja fixado, observando-se as

regras inseridas ao regime especial, pela Emenda Constitucional nO109/2021.
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Requereu, ainda, que, em face da readequação postulada, o saldo

que passará a existir nas contas para pagamento de acordos diretos seja transferido

para as contas de pagamento da ordem cronológica.

Apresentou valores, indicando como valor do plano anual a

importância de R$ 558.385.984,35 (quinhentos e cinquenta e oito milhões

trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta

e cinco centavos), restando a aportar R$ 7.835.539,09 (sete milhões

oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e nove

centavos).

Para análise do pedido, é necessário acentuar, mais uma vez, que o

ESTADO DA BAHIA está enquadrado no Regime Especial de Precatórios, se

submete as disposições do art. 101, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, na redação atualmente dada pela Emenda Constitucional nO109/2021:
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Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo,

depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça

local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze

avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas

correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de

pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus

débitos e, ainda que 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 plano de

pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça

local.

Nestes termos, o ESTADO DA BAHIA deverá quitar, até 31 de

dezembro de 2024, os precatórios vencidos e os que vencerem nesse período,

depositando o percentual suficiente para quitação de seus débitos.

Ainda conforme a norma constitucional, que, nesse aspecto, manteve

a redação anterior, o valor a ser depositado mensalmente, observará um percentual

mínimo da Receita Corrente Líquida - RCL, não podendo, contudo, ser inferior ao

suficiente para quitação do débito.

Considerando, pois, o período remanescente, ou seja até 2029, o

ESTADO DA BAHIA deve apresentar, para o ano de 2021, uma proposta que

contemple, ao menos, o pagamento mensal de 1/9 (um nono) do saldo de

precatórios existentes, em 12 (doze) parcelas mensais.

Todavia, há que se ter em conta que a, Emenda Constitucional nO

109/2021, não previu regra de transição. Assim, até sua promulgação e entrada em

vigor, em 15 de março de 2021, vigorou as condições definidas pela legislação

anterior, a Emenda Constitucional nO99/2017.

Nessas condições, o Plano Anual de Pagamentos para 2021 deve ser

formulado segundo a Emenda Constitucional nO99/2017, até o mês de fevereiro, e

em obediência à Emenda Constitucional nO109/2021, a partir do mês de março.

Estabelecida essa premissa, impõe-se, como primeiro passo para o

Plano Anual de Pagamentos, a definição do estoque de precatórios para o período

até 2029, e nesse aspecto, não se altera o quanto já se havia definido, e que,

o
O)
O)

<l>
(.)e
Q.

o
<l>
ê.e
.S
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Ante tais valores, o PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

o
CI)
CI)

~e
Q.
o
Q)

ê

Rtotal

Com esses valores, o PLANO DE PAGAMENTOSDE PRECATÓRIOS

para o ano de 2021, na regência da Emenda Constitucional nO 99/2017,

contemplaria o pagamento anual de R$ 1.256.368.464,79 (um bilhão duzentos

e cinquenta e seis milhões trezentos e sessenta e oito mil quatrocentos e

sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), correspondendo, desta

forma, para os meses de janeiro e fevereiro, a aportes no valor de R$

104.697.372,06 (cento e quatro milhões seiscentos e noventa e sete mil

trezentos e setenta e dois reais e seis centavos), a serem divididos, em

valores iguais CR$ 52.348.686,03 - cinquenta e dois milhões trezentos e

quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e três centavos), para

pagamento dos precatórios da ordem cronológica e dos acordos diretos.

conforme reconhecido pelo ESTADO DA BAHIA, corresponde a R$

5.025.473.859,18 (cinco bilhões vinte e cinco milhões quatrocentos e

setenta e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos),

na composição a seguir:

Saldo de Precatórios TJ BA até or amento 2021
Saldo de Precatórios TRT sa
Saldo de Precatórios TFR 1a
Saldo de Precatórios TJ PR
Saldo de Precatórios TRF 4a

Saldo de Precatórios TRF sa

Já sob a vigência da Emenda Constitucional nO 109/2021, Com esses

valores, o PLANO DE PAGAMENTOSDE PRECATÓRIOS para o ano de 2021, o

pagamento anual deve corresponder a R$ 558.385.984,35 (quinhentos e
cinquenta e oito milhões trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e

oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Desta forma, a partir do mês

de março, o aporte deve ser R$ 46.532.165,36 (quarenta e seis milhões

quinhentos e trinta e dois mil cento e sessenta e reais e trinta e seis

centavos), a ser dividido, em valores iguais CR$23.266.082,68 - vinte e três

milhões duzentos e sessenta e seis mil oitenta e dois reais e sessenta e oito

centavos), para pagamento dos precatórios da ordem cronológica e dos acordos

diretos.
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DO ESTADO DA BAHIA para o ano de 2021, deve atender aos seguintes valores

mínimos: o
CI)
CI)
Ql

Mês Valor mês Pagamentos Ord. Cronológica Acordos Direto~
v

Janeiro e R$ 104.697.372,06 R$ 209.394.744,12 R$ 104.697.372,06 R$ 104.697.372~6
Fevereiro '".E

"-Março a R$ 46.532.165,36 R$ 465.321.653,60 R$ 232.660.826,80 R$ 232.660.826JlO
Dezembro "'"CI)

Ano de 2021 R$ 674.716.397,92 R$ R$ Ql
CI)
CI)

337.358.198,86 337.358.198,8~

Assim, na medida que superior ao percentual de 1% da Receita

Corrente Líquida do Estado, e à luz do art. 101, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, na redação dada, a partir de 15 de março de 2021,

pela Emenda Constitucional nO 109/2021, o PLANO DE PAGAMENTO DE

PRECATÓRIOS DO ESTADO DA BAHIA para o ano de 2021, diversamente do

valor reconhecido pelo Estado (R$ 558.385.984,35), fica estabelecido em R$

674.716.397,92 (seiscentos e setenta e quatro milhões setecentos e

dezesseis mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos),

dividido em parcelas iguais de R$ 337.358.198,86 (trezentos e trinta e sete

milhões trezentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e

oitenta e seis centavos) para pagamento de precatórios pela ordem cronológica e

de precatórios pela via do acordo direto. Esclareça-se que em relação aos

pagamentos de precatórios pela ordem cronológica, o montante de R$

337.358.198,86 (trezentos e trinta e sete milhões trezentos e cinquenta e

oito mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), será

distribuído aos tribunais gestores de precatórios devidos pelo ESTADO DA BAHIA,

na proporção dos valores devidos, para que cada um promova o pagamento aos

credores.

Já em relação ao pagamento de precatórios por acordo direito, é
necessário acentuar que o ESTADO DA BAHIA somente apresentou pretensão de

fazê-lo, perante o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e o TRIBUNAL REGIONAL

DO TRABALHO DA 53 REGIÃO. Assim, o valor previsto para pagamento de

precatórios por acordo direito 337.358.198,86 (trezentos e trinta e sete

milhões trezentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e

oitenta e seis centavos), deve ser distribuído proporcionalmente apenas a esses
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tribunais, levando-se em conta o montante dos precatórios devidos.
o
li)
li)
Ql
t>e
Q.
o
Ql

VALOR PRECATÓRIOS VALOR
~-

TRIBUNAL PERCENTUAL ".E.s-
TJBA R$ 4.577.998.009,35 91,13% R$ 307 .430.178,~9

TRT5 R$ 445.663.519,23 8,870/0 R$ 29.928.019;ã9
li)

R$ 5.023.661.528,58 100,00% li)
Ql

lii-
R$ 337.358.198,86 .~-

A destinação dos valores para pagamento de precatórios por acordo

direto, deve, portanto, ser feita nas seguintes proporções:

Fixado os valores a serem pagos, há que se definir a forma de

pagamento, vez que, o ESTADO DA BAHIA, alega que, em face do novo valor do

Plano, e considerando o saldo remanescente do ano de 2020 e os valores apartados

em 2021, restaria-lhe efetuar o pagamento de R$ 7.835.539,09 (sete milhões

oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e nove

centavos).

A alegação, contudo, improcede.

Repete o ESTADO DA BAHIA a pretensão, já negada anteriormente,

de aportar, em relação aos precatórios para pagamento por acordo direito, valores

equivalentes a 60% (sessenta por cento) do devido, já que haveria um abatimento

de 40% (quarenta por cento) na quitação antecipada.

Essa matéria foi levada ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,

pelo ESTADO DA BAHIA, no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N0

0001139-79.2021~2.00.0000, tendo sido prestadas as informações seguintes,

que servem de fundamentação para, mais uma vez, indeferir-se a pretensão

estatal:

"E a este respeito, ou seja, sobre a possibilidade de ser

considerado, para o Plano de Pagamentos para 2021, o valor a ser

quitado, e não o valor a ser desembolsado, cabe asseverar que,

embora razoável sob o aspecto contábil, vez que o valor previsto

para pagamento seria efetivamente liquidado, além de não possuir

previsão legal, fere o espírito da norma.

o art. 101, do Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias, que regula o pagamento de precatórios do Entes

Devedores submetidos ao Regime Especial, como o ESTADO DA

BAHIA, prevê que estes depositem, anualmente, valor percentual

de sua receita e que seja suficiente para quitação, até o ano de

2024, dos precatórios vencidos e os que vencerem no período.

A apuração do valor a ser pago anualmente, leva em

consideração, portanto, o montante da dívida e o período restante

até o final do regime previsto, qual seja, 2024.

Concomitantemente, o art. 97, 96°, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, estabelece que o percentual de 50%

(cinquenta por cento) do valor a ser pago anualmente, seja

reservado, obrigatoriamente, para pagamento dos precatórios da

ordem cronológica, permitindo que o restante seja utilizado para

pagamento dos acordos diretos a que se refere o art. 1DO, 920, da

Constituição Federal.

Essapermissão, contudo, não importa na diminuição do valor

a ser pago, mas sim, no estímulo para que haja antecipação de

pagamentos e consequente redução no estoque de precatórios. "

Além da matéria estar submetida ao CNJ, devendo-se,

consequentemente, aguardar-se sua manifestação, a pretensão do ESTADO DA

BAHIA encontra-se prejudicada, pois, como adiante se verá, o valor de R$

337.358.198,86 (trezentos e trinta e sete milhões trezentos e cinquenta e

oito mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos),

referente ao pagamento para acordos diretos, já foi integralmente quitado.

Pretende, também, o ESTADO DA BAHIA, que o saldo que alega

existir nas contas para pagamento de acordos diretos, seja transferido para as

contas de pagamento da ordem cronológica. Ocorre que o valor passível de

transferência, é significativamente menor do que o aventado.

Além da diferença à maior CR$ 116.330.413,57), entre o Plano

fixado CR$ 674.716.397,92) e o Plano proposto CR$ 558.385.984,35), o

ESTADO DA BAHIA utiliza de metodologia indevida, e já rechaçada em decisões

anteriores, para apurar a obrigação a pagar.

o
U)
U)
Q)
ue
Q.

o
Q)

ê
.E
.S:
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Mais uma vez, o ESTADO DA BAHIA pretende que valores

reservados para pagamento de precatórios já habilitados, perante o TJBA, ao

acordo direto tenham destinação diversa, o que é vedado pela Resolução nO

03/2019, do Conselho Nacional de Justiça. Conforme se extrai do parágrafo único,

do art. 56, somente "inexistindo beneficiários habilitados a pagamento por acordo

direto, o tribunal transferirá os recursos correspondentes para a conta da ordem

cronológica ".

Desta forma, estando o valor de R$ 377.899.650,00 (trezentos e

setenta e sete milhões oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e

cinquenta reais), existente em conta para pagamento de acordos direitos,

vinculado para pagamento dos credores habilitados ao acordo direto perante o

TJBA, não pode a diferença a maior CR$70.465.123,37), do valor mínimo devido

CR$307.434.123,37), ter destinação diversa, nem mesmo para pagamento dos

precatórios por acordo direito devidos perante o TRT5.

Assim, o saldo de R$ 377.899.650,00 (trezentos e setenta e

sete milhões oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta reais),

ainda que maior que o mínimo obrigado, deve ser destinado integralmente ao

pagamento dos credores habilitados ao acordo direto perante o TJBA.

Nestas condições, a parcela de R$ 29.923.672,23 (vinte e nove

milhões novecentos e vinte e três mil seiscentos e setenta e dois reais e

trinta e três centavos), deve ser integralizada pelo ESTADO DA BAHIA, para

fins de pagamento dos precatórios por acordo direito devidos perante o TRT5.

Examinando os valores pagos pelo ESTADO DA BAHIA até a

presente data, constata-se que a parcela devida ao TRT5, já se encontra quitada.

Consoante se afere no extrato das contas destinadas ao pagamento

por acordo direto, além do saldo de R$ 377.899.650,00 (trezentos e setenta e

sete milhões oitocentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta reais),

que, repita-se, está vinculado integralmente ao pagamento dos credores habilitados

ao acordo direto perante o TJBA, constatou-se a ocorrência de quatro depósitos

judiciais e um aporte próprio, que totalizam R$ 32.781.565,67 (trinta e dois

milhões setecentos e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta
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e sete centavos). Abatendo-se desse valor, a parcela a ser destinada ao TRT5

CR$ 29.923.672,23), tem-se um saldo de R$ 2.857.565,67 (dois milhões

oitocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e

sessenta e sete centavos), esse sim, passível de ser transferido para as conta de

pagamento da ordem cronológica, o que, fica, de logo, deferido e determinado.

o
U)
U)
Q)
ue
Q.
o
Q)

ê
.E
.S

Valor :ê
U)

u
Saldo 2020 R$ 377.899.650,00 Q)

~
Q)

Depósitos Judiciais R$ 3.152.023,36 u
<1l

.~Depósitos Judiciais R$ 4.764.439,39 <1l::>
U)Aporte Estado R$ 475.350,33 Q)
u

'"Depósitos Judiciais R$ 1.014.954,30 Q.
U)

Depósitos Judiciais R$ 23.374.788,29 :;
<1l

R$ 410.681.205,67 oSaldo Total •...
<1l

R$ 377.899,650,00
.~.

TJBA Q)
u
'U

TRT5 R$ 29.923.672,23 ~
<1l-u..

Saldo a transferir Ordem cronológica R$ 2.857.883,44
;-

Verificado, assim, que, em relação à parcela para a pagamento por

acordo direito, o ESTADODA BAHIA já quitou sua obrigação, há que se apurar o

quanto remanesce a ser aportado para fins de pagamento dos precatórios pelo

ordem cronológica.

Somando-se o saldo do ano de 2020, no valor de R$
116.745.022,39 (cento e dezesseis milhões setecentos e quarenta e cinco

mil vinte e dois reais e trinta e nove centavos), os depósitos judiciais de 2021,

já realizados, e que montam a R$ 32.306.215,35 (trinta e dois milhões

trezentos e seis mil duzentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), e o

saldo das contas de acordo direto, R$ 2.857.565,67 (dois milhões oitocentos e

cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete

centavos), tem-se que o ESTADO DA BAHIA já efetuou o aporte de R$

151.909.131,18 (cento e cinquenta e um milhões novecentos e nove mil

cento e trinta e um reais e dezoito centavos), para fins de pagamento dos

precatórios pela ordem cronológica.

Abatendo-se, então, da parcela para pagamento de precatórios da

ordem cronológica, fixada no valor de R$ 337.358.198,86 (trezentos e trinta e
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sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e sete

reais e oitenta e seis centavos), o saldo existente para tanto (R$

151.909.131,18), resta ao ESTADO DA BAHIA aportar o montante de R$

185.449.067,68 (cento e oitenta e cinco milhões quatrocentos e quarenta e

nove mil sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

o
CI)
CI)
Ql
()e
Q.

o
Ql

ê
.E
.S

.l!l'",
oValor da Parcela Ql

R$ 337.358.198,86 CI)
CI)
Ql
()

Saldo 2020 .~-
R$ 116.745.022,19

~
()

Depósitos Judiciais R$ 3.152.023,~6
CI)

Depósitos Judiciais R$ 4.764.439;~9
<1J

Depósitos Judiciais R$ 1.014.954,30

Depósitos Judiciais R$ 23.374.788,i9
Ql
()
m_

Transferência acordos ~
<1l

R$ 2.857.565,~7
;;ç

Valor a pagar ijj
a::

R$ 185.449.405,46 UJ
Q~

Considerando que o valor de R$ 151.908.793,40 (cento e

cinquenta e um milhões novecentos e oito mil setecentos e noventa e três

reais e quarenta centavos), depositado nas contas para pagamento de

precatórios da ordem cronológica, corresponde a um aporte superior a quatro

meses, o ESTADO DA BAHIA deverá aportar, a partir do mês de maio, a quantia

de R$ 23.181.175,68 (vinte e três milhões cento e oitenta e um mil cento e

setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), podendo, como vem

fazendo, abater desse valor, os recursos provenientes dos depósitos judiciais.

Isto posto, fica PARCIALMENTE ACOLHIDO O PEDIDO

FORMULADO, formulado pelo ESTADO DA BAHIA, fixando-se o PLANO ANUAL

DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, para o ano de 2021, nos seguintes termos:

1 - O ESTADO DA BAHIA pagará no ano de 2021, como valor

mínimo, R$ 674.716.397,92 (seiscentos e setenta e quatro milhões

setecentos e dezesseis mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis
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centavos), dividido em parcelas iguais de R$ 337.358.198,86 (trezentos e

trinta e sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e

sete reais e oitenta e seis centavos) para pagamento de precatórios pela ordem

cronológica e de precatórios pela via do acordo direto.

1.1 - Para fins dos pagamentos por acordo direito, o valor mínimo

previsto de R$ 337.358.198,86 (trezentos e trinta e sete milhões trezentos e

cinquenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis

centavos), será dividido, observando a proporção dos precatórios, em R$

307.430.178,99(trezentos e sete milhões quatrocentos e trinta mil cento e

setenta e oito reais e noventa e nove centavos), para pagamento perante o

TJBA, e R$ 29.928.019,89 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil,

dezenove reais e oitenta e nove centavos), perante o TRT5.

2 - Sem prejuízo do valor a ser pago anualmente, o ESTADODA

BAHIA poderá se valer dos saldos existentes nas contas de pagamento, para

quitação dos aportes mensais, e de eventuais créditos decorrentes dos depósitos

judiciais e diferenças.

2.1 - Em face do saldo existente nas contas para pagamento da

ordem cronológica, no valor de R$ 151.908.793,40 (cento e cinquenta e um

milhões novecentos e oito mil setecentos e noventa e três reais e quarenta

centavos), resta ao ESTADO DA BAHIA aportar o montante de R$

185.449.405,46 (cento e oitenta e cinco milhões quatrocentos e quarenta e

nove mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).

2.1.1. Considerando que o saldo existente nas contas para

pagamento de precatórios da ordem cronológica, corresponde ao aporte de quatro

meses, o ESTADODA BAHIA deverá aportar, a partir do mês de maio, a quantia

de R$ R$ 23.181.175,68 (vinte e três milhões cento e oitenta e um mil

cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), podendo, como

vem fazendo, abater desse valor, os recursos provenientes dos depósitos judiciais.

2.2 Do saldo existente na conta para pagamento de acordos

diretos CR$ 410.681.205,67), maior do que a parcela mínima devida CR$

337.358.198,86 (trezentos e trinta e sete milhões trezentos e cinquenta e
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oito mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), o valor

de R$ 377.899.650,00 (trezentos e setenta e sete milhões oitocentos e

noventa e nove mil seiscentos e cinquenta reais), fica reservado integralmente

para o pagamento dos credores habilitados ao acordo direto perante o TlBA, ao

passo, que o valor de R$ 29.923.672,23 (vinte e nove milhões novecentos e vinte e

três mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), destina-se ao

pagamento dos precatórios por acordo direito devidos perante o TRT5, sendo o

saldo de R$ 2.857.565,67 (dois milhões oitocentos e cinquenta e sete mil

quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), transferido

para as conta de pagamento da ordem cronológica.

Por fim, em face do ESTADO DA BAHIA estar se valendo de recursos

provenientes dos depósitos judiciais, para integralizar seu aporte mensal, e levando-

se em conta que esses recursos são depositados no primeiro dia útil do mês

subsequente ao do vencimento, defiro o pedido para que o aporte mensal seja feito

até o quinto dia útil do mês subsequente, salvo no mês de dezembro, que deverá

ser integralizado ainda no ano em exercício.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Salvador, 31 de março de 2021.

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA
Juiz Assessor do NACP

iniciais

CERTIDÃO (PUBLICAÇÃO DE DESP~I ECI AO)

Certificoqueo despaCholdfiét"'° da (I(s) Acou
di ~nlvel no DJE deíl /:l{. 00-;;; nd se
pubhcado(s) no primeiro dia útil ubseqílent ,nos termos do

art. 4°, ~ 3°, da Lei nO 11.41912006.
Salvador. l/li ..::d..l
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