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PRECATÓRIO - 0002994-59.2018.8.05.0000
DEVEDOR - Estado da Bahia
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o

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

Fazenda, formulou pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu o
PLANO DE PAGAMENTOS

DE PRECATÓRIOS,

apresentado para o ano de 2021,

e o fixou, de ofício, no montante de R$ 1.061.190.328,89

(um bilhão sessenta

e um milhões cento e noventa mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e
nove centavos), equivalente ao aporte mensal no valor de R$ 88.432.527,40
(oitenta e oito milhões quatrocentos e trinta e dois mil quinhentos e vinte e
sete reais e quarenta centavos).
Em seu pedido, o ESTADO apresenta a proposta de pagamento para
o ano de 2021, no valor de R$ 571.525.399,58

(quinhentos e setenta e um

milhões quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e
cinquenta e oito centavos), dos quais serão deduzidos os recursos provenientes
dos depósitos judiciais.
A proposta
elaborado

foi

apresentada

pela Superintendência

com

amparo

de Administração

no Plano novamente

Financeira da Secretaria

da

Fazenda, conforme documento acostado.
Para fins de análise do novo plano, é necessário acentuar, mais uma
vez, que, por estar enquadrado no Regime Especial de Precatórios, o ESTADO DA
BAHIA

se

submete

as disposições

do

art.

101,

do

Ato

das

Disposições

Constitucionais Transitórias, na redação dada pela Emenda Constitucional nO 99, daí
porque, 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,

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 que, a partir de 2021, faltarão 4 (quatro)

anos para
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encerramento do regime especial e, consequentemente,
precatórios

existentes,

o ESTADO DA BAHIA

prazo quitação do saldo de

deve apresentar,

para o ano de

2021, uma proposta que contemple, ao menos, o pagamento mensal de 1/4 (um

o

''""
~

e

Q.

o

quarto) do saldo de precatórios existentes, em 12 (doze) parcelas mensais.
Nessas condições, o PLANO ANUAL DE PAGAMENTOS,

<Il

ê

fixado de

ofício, para o ano de 2021, considerou com valor mínimo para pagamento,
importância
cento

de R$ 1.061.190.328,89

e noventa

centavos),

mil trezentos

(um

e vinte

bilhão sessenta
e oito

reais

e um milhões

e oitenta

equivalente ao aporte mensal no valor de R$ 88.432.527,40

e oito milhões quatrocentos

e trinta

a

e nove
(oitenta

e dois mil quinhentos e vinte e sete

reais e quarenta centavos).

o valor

foi obtido segundo a metodologia abaixo:
R$ 5.414.140.466,84

Precatórios devidos na data da apuração

R$ 401.361.297,17

Saldo das contas para pagamento da lista cronológica
R$ 460.810.712,13

Saldo das contas para pagamento de acordos

Saldo convertido das contas para pagamento de acordos R$ 768.017.853,55
(Obs: corresponde ao valor a ser efetivamente amortizado
com o saldo existente)
Estoque de Precatórios 2021/2024

R$ 4.244.761.315,58

Parcela mínima para pagamento em 2021

R$ 1.061.190.328,89

Parcela mensal para 2021

R$ 88.432.527,40

o

ESTADO DA BAHIA,

plano de pagamentos,

adotando

no pedido de reconsideração, apresentou um

metodologia

diversa,

invocando,

sobretudo,

a

utilização dos saldos existentes nas contas correntes, para fins de pagamento do
plano anual.
Precatórios

devidos

(Estoque 2021/2024)

na data

da formulação

do plano R$ 5.202.209.947,22
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R$ 1.300.552.486,81

Parcela mínima para pagamento em 2021

o
CI)
CI)

R$ 650.276.243,40

Valor a pagar ordem cronológica em 2021

Q)

u

e

Cl.

o
Q)

Saldo das contas para pagamento da lista cronológica em R$ 78.750.843,83

ê

.E

.S

31/12/2020
Restante a pagar ordem cronológica em 2021

R$ 571.525.399,58

Valor a pagar acordos em 2021

R$ 650.276.243,40

Saldo das contas para pagamento de acordos

(R$ 435.407.258,28)

Saldo convertido das contas para pagamento de acordos R$ 725.678.769,79
(Obs: corresponde ao valor efetivamente amortizado)
Restante a pagar acordos em 2021

R$ 0,00

Valor a pagar em 2021

R$ 571.525.399,58

Vê-se que o ESTADO DA BAHIA repete, embora com números mais
atualizados, a mesma metodologia que adotou no plano anteriormente apresentado,
consistente no lançamento de receitas para o ano de 2021, valores que foram
reservados para pagamento de precatórios, referentes ao ano de 2020, alguns,
inclusive, efetivamente realizados.
Está certo o ESTADO
apurados

nas contas

existentes

DA BAHIA

para

quando requer que os saldos

pagamento

de

precatórios

da

ordem

cronológica e dos acordos sejam deduzidos do montante a ser pago em 2021.
Todavia, a utilização desses recursos deve ser feita nos termos da Resolução nO
03/2019, do Conselho Nacional de Justiça, e não na forma postulada.
Nos termos

do art.

56, da Resolução n0303/2019,

do Conselho

Nacional de Justiça, "os pagamentos com observância da cronologia, inclusive os
relativos à parcela superpreferencial cujo deferimento se der perante o tribunal,
serão realizados a partir do saldo da primeira conta, e, o saldo da segunda conta,
utilizado para garantir o pagamento dos acordos diretos, caso formalizada a opção
pelo ente devedor", dispondo o parágrafo único que "restando saldo na segunda
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conta ao fim do exercício financeiro,

e inexistindo beneficiários habilitados

a

pagamento por acordo direto, o tribunal transferirá os recursos correspondentes

o
CJ)
CJ)

Q)

o

e

para a conta da ordem cronológica".

Q.

o
Q)

Tem-se, portanto, que somente os recursos que não estiverem já
vinculados para pagamento por acordo direto de beneficiários habilitados, deverão
ser transferidos

para a conta da ordem cronológica, compondo, nestes termos, o

saldo a ser transferido para o ano de 2021.
Desta forma e nos termos da certidão exarada pela Coordenadoria do
NACP, do saldo de R$ 460.716.913,08

(quatrocentos e sessenta e oito

milhões setecentos e dezesseis mil novecentos e treze
centavos) existente nas contas
de R$ 377.899.650,00

reais e oito

para pagamento de acordos diretos, o montante

(trezentos e setenta e sete milhões oitocentos e

noventa e nove mil seiscentos e cinquenta reais) já se encontra vinculado
para pagamento dos beneficiários habilitados, remanescendo R$ 82.817.263,08
(oitenta e dois milhões oitocentos e dezessete mil duzentos e sessenta e
três reais e oito centavos), que devem ser transferidos para a conta da ordem
cronológica, podendo ser deduzido do montante a ser pago em 2021.
Saldo contas pagamento de acordos

R$ 460.716.913,08

Valor vinculado pagamento Edital

R$ 377.899.650,00

Saldo conta

Por sua vez, o saldo existente

R$ 82.817.263,08
nas contas para pagamento

dos

precatórios da ordem cronológica, diverge do informado pelo ESTADO DA BAHIA.
Consoante se verifica na certidão expedida pela Coordenadoria do NACP, o saldo em
31 de dezembro de 2020, era de R$ 101.849.431,85

(cento e um milhões

oitocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta
e cinco centavos). Desse montante,

R$ 49.879.493,24

(quarenta e nove

milhões oitocentos e setenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais
e vinte e quatro centavos) corresponde a ordens de pagamentos expedidas,
referentes
sacadas.

a valores já deduzidos do estoque de precatórios,

mas ainda não

ê
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Do saldo remanescente, o montante de R$ 18.042.178,80
milhões quarenta

(dezoito

e dois mil cento e setenta e oito reais e oitenta

centavos), refere-se ao valor pago pelo ESTADO DA BAHIA, para completar a

o
CI)
CI)

2l

eo..
o

integralização

referente ao ano de 2020, devendo, portanto,

ser utilizado

para

33.927.759,31

face

dessas

operações,

(trinta

e três

milhões novecentos e vinte

verifica-se

setecentos e cinquenta e nove reais e trinta

um

saldo

de

R$

e sete mil

e um centavos),

que

corresponde ao valor aportado à maior, pelo ESTADODA BAHIA, em 2020, e que,
por não ter sido utilizado, é transferido como saldo para pagamento em 2021.
Saldo contas pagamento ordem cronológica

R$ 101.849.431,85

Ordens pagamento não pagas

R$ 49.879.493,24

Complementação Plano Pagamento 2020

R$ 18.042.178,80

Pagamento Excedente

R$ 33.927.759,31

Conclui-se, assim, que o ESTADODA BAHIA possui como saldo para
pagamento do Plano Anual de 2021, os seguintes valores:
Pagamento excedente 2021

R$ 33.927.759,31

Saldo a transferir conta acordo

R$ 82.817.263,08

Valor vinculado pagamento Edital

R$ 377.899.650,00

Pagamento Excedente

Cabe, contudo,

R$ 494.644.672,39

asseverar que do saldo de R$ 494.644.672,39

(quatrocentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro
mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), o montante
de R$ 377.899.650,00

(trezentos e setenta e sete milhões oitocentos e

noventa e nove mil seiscentos e cinquenta
exclusivamente,

reais)

deve

ser

utilizado,

para pagamento de precatórios pela via do acordo, e o valor de

R$116.745.022,39

ê

.E
.S

quitação de precatórios relativos a esse ano.
Em

<il

(cento e dezesseis milhões setecentos e quarenta e

cinco mil vinte e dois reais e trinta e nove centavos), para pagamento dos
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precatórios pela ordem cronológica.
o
Ci)
Ci)

Apurado, pois, o saldo dos créditos do ESTADO DA BAHIA para o

Q)
(J

e

Q.

Plano Anual de 2021, resta apurar o estoque de precatórios devido.

o
Q)

ê

Conforme certificado pela Coordenadoria do NACP, após a apuração
do estoque de precatórios, para a elaboração do Plano Anual de Pagamentos de
2021,

foram

(trezentos

efetuados

pagamentos

no

montante

e quarenta e um mil trezentos

de

R$

341.312.543,24

e doze reais quinhentos e

quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), e repassado ao TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 5a REGIÃO, para pagamento de precatórios,

quantia de R$ 14.604.000,00

(quatorze

a

milhões seiscentos e quatro mil

reais).
Abatidos esses valores e o que será deduzido por conta do aporte
realizado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 18.042.178,80
milhões quarenta

e dois mil cento e setenta

(dezoito

e oito reais e oitenta

centavos), referente à complementação da integralização do Plano Anual de 2020,
o estoque de precatórios do ESTADO DA BAHIA para o período 2021/2024,
R$ 5.040.181.744,80

é de

(cinco bilhões quarenta milhões, cento e oitenta e um

mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), o que perfaz
uma parcela mínima anual para pagamento
1.260.045.436,20

no ano de 2021, no valor de R$

um bilhão, duzentos e sessenta milhões, quarenta

e

cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos).
Precatórios

devidos

na data

da formulação

do plano

R$ 5.414.140.466,84

(Estoque 2021/2024)
Precatórios pagos após a apuração do Estoque
Repasse ao TRTS para pagamento
Precatórios a serem pagos com Plano 2020

R$ 341.312.543,24
R$ 14.604.000,00
R$ 18.042.178,80

Estoque de Precatórios 2021/2024

R$ 5.040. 181.744,8(J

Parcela mínima para Plano Anual 2021

R$ 1.260.045.436,2(J

Abatendo-se da Parcela Mínima para o Plano Anual de 2021, do

.E
.S;
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quanto possui em saldo, tem-se que o ESTADO DA BAHIA deve pagar no ano de
2021, para pagamento de precatórios, nos termos da Constituição Federal, já que
se encontra submetido ao Regime Especial, a importância de R$ 765.400.763,81

o
CI)
CI)

~

e

Q.

o

setecentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos
sessenta e três reais e oitenta e um centavos).

mil, setecentos e

q,

ê

.E

.:;:
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Parcela mínima para Plano Anual 2021

R$ 1.260.045.436,2(]

Pagamento excedente 2021
R$ 33.927.759,31

Saldo a transferir

conta acordo

-

R$ 82.817.263,08

:ê
CJ)

o

Valor vinculado pagamento Edital

li>
CJ)
CJ)

R$ 377.899.650,00

li>
U

cu

Saldo a pagar 2021

.~~

R$ 765.400.763,81

~
CJ)
CJ)

li>

Considerando

que o ESTADO DA BAHIA pretende destinar

U

e

metade

Q.

dos recursos (R$ 630.022.718,10

CJ)

- seiscentos e trinta milhões, vinte e dois

mil, setecentos e dezoito reais e dez centavos) para pagamento

.9
::>
cu
o
•...

de acordos

CJ)

cu

diretos, o saldo a pagar no ano de 2021, deve ser assim distribuído:

CJ)
CJ)

li>

cu

e:

Parcela mínima para Plano Anual 2021

~
~
~

R$ 1.260.045.436,20

Ordem Cronoló ica
R

Pagamento
2021

630.022.718

Acordo Direto

10

R

saldo
excedente

o::

Valor
pagamento

vinculado
Edital

m

lJ.J

R$ 377 .899.650,0~

o
o

R$ 82.817.263,08
513.277.695

a

71

252.123.068

Saldo a pagar 2021 R$ 765.400.763,81
Isto
RECONSIDERAÇÃO

posto,

fica

PARCIALMENTE

FORMULADO,

fixando-se

ACOLHIDO

o

O PEDIDO

PLANO

ANUAL

DE
DE

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS do ESTADO DA BAHIA, para o ano de 2021,

nos seguintes termos:
1 - O Plano Anual de Pagamentos de ESTADO DA BAHIA, para o
ano de 2021, corresponderá

<3

10

saldo
R$ 33.927.759,31

Saldo
a
transferir
conta acordo

630.022.718

Q.

ao montante

de R$ 1.260.045.436,20

(um bilhão

duzentos e sessenta milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e
seis reais e vinte centavos);

loS
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2 - Para cumprimento do Plano, abatendo-se o saldo existente nas
contas, o ESTADO DA BAHIA deverá aportar no ano de 2021, a importância de R$
765.400.763,81

(setecentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos mil,

setecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), correspondente
a um aporte mensal no valor de R$ 63.783.396,98

(sessenta e três milhões

setecentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e
oito centavos).
3 - Da importância a ser paga pelo ESTADO DA BAHIA, o valor de
R$ 513.277.695,71

(quinhentos e treze milhões, duzentos e setenta e sete

mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), deve ser
apartada

para

252.123.068,10

quitação

dos

precatórios

da

Ordem

Cronológica

e

R$

(duzentos e cinquenta e dois milhões, cento e vinte e três

mil, sessenta e oito reais e dez centavos) para pagamento de acordos diretos.
Publique-se. Intime(m)-se.

Cumpra-se.

Salvador, 19 de janeiro de 2021.

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA
Juiz Assessor

do NACP
iniciais

CERTIDÃO (PUBLICAÇÃO DE DESPACHOID C
Certifico que o despacho/decisão do fl(s)~lIcou
dlspoolvel no DJE de
,considerando-ee
publlcado(s) no primeiro dia útil subseqQenta, nos l8Mlos do
art. 4°, ~ 30, de Lei nO 11.41912006.
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