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Antes da apreciação do pedido do Estado, é necessária a atualização

do Plano de Pagamento, ante as informações prestadas pelo Tribunal Regional do

Trabalho da 5a Região (TRTS).

Segundo as informações, o estoque de precatórios devidos ao TRTS,

para o período 2021/2024, considerando os valores recebidos e os pagamentos

efetuados após 01 de julho de 2020, é de R$ 445.663.519,23 (quatrocentos e

quarenta e cinco milhões seiscentos e sessenta e três mil quinhentos e

dezenove reais e vinte e três centavos).

total

Assim, o PLANO DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS para o ano

de 2021, deve contemplar o pagamento de R$ 1.256.368.464,79 (um bilhão

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

Considerando os valores que foram pagos pelo TJBA, nos termos

reportados na decisão de fls. 1018-1026, e o novo saldo de precatórios do TRTS, o

estoque de precatórios do Estado da Bahia para o período 2021/2024, passa a ser o

seguinte:

Saldo de Precatórios TJ BA até ar 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

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

Fazenda, formulou pedido de suspensão de pagamentos mensais do plano de

pagamento do ano de 2021, para que os valores sejam compensados do saldo

existente nas contas, até o exaurimento desse, sem prejuízo de quitação integral do

plano, ainda no ano em curso.
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quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos),

equivalente ao aporte mensal 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 ser dividido, em valores iguais (R$ 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.

Requereu, contudo, o Estado, que para pagamento das parcelas

mensais, sejam utilizados os recursos já depositados em contas, até o exaurimento

dos valores, sem prejuízo do pagamento no ano de 2021, do valor total previsto.

Conforme reconhecido na decisão de fls. 1018-1026, o Estado possuía

em contas, em 01 de janeiro de 2021, o 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), sendo R$

377.899.650,00 (trezentos e setenta e sete milhões oitocentos e noventa e

nove mil seiscentos e cinquenta reais) para pagamento de precatórios pela via

do acordo perante o TJBA, e o 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), para pagamento dos precatórios pela ordem cronológica.

Assim, levando-se em conta o valor a ser aportado mensalmente (R$

52.348.686,03 - cinquenta e dois milhões trezentos e quarenta e oito mil

seiscentos e oitenta e seis reais e três centavos), é de reconhecer, como

pretendido, que o Estado já satisfez o pagamento relativo aos meses de janeiro e

fevereiro, para fins de quitação dos precatórios da ordem cronológica, devendo

passar a integralizá-los, a partir de março de 2021, no valor previsto, podendo

abater do montante a ser pago, a diferença que remanescer nas contas, inclusive

por força de valores que venham a ser depositados em razão do saques dos

depósitos judiciais.

Quanto aos aportes a serem feitos para pagamento dos precatórios

por acordo direto, é necessário esclarecer que o Estado somente os faz perante o

TJBA e TRT5. Assim, o valor previsto (R$ 628.184.232,39 seiscentos e vinte e

oito milhões cento e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e
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trinta e nove centavos) deve ser distribuído proporcionalmente apenas a esse

tribunais.

Considerando as proporções na composição do estoque, para fins de

pagamento de precatórios pela via do acordo direito, ao TRT5 deve ser destinado

R$ 55.707.939,90 (cinquenta e cinco milhões setecentos e sete mil

novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), enquanto para o TJBA,

R$ 572.476.292,49 (quinhentos e setenta e dois milhões quatrocentos e

setenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e nove

centavos).

Como o saldo existente nas contas para pagamento de acordos

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

noventa e nove mil seiscentos e cinquenta reais), está vinculado

exclusivamente ao pagamento perante o TJBA, tem-se como satisfeitos os aporte

mensais até julho, devendo ser retomados a partir do mês de agosto, sem

prejuízo, repita-se, do valor total a ser integralizado, podendo abater do montante a

ser pago, a diferença que remanescer nas contas, inclusive por força de valores que

venham a ser depositados em razão do saques dos depósitos judiciais.

Todavia, em relação aos aportes a serem feitos para pagamento, por

acordo direito, dos precatórios devidos perante o TRT5, o Estado não possui

recursos em conta, devendo, por isso, efetuá-los integralmente, o que, levando-se

em conta o total devido no ano (R$ 55.707.939,90 - cinquenta e cinco milhões

setecentos e sete mil novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos),

importa no pagamento mensal de R$ 4.642.328,32 (quatro milhões seiscentos
e quarenta e dois mil trezentos e vinte e oito mil e trinta e dois centavos).

Verifica-se, porém, pela consulta ao saldo das contas reservadas para

pagamento dos acordos diretos, que, no mês de janeiro, foi depositada, em razão

do saques dos depósitos judiciais, a quantia de RS 4.166.978,00 (quatro

milhões cento e sessenta e seis mil novecentos e setenta e oito reais).

Nestas condições, o Estado deve aportar, com recursos próprios, para

quitação da parcela mensal para pagamento, por acordo direito, dos precatórios

geridos pelo TRT5, a importância de R$ 475.350,33 (quatrocentos e setenta e
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cinco mil trezentos e cinquenta reais e trinta e três centavos).

Isto posto, fica PARCIALMENTE ACOLHIDO O PEDIDO

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

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

1 - O ESTADODA BAHIA pagará no ano de 2021, a quantia 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), equivalente a aportes mensais 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 (R$ 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;

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

(R$ 628.184.232,39 - seiscentos e vinte e oito milhões cento e oitenta e

quatro mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), será

distribuído proporcionalmente, cabendo ao TRT5 o valor de R$ 55.707.939,90

(cinquenta e cinco milhões setecentos e sete mil novecentos e trinta e nove

reais e noventa centavos), e ao TJBA, R$ 572.476.292,49 (quinhentos e

setenta e dois milhões quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e

noventa e dois reais e quarenta e nove centavos).

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

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

quitação dos aportes mensais.

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

ordem cronológica (R$ 116.745.022,39 - cento e dezesseis milhões

setecentos e quarenta e cinco mil vinte e dois reais e trinta e nove

centavos), ficam considerados quitados, para pagamento dos precatórios dessa

ordem, os aportes referentes aos meses de janeiro e fevereiro, devendo o ESTADO

DA BAHIA voltar a integralizá-lo, a partir de março, no valor mensal de R$

52.348.686,03 (cinquenta e dois milhões trezentos e quarenta e oito mil
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seiscentos e oitenta e seis reais e três centavos), do qual poderão ser abatidos

eventuais créditos decorrentes dos depósitos judiciais e diferenças.

2.2 - Para pagamento, por acordo direto, dos precatórios oriundos

do Tribunal de Justiça, o ESTADO DA BAHIA, por força do saldo existente nas

respectivas contas, tem como quitados os aportes referentes aos meses de janeiro

a julho de 2021, devendo voltar a integralizá-lo, a partir de agosto, no valor mensal

de R$ 47.687.479,26 (quarenta e sete milhões seiscentos e oitenta e sete

mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), do qual

poderão ser abatidos eventuais créditos decorrentes dos depósitos judiciais e

diferenças que se formarem.

2.3 - Para pagamento, por acordo direto, dos precatórios oriundos

do Tribunal Regional do Trabalho da sa Região, o ESTADO DA BAHIA deverá

integralizar, mensalmente, a quantia de R$ 4.642.328,32 (quatro milhões

seiscentos e quarenta e dois mil trezentos e vinte e oito mil e trinta e dois

centavos),

2.3.1 - Considerando o saldo desvinculado, existente nas contas

reservadas para pagamento dos acordos diretos, no valor de RS 4.166.978,00

(quatro milhões cento e sessenta e seis mil novecentos e setenta e oito

reais), o ESTADO DA BAHIA deve aportar, com recursos próprios, no mês de

janeiro, para quitação da parcela mensal para pagamento, por acordo direito, dos

precatórios geridos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, a

importância de R$ 475.350,33 (quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos

e cinquenta reais e trinta e três centavos).

Em face do exposto, intime-se o ESTADODA BAHIA para, no prazo

de cinco dias, aportar a importância de R$ 475.350,33 (quatrocentos e setenta

e cinco mil trezentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), nas contas

para pagamento de acordos diretos.

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

Salvador, 9 de fevereiro de 2021.

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA
Juiz Assessor do NACP

CERTiDÃO (PUBLICAÇÃO DE DESPACHO/DE ISÃO)

Certifico que o despacho/decisz.-. ,;~ l1(s)Q'?)\ ficou
disponlvel no DjE dell-/L/~L considoomdo-
publicado(s) no primeiro dia útil subseqoenla. nos telmOS do

art. 4°, ~ 3°, da Lei nO 11.41912006.
Salvador, _ • /L/4
G.

Núcloo Auxiliar de Conciliação dI' Precatórios
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