
NOTA TÉCNICA N.º 005/2011 – SAF - DICOP 
 

 
Salvador, 27 de dezembro de 2011 

(Atualizada em 5 de junho de 2012) 
 
 

 
Refere-se ao entendimento desta Diretoria da Contabilidade 

Pública - DICOP concernente às contabilizações dos valores 

referentes aos precatórios a serem pagos pelo Tribunal de Justiça 

da Bahia. 

 

 

 
DA OPÇÃO PELO REGIME 

 

1. A Emenda Constitucional (EC) nº 62, de 09 de dezembro de 2009, alterando a redação 

do art. 100, da Constituição Federal, e do art. 97, do ADCT – Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias instituiu novo sistema de pagamento de precatórios. 

 

2. Por meio do disposto no Decreto Estadual nº 11.995/2010, o Estado da Bahia fez a 

opção pelo regime especial de pagamento do seu estoque de precatório no prazo de 15 

(quinze) anos, e estipulou seu pagamento pelo Tribunal de Justiça - TJ, de acordo com 

a supracitada EC: 

 

Art. 2º - Fica instituído o Sistema Único de Controle de Precatórios Judiciais do 

Estado da Bahia, a cargo da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria da 

Fazenda, que manterão registro cadastral de todos os precatórios da Administração 

Direta e Indireta para fins de controle estatístico, verificação de cálculos, deduções, 

amortizações, bem como conferência da ordem em que os respectivos pagamentos 

foram ou serão realizados pelo Tribunal de Justiça. 

 

 

DAS AÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO 

 

3. A Secretaria da Fazenda - SEFAZ efetuou ações objetivando a contabilização e 

execução dos pagamentos de precatórios cujos recursos estavam diretamente 
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vinculados ao orçamento do Tribunal de Justiça, a fim de atender especialmente ao 

disposto no art. 50, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, além dos demais princípios legais e contábeis: 

 

“as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as 

transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, 

autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente” 

 

4.  Em virtude do Ofício Conjunto SEAD/SEPLAN nº 01/2011, no qual o TJ solicita 

orientação de como executar tais pagamentos de forma extraorçamentária, e 

considerando a independência e autonomia do Poder Judiciário, estão descritos a 

seguir os procedimentos de contabilização dos referidos precatórios judiciais. 

 

 

 

DO REGISTRO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS PARA ATENDER AO 

REGIME ESPECIAL  

 

5. Os Encargos Gerais e as Entidades da Administração Indireta devem efetuar a baixa 

dos valores registrados nas contas de precatórios antigas e registrar o valor atual, 

conforme publicado pelo Tribunal de Justiça, nas contas criadas para registro dos 

precatórios após a Emenda Constitucional 62. 

 

6. No Plano de Contas do Estado, no Passivo Permanente foram cadastradas as seguintes 

contas no grupo 233340.000 - Precatórios EC 62/2009, dividido no nível 6: 

• 233341.000 – Precatórios Alimentícios; 

• 233342.000 – Precatórios Patrimoniais e 

• 233343.000 – Precatórios Ajuste Repasse ao TJ. 

 

7. O Tribunal de Justiça enviará a lista de Precatórios que será a fonte da informação 

para a contabilização no passivo, no grupo 233340.000 - Precatórios EC 62/2009. O 

total do grupo 233340.000 deve equivaler à lista. 
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8. No grupo de conta 233343.000 foram cadastradas duas contas para registro do valor 

aportado pelo Tesouro para atendimento do disposto na Emenda Constitucional 62:  

• 233343.001 – Precatório TJ EC 62 

Esta conta registrará os valores repassados pela DEPAT para pagamento dos 

precatórios pelo TJ. 

• 233343.002 – (Precatório Aporte do Tesouro EC 62) 

Esta conta funcionará como conta retificadora do Passivo Permanente de 

precatório, tendo natureza devedora e será utilizada pela unidade dos Encargos 

Gerais do Estado. 

 

Obs: Cabe destacar que o valor do ajuste registrado na unidade dos Encargos 

Gerais deve equivaler ao valor do Passivo registrado no TJ. Desta forma a 

conta 233343.000 no Balanço Patrimonial consolidado do Estado terá saldo 

zero. 

 

9. O passivo deve ser atualizado a cada nova versão da lista de precatórios do Tribunal 

de Justiça. 

 

10. A dívida com precatórios da Administração Direta deve ser registrada na unidade 

3.80.200 Encargos Gerais. Para os precatórios da Administração Indireta cada 

entidade deve efetuar o registro no seu Passivo Permanente. 

 

11. O registro deve seguir o modelo atual, por evento contábil, assim como as baixas por 

deságio e por outros motivos que não sejam o pagamento. 

 

12. A inscrição de precatórios é efetuada com o evento 794 que comanda o seguinte 

lançamento: 

D – 522291TTT (no plano de contas, no nível 7 há a conta 522291001 Precatórios 
Administração Direta e a conta 522291002 Precatórios Administração Indireta).  
 
C – 2333TTTTT (a conta de precatório do ativo permanente 233341001 ou 233342001) 

 

13. A baixa de precatórios, por deságio ou outros motivos diferentes de pagamento, é 

efetuada pelo evento 384 que trata do seguinte lançamento: 

D – 2333TTTTT (a conta de precatório do ativo permanente 233341001 ou 233342001) 
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C – 622141TTT (no nível 7 há a conta 622141001 Precatórios Diversos) 

 

14. A baixa de precatório, por pagamento, é efetuada de forma automática, no momento 

da liquidação da despesa orçamentária de pagamento de precatório. 

 

Procedimento para contabilizar os novos precatórios antes da nova lista de precatórios 
do TJ: 
 

15. Considerando que a unidade dos Encargos Gerais do Estado recebe a lista com os 

credores de precatórios apenas uma vez ao ano, sendo esta contabilizada em contas 

específicas do Passivo Permanente dos Encargos Gerais (administração direta) e em 

cada unidade da administração indireta, e que o fluxo de emissão de novos precatórios 

é contínuo, haverá necessidade de contabilização, durante o exercício, de precatórios 

novos para ajuste, ao final exercício, nas contas específicas que estão conciliadas com 

a lista emitida pelo Tribunal de Justiça. 

 
 
 

16. As unidades devem reconhecer em conta do Passivo Compensado 269951001 em 

contrapartida do Ativo Compensado 169941001 referente aos precatórios a serem 

incorporados na lista do Tribunal de Justiça, momento que deverá haver a baixa no 

Sistema Compensado e registro no Passivo Permanente. Para efetuar este 

procedimento, deverá ser utilizado o evento 589 – Diversas Compensações Passivas, 

para o registro dos novos precatórios ainda não incorporados a lista do TJ, e o evento 

590 – Baixa de Diversas Compensações Passivas, para baixa do compensado no 

momento em que este precatório for incorporado à lista do TJ, e conseqüentemente 

contabilizado no Passivo Permanente do Estado. 

 

 

 

DO APORTE DOS RECURSOS PARA CONTAS ESPECÍFICAS DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA  

 

17. Para realizar o aporte dos recursos, a Unidade Encargos Gerais deverá efetuar 

pagamento extraorçamentário autenticando a guia de deposito judicial, devido ao fato 
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do Tribunal de Justiça abrir, no banco, conta de depósito judicial, na qual não recebe 

recursos por meio de transferência entre contas bancárias. 

 

18. A unidade Encargos Gerais também deve ajustar o Passivo Permanente dos valores 

que serão pagos para o TJ. Para isso, deverá registrar um ajuste no Passivo 

Permanente de Precatórios, lançando o saldo como retificador do Passivo Permanente 

e criando o valor no Passivo Financeiro para suprir o pagamento extraorçamentário. 

 

Encargos Gerais do Estado 

 

19. O Passivo Financeiro de depósito, em contrapartida com o ajuste no Passivo 

Permanente, será reconhecido pelo evento 910 (Aporte Precatórios Tesouro EC 62), 

com os seguintes lançamentos: 

 

Evento 910 – APORTE PRECATORIOS TESOURO EC 62 
 
 
      Lançamento 01 – D – 121111001 – Transferência Financeira Devedora 
                                  C – 211499TTT – Conta específica 
      Lançamento 02 – D – 233343002 – (Precatórios aporte Tesouro EC 62) 
                        C – 241111001 – Transferência Patrimonial Credora 
 
Alimentar QF 98 para pagamento extra através do evento 856 vinculado e baixar o QF da 
fonte que suportará o pagamento. 
 
Os lançamentos 03 e 04 deste evento 910 irão efetuar o registro do Passivo Permanente de 
precatórios no destino TJ, conforme item 20 desta Nota. 

 

Com estes lançamentos, a unidade dos Encargos Gerais irá gerar um Passivo Financeiro 

da obrigação de curto prazo do Estado para atender a Emenda Constitucional 62, e ao 

mesmo tempo irá ajustar o saldo do Passivo Permanente de precatório, por meio de 

lançamento em conta redutora do passivo. Cabe destacar que o Passivo Permanente só 

deve ser efetivamente baixado no momento do pagamento orçamentário, pois se trata de 

uma baixa dependente da execução orçamentária. Contudo, entre o momento do aporte do 

tesouro e o efetivo pagamento dos precatórios pelo Tribunal de Justiça, o passivo será 

ajustado por meio da conta retificadora. 

 

20. O pagamento extraorçamentário será registrado com o seguinte lançamento:  
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D – 211499TTT 
C – 111234001 (solicitar recurso escritural para realizar o pagamento pela CUTE) 

 

21. Antes de efetuar o pagamento, deve ser gerada a Guia de Depósito Judicial para, no 

momento do pagamento, ser informado o código de barras no Sistema de Operações 

Contábeis e Financeiras - SICOF. 

 

22. Para efetuar o reconhecimento no TJ dos valores repassados pela unidade Encargos 

Gerais para pagamento de precatórios, este procedimento será realizado pelos 

Encargos Gerais de forma automática, no momento do ajuste do seu Passivo 

Permanente de Precatórios, para registro no Passivo Financeiro, conforme itens 16, 17, 

18 e 19 desta Nota. Assim, serão registrados os valores no Ativo Financeiro, em conta 

do grupo de banco vinculado em conta de depósito judicial, em contrapartida do 

Passivo Permanente dos precatórios que devem ser pagos, através do evento 910 com 

os seguintes lançamentos: 

 

Evento 910 – APORTE PRECATORIOS TESOURO EC 62 
 
 
Lançamento 03 – D - 112121101 – Depósitos Judiciais – precatórios EC 62 
                            C - 221111001 – Transf. Financeira Credora 
Lançamento 04 – D - 141111001 – Transf. Patrimonial Devedora 
                            C – 233.343.001 – Precatório TJ EC 62 
 

 

 

 

DO PAGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 

Baixa do Passivo Permanente Precatório e transferência para o Passivo Financeiro, a fim de 

realizar pagamento extraorçamentário do valor recebido do Tesouro: 

 

 

23. O Passivo Permanente dos precatórios será ajustado pelo TJ no momento do 

pagamento aos credores, transferindo o valor para o Passivo Financeiro que irá 

suportar o pagamento extraorçamentário. Para isso, utilizará o evento 895 para 

proceder aos seguintes lançamentos: 
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Realizar Evento 895 – TRANSF. PRECATÓRIOS A PG EC 62 
 
Lançamento 1 - D – 233.343.001 – Precatório TJ EC 62 
                C – 241.111.001 – Transferência Patrimonial Credora 
 
Lançamento 2 - D – 121.111. 001 – Transferência Financeira Credora 
                           C – 211.499.111 –  Credores de precatórios EC 62. 

 

 

REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO: 

 

24. O TJ regularizará no SICOF os valores pagos aos credores de precatórios, utilizando a 

opção de pagamento extraorçamentário de depósito, quando o sistema efetuará os 

seguintes lançamentos: 

D – 211.499. 111 – Credores de precatórios EC 62 
C – 112.121.101 – Depósitos Judiciais – precatórios EC 62 

 

25. Após efetuar os pagamentos aos credores dos precatórios, o TJ encaminhará a lista dos 

beneficiários à Diretoria do Tesouro da SEFAZ, para compor os processos de 

regularização da despesa orçamentária dos pagamentos de precatórios. 

 

 

DO REGISTRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES PAGOS PELO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Encargos Gerais do Estado – Baixa da conta redutora de precatório 

 

26. Após o recebimento da lista com os pagamentos realizados pelo TJ dos valores 

aportados pelo Tesouro, a unidade dos Encargos Gerais deve efetuar lançamento de 

ajuste para transferir os valores contabilizados na conta redutora de precatórios para o 

grupo do Ativo Pendente, na conta de despesa a empenhar. Neste caso, deverá ser 

utilizado o evento 930, para registro dos seguintes lançamentos: 

 

Realizar evento 930 – PRECATÓRIOS PAGOS TJ – DESPESA A EMPENHAR 
 
Lançamento 01   D – 114.929.007 – Despesa a empenhar Precatório EC 62 
               C – 221.111.001 Transferência Financeira Credora 
 
Lançamento 02  D – 141.111.001 - Transferência Patrimonial Devedora 
               C – 233.343.002 – (Precatórios aporte Tesouro EC 62) 
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Transferência do Pendente 

 

27. Após o lançamento anterior, a unidade dos Encargos Gerais terá 100% dos valores 

pagos pelo TJ contabilizados em seu Ativo Pendente, no grupo de despesa a 

empenhar. Contudo, como uma parte deste valor refere-se a pagamentos de precatórios 

de entidades da Administração Indireta, o saldo do Ativo Pendente deve ser 

transferido para as respectivas unidades do passivo pago para efetiva regularização da 

despesa orçamentária. 

Realizar evento 298 – TRANSF. CONTA VALORES PENDENTES 
 
Origem: Encargos Gerais do Estado         Destino: Indiretas 
D – 122.111.001 cota concedida          D–114.929.007 - Prec.EC 62/Pag. a Reg.         
C – 114.929.007 Prec.EC 62/Pag. a Reg  .   C – 222.111.001 cota recebida 

 

 

 

Encargos Gerais e Unidades da Administração Indireta 

 

28. As Unidades deverão: empenhar a despesa no elemento específico; pré-liquidar no 

item de Regularização - Valores Pendentes, selecionando a débito a conta 114.929.007 

e liquidar a despesa. 

 

 

29. No momento da regularização da despesa, o sistema irá automaticamente chamar o 

evento contábil para registrar a baixa do passivo permanente de precatórios por 

pagamento. 

 

 

Evento 572 automático na liquidação da despesa 
 
D – 233340000 – Precatório EC 62/2009 
C – 621194000 Variação Ativa Mutação da Despesa Orçamentária 
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30. As Unidades deverão regularizar o pagamento, no menu principal, item de  

Regularização  Opção-5-Pagamento Orçamentário. 

 

À consideração superior. 

 

Laine Costa Correia Lima 

Gerente de Normas 

 

Ilan Nogueira de Oliveira Santana 

Gerente de Análises Contábeis 

 

Florisvaldo Anunciacao de Lima 

Diretor da Contabilidade Pública 

 

De acordo, encaminhe-se aos Diretores de Finanças Públicas e aos Gestores de setores 

equivalentes integrantes da Administração Direta, Autarquias, Fundos, Fundações Públicas e 

Empresas Estatais Dependentes. 

 

Olintho José de Oliveira 

Superintendente da Administração Financeira  


