
Andamento das execuções coletivas dos 18%

Prezadas e prezados servidores (as),

Após as diligências feitas pela Diretoria do Sinpojud ao escritório Aras e Advogados Associados e à
Secretaria do Pleno, as execuções coletivas dos 18% tiveram novas movimentações:

 

Em relação ao  grupo 1, foram expedidos 427 alvarás de levantamento, entre os dias 06 e 13 de
setembro de 2022. Ao todo já foram expedidos 486 alvarás de levantamento e foram expedidos 625
ofícios requisitórios de RPV’s. Também foram proferidos despachos para: determinar a correção
dos números do CPFs de alguns servidores em alguns alvarás já expedidos; homologar os novos
termos de renúncia; cancelar as requisições de pequeno valor dos servidores que não apresentaram
termo de renúncia para que possa ser expedido precatório; autorizada a reinclusão de servidores
indevidamente excluídos da execução e determinado que o Estado da Bahia apresente nova planilha
demonstrativa dos valores depositados dos lotes 4 e 8, com a indicação expressa dos valores retidos
a título de FUNPREV, para viabilizar a expedição dos alvarás de levantamento dos valores para os
servidores beneficiados com o depósito dos aludidos lotes.

  

Em relação ao grupo 2, foram expedidos e assinados outros 82 ofícios requisitórios de RPVs.  Ao
todo já foram expedidos 656 ofícios requisitórios de RPV’s. O Estado da Bahia foi intimado para
efetuar o pagamento em 60 dias, prazo que vencerá do dia 08 a 16 de novembro de 2022, conforme
data de recebimento da intimação. 

 

Em relação  ao  grupo  3,  foram expedidos  532  ofícios  requisitórios  de  RPV’s  e  97  alvarás  de
levantamento. Alguns alvarás expedidos com erro na numeração da conta já foram corrigidos pela
Secretaria  do Pleno e  nova emissão ocorreu no dia  21 de setembro de 2022.  Os alvarás  serão
encaminhados  aos  servidores  pelo  sindicato.  Também foi  proferido  despacho  homologando  os
novos termos de renúncia.

 

Em relação ao grupo 4, já foram expedidos 675 ofícios requisitórios de RPV’s. O Estado da Bahia
foi intimado para efetuar o pagamento em 60 dias, prazo que vencerá entre os dias 09 e 18 de
novembro de 2022, conforme data de recebimento da intimação.

 

Em relação ao grupo 5, no dia 1º de setembro de 2022 foi proferido despacho intimando o Estado
da Bahia para tomar conhecimento da lista nominal contendo todos os termos de renúncia e, caso
não tenha nenhuma ponderação a fazer, que seja refeito os cálculos com relação aos servidores no



prazo de 15 dias. O Estado registrou ciência no dia 09 de setembro, tendo até o dia 30 de setembro
para se manifestar. Ainda não foram expedidos os RPV’s já apresentados pelo escritório à Secretaria
do Pleno.

 

Em relação ao  grupo 6, foi juntada aos autos a manifestação apresentada pelo escritório Aras e
Advogados Associados à impugnação do Estado da Bahia, rebatendo todas as alegações, para que a
execução possa ter seu prosseguimento regular. O processo está concluso para decisão.

 

Os servidores com crédito superior a 20 salários mínimos que não quiserem aguardar o pagamento
do precatório e quiserem renunciar ao montante superior a R$ 24.240,00, deverão preencher termo
de renúncia e encaminhar  ao SINPOJUD, para encaminhamento ao escritório,  para juntada aos
autos, a fim de que possa receber por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no prazo de 60
dias após intimação do Estado da Bahia.

 

Os  alvarás  de  levantamento  serão  encaminhados  para  cada  servidor  de  forma  individual  por
intermédio do sindicato e o respectivo levantamento será feito pelo próprio servidor com o seu
comparecimento a uma das agências do Banco Regional de Brasília (BRB), em posse do alvará e de
documento pessoal. 

 

Após a apresentação da documentação, o BRB fará a transferência para a conta informada pelo
servidor, não sendo possível o levantamento em espécie por questão de segurança. 

 

Para aqueles servidores que residem em cidades do interior, após o comparecimento em uma das
agências do BRB, com a apresentação dos documentos, será necessário aguardar o prazo de até 48h
para o levantamento do alvará, considerando que a agência do interior precisar solicitar informações
à agência localizada da capital do Estado. 

 

Conforme mencionado, em relação ao grupo 3, foi constatado que alguns alvarás foram expedidos
sem o número da conta em que realizado o depósito e, por isso, foi necessário o cancelamento
desses alvarás, visto não ser possível o levantamento do valor com a informação incompleta. A
correção já foi feita e os novos alvarás serão encaminhados aos servidores pelo sindicato.

 

Também continuam sendo adotadas todas as medidas necessárias para expedição dos precatórios,
em relação aos servidores com crédito superior a 20 salários mínimos e que não apresentaram termo
de renúncia. 

 

A direção do SINPOJUD e o escritório Aras e Advogados Associados continuarão diligenciando



perante a Secretaria do Pleno e perante o gabinete da Desembargadora para melhor atender aos
interesses  dos  servidores,  a  fim  de  expedir  com  a  maior  brevidade  possível,  os  alvarás  de
levantamento.

 

 

 

Atenciosamente. 

 

Manuel Suzart.

Presidente - SINPOJUD

 


