
INTERRUPÇÃO NO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS 

POR CONTA DA PANDEMIA ‐ COVID19 

 

       Diante da movimentação de diversos prefeitos e governadores, 

capitaneados pelo  atual  governador  João Doria,  com a  divulgação de notícias  e  articulações 

políticas no sentido da suspensão temporária do pagamento dos precatórios, ao argumento da 

situação  de  exceção  emergencial  decorrente  da  pandemia  do  COVID‐19,  apresentamos  um 

breve arrazoado dos motivos pelos quais essa decisão seria um verdadeiro ato de crueldade 

para com os mais atingidos pela pandemia. 

         A  abordagem não  se  aprofunda no  aspecto  jurídico do  tema, 

apenas registrando que o pagamento dos precatórios já se encontra sob um regime especial de 

moratória,  imposto  pelo  artigo  100  da  Constituição  Federal,  com  a  redação  das  Emendas 

Constitucionais nºs 94 e 99, e a contrapartida prevista na Constituição foi o sequestro de verbas 

caso os pagamentos não sejam efetivados. 

        Eis  alguns  argumentos  relevantes  pela  manutenção  dos 

pagamentos:  

   

1‐  Verba de caráter alimentar, destinada predominantemente ao idoso. Ato de crueldade 

contra a dignidade da pessoa humana. 

  No âmbito do Estado de São Paulo, a maior parte da dívida de precatórios é de caráter 

alimentar.  Após  o  cumprimento  quase  integral  do  parcelamento  de  10  anos  imposto  pela 

Emenda Constitucional 30/2009, que fixou parcelas anuais para o pagamento dos precatórios 

não‐alimentares,  o  estoque  de  precatórios  do  Estado,  de  natureza  não‐alimentar,  diminuiu 

muito. 

   Diante disso, estão pendentes, predominantemente, os precatórios alimentares, cujos 

credores são, em sua esmagadora maioria, idoso (muitos, doentes), que após anos de disputa 

judicial aguardam pelo cumprimento da decisão. 

Vale lembrar que os precatórios vencidos em 2003 (TJSP) estão sendo pagos no atual 

momento, o que já significa um enorme e cruel atraso no adimplemento de verba alimentar, 

por parte do poder público. 

 Diante disso, a  suspensão do pagamento dos precatórios  será um golpe mortal,  aos 

milhares  de  idosos,  credores,  que  por  conta  das  circunstâncias  já  estão  em  regime  de 

confinamento, e agora terão seus pagamentos de verba alimentar frustrados. 

 

2‐  Credor de precatório é o servidor que está na linha de frente do combate à pandemia 

COVID‐19. 

   Os servidores públicos ligados à Saúde e Segurança são hoje, nossos heróis, que estão 

na  linha de frente do combate à pandemia, colocando suas vidas em risco, em honra da sua 

função e para o bem de toda a sociedade. 



   Pois muitos desses servidores são os credores de precatórios alimentares, sendo que a 

suspensão do  seu pagamento  significará um golpe de  traição, por parte do governo, que os 

convoca à guerra, mas os deixa à míngua, sem o devido cumprimento das obrigações fixadas 

pela Justiça. 

 

3‐  Medidas alternativas já à disposição do Poder Público para que os pagamentos 

não sejam interrompidos. 

    Já existem medidas concretas à disposição do Poder Público que permitem a 

continuidade no pagamento dos precatórios sem onerar mais as entidades devedoras. 

 

3.1‐  Depósitos judiciais disponíveis para o pagamento dos precatórios. Utilização 

imediata e urgente. 

    Há aproximadamente R$9 bilhões depositados em contas judiciais disponíveis 

para o pagamento dos precatórios, por expressa autorização dos incisos I e II do parágrafo 2º, 

do  artigo  101,  do  Ato  das Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  Federal  ‐ 

ADCT. 

     Apesar  da  autorização  constitucional,  da  existência  dos  recursos  e  da  sua 

imediata disponibilidade, o Estado não lança mão desses recursos, optando pelo discurso da 

catástrofe a justificar a suspensão dos pagamentos dos precatórios. 

    Nesse  sentido,  não  há  qualquer  justificativa  para  que  os  pagamentos  sejam 

temporariamente suspensos, sem que esses recursos sejam imediatamente utilizados. 

    A questão já foi objeto do Ofício da OAB/SP nº 650/20, dirigido ao Presidente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo ‐ I), solicitando providências. 

 

3.2‐  Medidas para a rápida liberação dos recursos já disponíveis nas contas I e II 

para o pagamento dos precatórios. 

    Existem recursos disponíveis nas contas judiciais I e II dos Tribunais de Justiça e 

do Trabalho, destinadas ao pagamento dos precatórios, os quais poderiam ser imediatamente 

repassados aos credores, dependendo apenas da implementação de medidas práticas para essa 

finalidade, por parte dos respectivos tribunais. 

    A questão  também  foi  abordada no Ofício da OAB/SP nº 650/20, dirigido ao 

Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (anexo ‐ I). 

 

3.3‐  Linha de crédito especial junto à União e securitização da dívida. 

     Além das alternativas acima, o parágrafo 4º do artigo 101 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias  ‐ ADCT prevê, expressamente, que a União deverá disponibilizar 

linha de crédito para as entidades devedoras inscritas no regime especial, diretamente, ou por 

intermédio de suas instituições financeiras, no prazo de até junho de 2018. 



    Tal  previsão  constitucional  deve  ser  implementada  imediatamente,  seja 

através das  linhas de crédito previstas, seja através da securitização da dívida das entidades 

devedoras,  valendo  ressaltar  que  essa  atitude  sequer  encontra  empecilho  orçamentário,  na 

medida em que “não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do 

caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos 

em lei”, por expressa disposição do inciso IV do parágrafo 4º, do artigo 101 do ADCT. 

   

    4‐  Efeito reflexo imediato da suspensão do pagamento dos precatórios. 

    Além  de  todas  as  razões  acima,  é  importante  analisar  o  impacto  que  a 

suspensão do pagamento dos precatórios causará na sociedade como um todo. 

     Recentemente o Supremo Tribunal Federal utilizou o princípio da isonomia de 

tratamento entre o credor público e o credor privado1, de forma que quando o próprio Poder 

Público  deixa  de  honrar  seus  compromissos  judiciais  definitivos  e  vencidos,  fixados  na 

Constituição  Federal,  o  cidadão  poderá,  pelo  mesmo  princípio  e  por  autorização  da 

interpretação da Suprema Corte, suspender o pagamento dos tributos, por igual período. 

    Sem  sombra  de  dúvidas,  o  caos  social  decorrente  dessa  atitude  será  total, 

desaguando na judicialização desproporcional de todas as obrigações que o particular tem em 

favor do ente público. 

   

  5‐  Conclusão. 

    Lembremos que a  alegada  falta de  recursos  por  conta da  crise  sempre  foi  o 

discurso  dos  entes  devedores,  nos  sucessivos  calotes  perpetrados  pelas  moratórias 

constitucionais, sendo que a estagnação econômica iniciada com a pandemia jamais teria esse 

efeito imediato nas contas públicas. 

    Além  disso,  é  preciso  reconhecer  que  o  pagamento  dos  precatórios  injeta 

recursos na economia, fomenta o consumo do servidor, pensionista, aposentado, doente grave, 

gera  consumo,  movimenta  a  economia,  retornando  para  o  estado  em  benefício  fiscal  e 

credibilidade junto ao mercado interno e externo. 

     Portanto,  antes  da  irresponsável,  inconsequente,  preguiçosa  e  oportunista 

pretensão de suspensão do pagamento dos precatórios, existem recursos disponíveis e medidas 

constitucionais concretas para que o cumprimento das decisões judiciais seja preservado, sem 

qualquer  impacto nas  contas  públicas,  homenageando o  estado  de  direito  e  a  dignidade  da 

pessoa humana. 

São Paulo, 03 de abril de 2.020. 
Reynaldo Sangiovanni Collesi 

Advogado ‐ OAB/SP nº 147.571 
Membro da Comissão de Precatórios da OAB/SP 

Diretor do MADECA ‐ Movimento dos Advogados dos Credores Alimentares do Poder Público 
Membro da Comissão de Precatórios do IASP ‐ Instituto dos Advogados de São Paulo 

 
1  STF  ‐  Tema  de  Repercussão  Geral  810  ‐  RE  870.947  ‐  Ementa  “... DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E 
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO ...” 
DJe‐262  DIVULG 17‐11‐2017  PUBLIC 20‐11‐2017 
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São Paulo, 19 de março de2020

Assunto: Pagamento de Precatórios, RPVs e priorização das expedições de

mandados de levantamento

Ao Excelentíssimo Sr.

Doutor Geraldo Francisco Pinheiro Franco

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de SP.

Senhor Presidente.

Em deconência da lnfecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), e:

CONSIDERANDO o reconhecimento de PANDEMIA e a situação de Emergência em

Saúde Pública de lmportância Nacional e lntemacional declaradas pela OrganizaSo

Mundia! da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO as consequências estruturais e de sobrevivência e a importância

das ações preventivas para reduzir o risco de contágio e transmissão viral, incidindo

objetivamente sobre a curva temporal e o pico de casos da contaminação;
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sÃo plur-o

CONSIDERANDO a especial relevância de resguardar pessoas idosas e

portadoras de doença grave, que compõem grupo de risco com maior potencial de

contágio pelo COVID-19, em face da particular taxa de letalidade;

CONSIDERANDO a necessidade de se compatibilizar os princípios enunciados na

Constituição da República, concernentes à inafastabilidade da jurisdição, celeridade

processual e dignidade da pessoa humana, assim como o direito à saúde, e "à

redução do risco de doença, e de outros agravos" (artigo 196 da Constituição

Federal);

CONSIDERANDO a necessidade de tomada de medidas protetivas tais como a de

liberação da antecipação do 13o salário realizada pelo Ministério da Economia,

dentre outras, visando disponibilizar melhores condições à sociedade diante da

situação emergencial anunciada;

CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação jurisdicional, a disciplina

dos serviços e a segurança Nacional;

CONSIDERANDO ainda todos os reflexos causados tanto à sociedade e quanto à

advocacia;

A Comissão Especial de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais

pleiteia que sejam tomadas medidas para a rápida liberação dos recursos

disponíveis nas Contas I e ll para o pagamento dos credores prioritários,

antecipando-se a quitação até mesmo daqueles que possuam precatórios inscritos

no orçamento de 2020.

Requer, ademais, sejam resgatados os recursos extraordinários junto à

instituição financeira depositária, recursos estes oriundos dos depósitos judiciais

públicos e privados, previstos nos incisos I e Il, do parágrafo 20, do art. 101 do

ADCT, para que também possam ser utilizados na quitação dos créditos prioritários e

retomada dos pagamentos pelo critério da cronologia, tendo em vista que estes

recursos já deveriam ter sido transferidos a este egrégio Tribunal, sendo que a
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sno pnum

instituição financeira depositária está em mora com a determinação prevista no

parágrafo 30 do artigo 101 do ADCT.

Requer, ainda, que sejam intensificados esforços judiciais para a rápida

expedição e pagamento de precatórios e RPV's nos processos, determinando-se

aos Magistrados e serventuários de todas as Comarcas do Estado que priorizem a

expedição dos mandados de levantamento, sobretudo para aqueles que possuam

como parte pessoas idosas e/ou doentes.

Estamos certos de que a adoção das cautelas pleiteadas permitirá que

sejam mitigados os efeitos negativos das medidas necessárias de contenção da

doença de forma a proteger a sociedade, a advocacia e fomentar a economia

brasileira.

Nesta oportunidade, agradece pela atenção dispensada e renova os

protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ricardo Toledo Santos Filho
Mce-Presidente da OAB/SP

An,ôni. rfu/t"/,*,,"
Presidente da Comissão Especial de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais
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