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DENUNCIA . ADITAMENTO

Senhor (a) Deputado (a)
Sao Paulo, 06 de maio de 2016

As entidades representando mais de 700.000 servidores
p0blicos em todo o Brasil ativos, aposeniados e pensionisias, DENUNCIA
aditando a je apresentada aos 03/05/2016 uma "nova. vergonha constitucional,
que e$a ocorrendo em nosso pais, a exemplo da irresponsabilidade fiscal,
objeto do impeachment, que 6 o Poeto de Emenda Constitucional no l52 de
2015, atual 21212016 aqovado em dois turnos no Senado Federal e que inicia
a tramita9ao na Camara Fsderal reterente a instituigao de novo regime especial
de pagamento de precat6rios no Ato das Disposic6es Constitucionais
Transit6rias.

A PEC no 15212015, alual 21212016 aprovada, 6
integralmente inconstitucional, pois descumpre a decisao do Supremo Tribunal
Federal na ADI 435 4425 e Modulagao, que tixou o prazo mAximo de
pagamento em 5 (cinco) anos, ou seia, de 2016 a 2020 e pretende com esse
novo calote, estender o prazo para dez anos, 2016/2026, avalizando a
irresponsabilidade tiscal e a me ge$ao dos governantes de planteo nos Ultimos
33 (trinta e trCs) anos.

Vergonha Senhores Senadores, dentre os que votaram a
favor da PEC, estao os do Estado de Sao Paulo, Jose Serra e Aloisio Nunes
Ferreira, mas que nao surpreendem porque je fizeram parte de governos
caloteiros.

ASNN.



Ainda como surpresa inconstitucional Jinal aprovaram em

Emenda de Plenario do Senador Fernando Bezerra Coelho elogiada por

diversos Senadores, especialmente Aloisio Nunes Ferreira (PMDB - SP)

afirmando que a Emenda do colega reduzindo de 1,5% para 0,5% da receita

corrente liquida da mais equilibrio a proposta, fazendo com que cada ente

federativo dispenda ds acordo com o volume de precat6rios que paga, oq eu 6

uma irresoonsabilidade fiscal e um desrespeito a decisao do Supremo Tribunal

Federal na ADI 495714425, transJormando a morat6ria em um tempo maior de

pagamento que evidenteme e nao sera honrada.

A denoncia envolve milhares de credores de precat6rios,

esDecialmente os de car6ter alimentar e "a nova moral6ria", que totalizara 43

(quarenta e trCs) anos: 1988 (8 anos),2000 (10 anos),2009 (15 anos) e agora

2016, mais lO anos, o que inclusive deve ser levada mais uma vez d Comissao

de Direitos Humanos da OEA e da ONU, o que ja fizemos, motivo pelo qual a

Camara Federal nao pode ser @nivente, pois milhares irao falecer sem recebel

em vida, o legitimo direito do precat6rio, aumentando a lista de mais de 100

(cem) mil.

Mesmo no Senado Federal quando da aprovagao da PEC

152/2015 na "calada da noite" a Senadora Simone Tebet (PMDB-MS) assim se

manitestou:

" - Eu tenho d(tvida se o Supremo vai entender

constitucional essa profiogaQao, uma vez que ie

deteminou a inconstitucionalidade do regime especial e ia

fixou o prazo de cinco anos"

Nao tenha dovidas Senadora, o Supremo ira julgar

inconstitucional e "puxar6 orelha" do Congresso Nacional que nao cumpriu sua

decisao, pois je abrtou no julgamento da PEC 6212009 que nao poderia existir

novas PEC'S, no caso, que seria absolutamente inconstitucional PEC'S 63,64,

65... que hoie, na verdade 6 a PEC 1522015, alual21212016.



Mais grave ainda 6 o fato de que a PEC 6212009, que

previa 15 (quinze) anos na morat6ria foi julgada inconstitucional e tixada o
prazo de 5 (cinco) anos, e apenas argumentando, se considerassemos os 15
(quinze) anos dela, o prazo final setia 2024 (2009 + 15) o que 6 incrivel, pois

com a nova PEC 'l52l2o'15 aumentaram 2 (dois) anos, ou seja, 2026, bem
como o percenlual de 1,5% que agora fica reduzido a 1/3, ou seja, 0,5%, o que

lransformara a morat6ria em tempo maior, repita-se, que evidentemente nao

sera cumorida.

Ainda, tramita no Senado Federal a PEC 159/2015, que

trata da mesma mat6ria e que corretamente tixa o prazo de 5 (cinco) anos em

cumprimento a decisao do Supremo na ADI 435714425 com parecer da

Comissao de Constituiqao, JustiQa e Cidadania, aprovado em 30/03/2016

incluida para votaqao no Plenerio, devendo ser complementada com a

utiliza€o dos dep6sitos judiciais para pagamento dos precat6rios, sendo

indevidamente "atropelada" pela inconstitucional PEC 15212015.

Senhores Deputados, votem contra a PEC 15212015,

atual 21212016 com prazo de 10 (dez) anos, somente aceitem a PEC 159/2015

com o prazo de 5 (cinco) anos e correto percentual de no minimo 1,5"/6 da

receita corrente liquida sob pena de prejudicarem os credores de precat6rio e

se tornarem coniventes com os caloteiros de Dlantao.

JULIO BONAFONTE

Diretor Juridico da CNSP

Vice Presidente da ANSJ


