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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR ANDRÉ 

MENDONÇA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6805 

REQTE.(S) CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL – CF - OAB 

INTDO.(A/S) MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDADE ABSOLUTA DE TRAMITAÇÃO E JULGAMENTO DA 

ADI - REFERÊNCIA EM PROTEÇÃO AOS IDOSOS E PORTADORES 

DE DOENÇA GRAVE 

 

ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 109 DE 

15/03/2021 A QUE SE REFERE O ARTIGO 101 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS NA PARTE QUE REVOGA O § 4º, 

CORRESPONDENTE A LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL A SER CONCEDIDA 

PELA UNIÃO AOS ENTES DEVEDORES ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E 

MUNICÍPIOS, PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS.  
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS – CNSP, representada pelo seu Presidente Antonio Tuccilio, neste ato 

representada pelo Dr. JULIO BONAFONTE, vem respeitosamente à presença de  

Vossa Excelência, em nome das entidades: 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – ANSJ 

 

FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

FESPESP 

 

SINDICATO DE ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – UDEMO  

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – ASSETJ 

 

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES APOSENTADOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – APAMPESP 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ASPAL 

 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO – AFALESP 

 

SINDICATO DOS SUPERVISORES DE ENSINO DO MAGISTÉRIO OFICIAL NO 

ESTADO DE SÃO PAULO – APASE 

 

CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA – CPP 
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CENTRAL DO SERVIDOR - PÚBLICA 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - AASPTJ-SP 

 

ASSOCIAÇÃO DE BASE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – ASSOJUBS 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

AJESP 

 

ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNICAMP - (ADUNICAMP Seção Sindical) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE SÃO 

PAULO - ASSOJURIS 

 

ASSOCIAÇÃO FAMILIA FORENSE DA COMARCA DE SOROCABA - AFFOCOS 

 

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SIFUSPESP 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO ESTADUAL DAS CIDADES 

DE CAIEIRAS E SÃO PAULO - SINDJESP 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO JUDICIÁRIO 

ESTADUAL DA BAIXADA SANTISTA, LITORAL E VALE DO RIBEIRA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - SINTRAJUS 

 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - AOJESP 
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ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS TÉCNICOS JUDICIÁRIOS - APATEJ 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

SISPESP 

 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DE 

SÃO PAULO - FESSP-ESP 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELEMÁTICA POLICIAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – SINTELPOL 

 

ASSOCIAÇÃO SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA DOS CARTÓRIOS OFICIALIZADOS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASJCOESP 

 

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNESP - ADUNESP 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS 

FEDERAL, ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL- FENALE 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

AEPESP 

 

ASSOCIAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM – ASDER.  

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL - ASJ 

 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

AFPESP. 
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A admissão supracitada deferida é em razão da legitimidade 

publica e notória bastando para tanto a representatividade de mais de 700.000 

servidores ativos, aposentados, pensionistas e trabalhadores com demandas e 

precatórios em todo o Brasil, a exemplo do que ocorreu como autor junto com a OAB – 

Conselho Federal na ADI 4357 – PEC 62/09 – Precatórios, perante o Supremo Tribunal 

Federal com sustentação oral, Emenda Constitucional nº 99/2017, inclusive na 

Repercussão Geral nº 870.947 - Tema 810, que trata da atualização monetária no 

pagamento dos precatórios, bem como, com relação ao Tema: Utilização dos Recursos 

Financeiros dos Depósitos Judiciais no RE 579.431, bem como em outros julgados de 

outras relatorias: RE 612.707, RE 855.091, ADI 5463, RE 565.089, dentre outros.  

 

O pedido principal que se objetiva na presente, é a proteção dos 

idosos e portadores de doença grave, credores de precatórios alimentares, diante do 

fatal evento morte, pelo tempo de vida que lhes restam, sendo incompatível com o 

inconstitucional calote oficial, na parte do art. 101 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que revoga o § 4º, correspondente à linha de crédito 

especial, a ser concedida pela União aos entes devedores, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, para pagamento dos precatórios.  

 

Repita-se, a ausência de financiamento por parte da União irá 

prejudicar consideravelmente os entes públicos, bastando para tanto que o próprio 

governo admite que em plena pandemia de coronavírus, os idosos com  mais de 60 

(sessenta) anos, com doenças graves, que são credores dos precatórios alimentares 

(mais de 100 mil já faleceram sem receber em vida), quando do ingresso da ADO 58 

pelos Democratas – DEM, requerendo a suspensão dos percentuais para pagamento 

dos precatórios, pelo Presidente Jair Bolsonaro, se manifestou contrário, como poderá 

se constatar com a reprodução a seguir:   
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“Governo se manifesta contra calote de estados e municípios no 

pagamento de precatórios 

Brasil 21.04.2020 15:47 / Por Renan Ramalho 

 

Jair Bolsonaro enviou ao Supremo pareceres da Secretaria Geral da 

Presidência e da Advocacia Geral da União contrários a um pedido do 

DEM para permitir que estados e municípios suspendam, em razão da 

epidemia do novo coronavírus, o pagamento dívidas que têm com 

cidadãos e empresas.  

 

“(...) A Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da 

Presidência argumentou que o calote nos precatórios prejudicaria 

agora quem mais precisa do dinheiro.  

 

Nessa situação de retração da economia, a medida afetaria o poder de 

compra dos credores, onde se incluem cidadãos (grande parte 

composta por idosos e aposentados, pessoas em situação de maior 

risco), e micro, pequenas e médias empresas credoras dos estados e 

municípios, retirando-lhes a possibilidade de obter recursos essenciais 

tanto para o mercado, como para garantir as suas condições básicas 

de subsistência e manutenção.” 

 

Ainda, reproduzimos texto, constantes da decisão abaixo: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36581 – STF 

 

“Ora, se deferida a tutela cautelar requerida, os cidadãos e as pessoas 

jurídicas beneficiárias dos precatórios ficariam desassistidas e 

impedidas de ver seus créditos garantidos por precatórios, justamente 

nesse momento de calamidade pública e de maior dificuldade 

financeira.” 
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Os elementos instrutórios supracitados amolda-se aos atingidos, 

que são os credores idosos com prioridade, até a prioridade especial para quem tiver 

80 (oitenta) anos ou mais, que dependem do pequeno recurso financeiro para suprir 

necessidades básicas como: alimentos, remédios, plano de saúde, dentre outras, 

revestindo-se o adiamento do pagamento em sentença mortal, pois não sobreviverão 

para receber. 

 

É importante lembrar que a ausência de financiamento pela União 

para pagamento dos precatórios é desumano, ilegal e inconstitucional, uma afronta à 

Justiça e ao Poder Judiciário. A sociedade assim não quer, e os Governadores e 

Prefeitos que juraram cumprir a Lei e a Constituição quando eleitos, tem que honrar a 

obrigação, a decisão judicial transitada em julgado e não tem direito de adiar o 

inadiável, diante da legitimidade dos credores de precatórios alimentares de receber. 

 

Repita-se, é absolutamente inconstitucional, conforme poderá se 

constatar no Art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Emenda 

Constitucional nº 109 de 15/03/2021 especificadamente que altera o art. 101, 

revogando o § 4º correspondente a concessão da linha de crédito para financiamento 

dos precatórios, ofendendo o princípio da separação dos Poderes, o princípio da 

isonomia, o direito da tutela efetiva e razoável da duração do processo, o princípio da 

segurança jurídica, o respeito à coisa julgada, o direito adquirido e o princípio da 

moralidade administrativa.  

 

A Constituição Federal teve violada os seguintes dispositivos: art. 

1º caput, art. 2º e art. 5º caput, incisos XII, XXXV, XXXVI e LXXVII e o art. 37 caput.  

 

Sem dúvida alguma, a revogação do § 4º do artigo 101 constante 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Constitucionais pela Emenda 

Constitucional 109/2021 é inconstitucional. 
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Na presente Emenda, operou-se com o novo “jabuti” legislativo, 

que surge do dia para noite, no texto do Senhor Relator da proposta no Senado, sem 

máscara, em plena pandemia, e por dentro a exclusão da União, eximindo-se de 

financiar linha de crédito aos Estados, Distrito Federal e Prefeituras para pagamento 

dos precatórios, sendo que o primeiro parecer do Relator, bem como posteriormente o 

substitutivo datado de 02/03/2021 não continha referida revogação, surgindo 

somente como um cometa numa complementação datada de 04/03/2021, aprovada no 

Plenário. 

 

O financiamento pela União é obrigatório, inclusive com economia 

financeira para os financiados Estados e Municípios, que pagarão encargos menores 

do que os empréstimos nos bancos particulares, exemplificando a Prefeitura de Santo 

André que está realizando o financiamento em regime especial com garantia da União. 

 

Se os entes devedores buscam financiamento em 

estabelecimentos bancários particulares para pagar juros menores que os juros 

judiciais, evidentemente que se financiado pela União, a economia financeira seria 

maior, resgatando boa parte da dívida dos precatórios. 

 

Observe-se que já em 2009 até 2021 (12 anos), o financiamento 

era objeto de consenso entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, tudo para 

viabilizar o pagamento dos precatórios, com participação da Advocacia Geral da União 

no julgamento da ADI 4357, sem qualquer objeção. 

 

A sistemática da Emenda Constitucional nº 62/2009, com a 

inclusão da União para o refinanciamento do pagamento dos precatórios aos entes 

devedores teve dispositivo do § 5º do art. 2º do ADCT da Emenda supracitada com a 

seguinte disposição no inciso V do § 10: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

"V - a União reterá os repasses relativos ao Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de 

Participação dos Municípios, e os depositará nas contas especiais 

referidas no § 1º, devendo sua utilização obedecer ao que 

prescreve o § 5º, ambos deste artigo." 

 

A situação financeira dos idosos credores é gravíssima, com a 

ausência de financiamento por parte da União e os governantes caloteiros de plantão, 

pretendem praticar um verdadeiro “precatoricídio”. 

 

Observe-se que a exemplo do contido na questão de ordem 

supracitada, a sobrevida assim se comporta pelos dados oficiais do IBGE, em matéria 

publicada pelo G1 do dia 26/11/2020 “Expectativa de Vida do Brasileiro ao Nascer 

foi de 76,6 anos em 2019, diz IBGE”, abaixo reproduzimos parte da matéria: 

 

“ (...) A expectativa de vida muda conforme o ano de nascimento da 

pessoa, ao que se dá o nome de "projeção de sobrevida".  

 

Por exemplo, quem tinha 30 anos completos em 2019 terá um tempo 

médio de vida diferente de quem nasceu no mesmo ano. 

 

- Aos 30 anos: 48,9 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de 

vida de 78,9 anos 

 

- Aos 40 anos: 39,7 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de 

vida de 79,7 anos 

 

- Aos 50 anos: 30,8 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de 

vida de 80,8 anos 

 

- Aos 60 anos: 22,7 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de 

vida de 82,7 anos 
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- Aos 70 anos: 15,5 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de 

vida de 85,5 anos 

 

- Aos 80 anos ou mais: 9,7 de expectativa de sobrevida, ou seja, 

expectativa de vida de 89,7 anos ou mais (...)” 

 

Ainda em reforço, trazemos os dados da evolução de mortos da 

COVID19, do site Poder 360, que os idosos com 60 anos ou mais representam 74,2%, 

que até a presente data para 410 mil mortos, representaria 304.220, dentre esses, com 

certeza, grande quantidade de credores de precatórios alimentares, que poderá dobrar 

ou triplicar o número de 100 mil até 2029. 

 

No Brasil há milhares de pessoas idosas e pessoas portadoras de 

doenças graves, motivos pelos quais que tornam a vida destas citadas pessoas 

bastante limítrofes, e, por isto o Ordenamento Jurídico Pátrio criou métodos que tem 

como objetivo facilitar a vida destas pessoas. Vejamos a seguir quem tem estes direitos 

de preferências. 

 

Segundo a Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 – Estatuto do 

Idoso, em seu artigo 2º: 

 

“Art. 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade.” 

 

Uma vez que a referida Lei tem essa previsão contida no Artigo 

71, vejamos: 
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“Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e 

procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que 

figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos, em qualquer instância.” 

 

Com as excusas pela longa exposição, mas cabível, pela 

proteção aos idosos e portadores de doença grave, requeremos à Vossa Excelência: 

  

A) Que proceda ao relatório e respectivo voto, com absoluta 

prioridade propiciando julgamento pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, em tramitação com caráter de urgência, 

considerando a necessidade de provisão de recursos financeiros 

por parte da União, aos entes devedores, omissão 

inconstitucional, registrando-se por oportuno, que a Emenda 

Constitucional nº 99/2017 prevê o financiamento e pagamento do 

precatório até 2024. 

 

B) Julgamento imediato da ADI em referência da inconstitucional 

omissão de financiamento por parte da União, para que os idosos 

e portadores de doença grave tenham a real possibilidade de 

receber o precatório de natureza alimentar a que tem direito em 

vida.  

 

Nesses termos,  

Pede deferimento.  

 

São Paulo, 28 de abril de 2022 

 

 

JULIO BONAFONTE  

OAB/SP 123.871 


