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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA RELATORA ROSA WEBER 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7047 

REQTE.(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 

ADV.(A/S): WALBER DE MOURA AGRA (00757/PE) E OUTRO(A/S) 

INTDO.(A/S): SENADO FEDERAL  

PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO – GERAL DA UNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDADE ABSOLUTA DE TRAMITAÇÃO E JULGAMENTO DA 

ADI - REFERÊNCIA EM PROTEÇÃO AOS IDOSOS E PORTADORES 

DE DOENÇA GRAVE 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 DE 9 DEZEMBRO DE 2021, QUE ALTEROU 

OS ARTS. 100 E 160 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, BEM COMO O 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT), QUE 

AFRONTOU OS ARTS. 1º, 2º, 5º, XXII, XXXV E XXXVI; 58, 60, § 4º, 100 E 150, IV, 

TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

ESPECIALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS – CNSP, representada pelo seu Presidente Antonio Tuccilio, conforme 

estatuto anexo (DOC 1) CNPJ 86.702.834/OOO1-64 brasileiro, casado, RG 2.097.299 

– Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, nº 88 6º conj. 601 Centro São Paulo, CEP 01.017-

909, neste ato representada pelo Dr. JULIO BONAFONTE, escritório nesta 

Capital, na Rua Senador  Paulo Egídio, 72 6º andar conj. 601 CEP 01.006.904, São 

Paulo Fone: (11) 3113-0101, conforme procuração anexo, (DOC. 2), 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 DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL – ASJ 

 

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 
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SINDICATO DOS SUPERVISORES DE ENSINO DO MAGISTÉRIO OFICIAL NO 

ESTADO DE SÃO PAULO – APASE 

 

CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA – CPP 

 

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 
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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 

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

 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

AFPESP, requerer o seu ingresso no processo em referência, como: 

 

REITERAÇÃO DO PEDIDO DE ADMISSÃO COMO 

 “AMICUS CURIAE”/ASSISTENTE 

 

No aguardo do deferimento da admissão do pedido de “amicus 

curiae” nos termos da Lei 9868/99 e art. 131 § 3º do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, que ora reiteramos, garantindo-lhe inclusive sustentação oral, 

reprisamos os elementos que alicerçam o requerido no sentido da legitimidade e do 

interesse de agir.  

 

A legitimidade é 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: RE 612.707, RE 855.091, ADIs 5463, 6804, 6805, RE 

565.089, e recentemente admitido nas ADIs 6804 e 6805, dentre outros.  

 

Sem dúvida alguma, a saga do precatório alimentar continua e 

nesta esteira, surge a inconstitucional Emenda nº 113 de 09/12/2021, que altera os 

artigos 100 e 160 da Constituição Federal, bem como o ADCT, arts 1º e 2º, 5º XXII, 

XXXV, XXXVI, 58, 60, § 4º, 100 e 150, IV, todos da Constituição Federal de 1988, após 

4 (quatro) calotes entre 1988 até 2020.  
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O quinto calote, aconteceu alterando o calendário do ano de 1582 

do Papa Gregório XIII, alongando o ano, com acréscimo de 5 (cinco) anos, como da 

presente Emenda Constitucional nº 109 de 15/03/2021, no meu entender, um ano para 

cada calote, alterando de 2024 para 2029, absolutamente inconstitucional.  

 

O sexto e atual calote com a presente Emenda Constitucional nº 

113/2021, perfazendo meio século de mau pagador, mas o fundamental é também 

registrar que ao ressuscitar a Taxa Referencial – TR, (julgada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal) com o disposto no artigo 3º, ou seja, atualização monetária 

pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Taxa Referencial Selic, para os 

credores de precatórios alimentares, é como assistir um filme de terror em que o vilão 

sempre retorna com novas maldades, no caso, a desatualização monetária, ferindo de 

morte o crédito e transformando a segurança jurídica, a decisão judicial, da 

Constituição Federal em quimera, que é resultado da imaginação, que tende a não se 

realizar, frustrando a esperança de receber. 

 

A FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE  
 

Emenda Constitucional nº 113/2021 

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de 

remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, 

haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), 

acumulado mensalmente.” 

 

O dispositivo supracitado, nada mais é, que o retorno do art. 5º 

da Lei Federal 11.960/2009 (veja o texto abaixo), bem como da inclusão do art. 

100, § 12 da Constitucional Federal na Emenda Constitucional nº 62/2009, ambos 

julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, como a seguir será 

demonstrado pelas diversas decisões. 
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A repetição de inconstitucional dispositivo legal, não o torna 

constitucional, mas sim, caracteriza absurda conduta governamental ao “sabor dos 

tempos”, merecendo repúdio total. 

 

Acórdão dos embargos ADI 4357 – Julgamento de 09/12/2015, 

Publicação: 06/08/2018 - Relator: Ministro Luiz Fux 

Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009: 

 

“(...) a) Em matéria de correção monetária, as condenações judiciais da 

Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, ou 

seja, devem observar o índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança como critério de correção. Uma vez inscrito em precatório, o crédito 

deverá ser atualizado pelo IPCA-E; 

 

b) Em tema de juros moratórios, as condenações judiciais da Fazenda Pública 

seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, isto é, devem 

observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como 

critério de quantificação dos referidos juros, exceto no que diz respeito às 

relações jurídico-tributárias, aos quais devem observar os mesmos critérios 

pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito. (...)” 

 

Embargos de Declaração do RE 870.947 – Tema 810 - 

Repercussão Geral  Voto do Ministro Alexandre de Moraes 

Julgamento em 03/10/2019, Publicado em: 03/02/2020 

 

 “(...) Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o 

período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no 

julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois 

virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo 

expressivo de destinatários da norma. 

 

 “(...) Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção 

monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado 

pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 
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4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para 

um universo expressivo de destinatários da  norma. Nesses casos, o 

jurisdicionado:  

 

(a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque 

patrimonial;   

(b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais;   

(c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de 

precatórios;  

(d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da 

correção de créditos pela TR;  

(e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe 

de forma integral o seu patrimônio.” 

 

“(...) sempre houve forte questionamento da sociedade civil e 

comunidade jurídica a respeito da validade do uso que a EC 62/2009 e Lei 

11.960/2019 fizeram da TR. Assim, não é surpreendente ou inesperado que 

tenha sido declarado inconstitucional. Os créditos liquidados em desfavor da 

Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos 

perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O 

jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde 

muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e 

Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice 

idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder 

Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com 

a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do 

crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade. 

 

As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar 

pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao 

interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para 

atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. O equilíbrio fiscal somente 

assume tal estatura quando demonstrado que a repercussão do julgado pode 

comprometer seriamente o planejamento orçamentário de entes públicos e 

prejudicar a continuidade de ações governamentais. (...)”. 
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Emenda Constitucional nº 99/2017 

“Art. 1º O art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 

"Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março 

de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, 

até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro 

desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, 

depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob 

única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado 

percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo 

mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação 

de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao 

percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se 

refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente 

apresentado ao Tribunal de Justiça local. (...)” 

 
Emenda Constitucional nº 109 de 15 de março de 2021 

"Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março 

de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, 

até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro 

desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E).... (...)” 

 

Registre-se por oportuno, que neste mesmo ano, o mesmo 

Governo, ao estabelecer novo calote no pagamento dos precatórios com prazo até 

2029, manteve para atualização monetária, o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidos Amplo Especial – IPCA-E. 

 

Ao direito de garantia individual de recebimento do crédito integral 

do precatório alimentar, aplica-se o Art. 60, § 4º, inciso IV, cláusula pétrea, bem como, 

foi ofendido o princípio da separação dos Poderes, o princípio da isonomia, o direito da 



 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

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, LXXVII, LXXVIII, art. 37 caput 

e Art. 60, § 4º, inciso IV. 

 

Para demonstrar, exemplificando em números o prejuízo ao 

crédito do precatório alimentar, em projeção estimativa, com base no ano de 2021, 

considerando a diferença entre IPCA-E + juros da caderneta de poupança, sistema 

constitucional atual de atualização e a inconstitucional taxa Selic, art. 3º da E.C. 

113/2021, é de assustar como o crédito no período até 2029 irá se transformar em 

insignificância monetária, veja a seguir: 

 

DATA  IPCA-E + Juros  DATA TAXA SELIC  

01/01/2021 0,98000 01/01/2021 0,1159 

01/02/2021 0,68000 01/02/2021 0,1159 

01/03/2021 1,13000 01/03/2021 0,1159 

01/04/2021 0,80000 01/04/2021 0,1590 

01/05/2021 0,64000 01/05/2021 0,1590 

01/06/2021 1,03000 01/06/2021 0,2019 

01/07/2021 0,92000 01/07/2021 0,2446 

01/08/2021 1,09000 01/08/2021 0,2446 

01/09/2021 1,34000 01/09/2021 0,3012 

01/10/2021 1,40000 01/10/2021 0,3575 

01/11/2021 1,37000 01/11/2021 0,4412 

01/12/2021 1,37000 01/12/2021 0,4902 

TOTAL  12,7500%   2,94690% 

DIFERENÇA ENTRE A SELIC E O IPCA-E 12,7500% - 2,94690% = 9,8031%  

DATA  ESTIMATIVA  DIFERENÇA  

01/2022 a 31/12/2029 9,8031% X 8 ANOS =  78,4248% 

DIFERENÇA TOTAL 01/01/2021 A 31/12/2021     9,80310% 

DIFERENÇA TOTAL 01/01/2022 A 31/12/2029     78,42480% 

PERCENTUAL TOTAL      88,22790% 
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Observe que a diferença de 88,22% (oitenta e oito inteiros e vinte 

dois décimos por cento) aplicados a uma inflação para um crédito de natureza 

alimentar, tem a seguinte realidade do valor da moeda, exemplo: 

 

1 quilo de feijão (1000 gramas) que se compra em 2021, em 2029 irá comprar apenas 

117,80 gramas, ou seja, 88,22% a menos! 

 

A situação financeira dos idosos credores é gravíssima, o que é 

inadmissível a adoção de inconstitucional índice de atualização monetária que não seja 

o IPCA-E, mais juros de caderneta de poupança, por transformar o crédito em valor 

irrisório, configurando para os governantes caloteiros de plantão, a prática de 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 
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- 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 

 

- 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 
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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: 

 

“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.” 

 

Senhora Ministra Relatora e Senhores Ministros:  

 

A conclusão sobre esta Emenda Constitucional, especialmente o 

art. 3º, em nome dos credores de precatórios alimentares, é que mister se faz registrar 

em meu nome, após 50 (cinquenta) anos de advocacia, a indignação, como cidadão, 

no exercício da cidadania, com o direito de reivindicar, alicerçado pela segurança 

jurídica, que o julgamento seja exemplar, dignificando o Supremo Tribunal Federal, 

como Corte Maior de Justiça neste país, e não como Corte Menor que os governantes 

de plantão querem burlar as decisões judiciais transitas em julgadas e descumprir a 

Constituição Federal, com inconstitucionais Emendas que trazem calotes e 

desatualizações monetárias, impondo a absoluta impunidade. 

 

Com as excusas pela longa exposição, mas cabível, pela 

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

 

A) Admissão como “Amicus Curiae”/ Assistente, exclusivamente 

com o objetivo de oferecer os presentes subsídios de 

convencimento, sem absoluta interferência, nem retardo na 

tramitação da ação, a exemplo de como ocorreu em nossa 

atuação na ADI 4357 e RE 579.431 neste colendo Supremo 
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Tribunal Federal. Deferida à admissão, requer-se a inclusão 

deste Advogado nas publicações com a garantia de 

manifestações, bem como a sustentação oral, nos termos do 

R.I.S.T.F. e artigo 3º da Resolução nº 388/2005. 

 

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

prioridade propiciando julgamento pelo Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, em tramitação com caráter de urgência, para 

julgamento de procedência da ADI 7047 para declarar a 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n° 113/2021, 

especialmente o art. 3º, no que se refere à atualização 

monetária das condenações judiciais e precatórios, mantendo-

se a aplicação do indexador IPCA-E, mais juros da caderneta 

de poupança. registrando-se por oportuno, que a Emenda 

Constitucional nº 99/2017, assim prevê. 

 

C) Tramitação e julgamento prioritário 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  
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