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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO LUIZ FUX 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

DE DECISÃO NO PLENÁRIO DO CONSELHO, EM CUMPRIMENTO DA 

COMPETÊNCIA, EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004, PARA QUE MONITORE E 

SUPERVISIONE O PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS ALIMENTARES PELOS ENTES 

PÚBLICOS, DECIDIDA NA QUESTÃO DE ORDEM DE 25.03.2015 – ADI 4.357 E 4.425, 

PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO QUE SE REFERE À UTILIZAÇÃO 

DOS RECURSOS DA CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR 

FEDERAL 151 DE 05.08.2015 – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs  94/2016 E Nº 

99/2017.  

 

INTIMAÇÃO AO BANCO DO BRASIL – SÃO PAULO, PARA QUE INFORME OS 

VALORES DOS DEPÓSITOS DA CONTA DEPÓSITO JUDICIAL DESDE 05.08.2015 

ATÉ A PRESENTE DATA POR RESPECTIVOS VALORES DE REPASSES E DATAS, 

PARA ELEMENTO INSTRUTÓRIO DESTE PEDIDO PARA ALICERÇAR A DECISÃO 

DO PLENÁRIO DESTE CONSELHO. 

 

ORDENAMENTO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 7º, QUE OS VALORES REPASSADOS 

A TÍTULO DE UTILIZAÇÃO DA CONTA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DESTINADOS 

AOS PRECATÓRIOS ALIMENTARES PARA QUE INFORME AS DATAS, 

RESPECTIVOS APORTES FINANCEIROS E PROVIDENCIE IMEDIATO PAGAMENTO 

DAS IMPORTÂNCIAS DESDE AGOSTO DE 2015 ATÉ O PRESENTE. 
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

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

estatuto e ata 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 representadas 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 e termo de apoio anexo, (DOC. 

2 e 3), vem respeitosamente à  presença  de  Vossas Excelências, reivindicar o que 

segue, em nome das entidades: 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – ANSJ 

(DOC. 4) 

 

FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

FESPESP (DOC. 5) 

 

SINDICATO DE ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – UDEMO (DOC. 6) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – ASSETJ (DOC. 7) 

 

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES APOSENTADOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – APAMPESP (DOC. 8) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ASPAL (DOC. 9) 
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ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO – AFALESP (DOC. 10) 

 

CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA – CPP (DOC. 11) 

 

CENTRAL DO SERVIDOR - PÚBLICA (DOC. 12) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - AASPTJ-SP (DOC. 13) 

 

ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNICAMP - (ADUNICAMP Seção Sindical) (DOC. 

14) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - AOJESP 

(DOC. 15) 

 

ASSOCIAÇÃO SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA DOS CARTÓRIOS OFICIALIZADOS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASJCOESP (DOC. 16) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

AEPESP (DOC. 17) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

AFPESP (DOC. 18) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DE TRIBUTOS DO FISCO MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA - AFFIM (DOC. 19) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - AFPEB 

(DOC. 20) 
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO 

DE JANEIRO - ASPEM-RJ (DOC. 21) 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ - ASPP (DOC. 22) 

 

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO - FASP-RJ (DOC. 23) 

 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE PERNAMBUCO - FESIASPE (DOC. 24) 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ANTC (DOC. 25) 

 

Em tempos de calote de pagamento de precatório, há 4 (quatro) 

décadas, com sucessivos comandos inconstitucionais para burlar o legítimo direito do 

credor, especialmente os de natureza alimentar, receber judicialmente o valor 

sonegado de salários, aposentadorias e pensões, após vencer batalha judicial com 

trânsito em julgado no aguardo de muitos anos, surge uma nova Emenda 

Constitucional de nº 114 de 17/12/2021, que assim dispõe: 

 

"Art. 100. ................................................................................... 

 

“§ 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de 

direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos 

oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de 

precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o 

pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus 

valores atualizados monetariamente.” 
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Percebam que o texto do art. 100, § 5º teve alteração do 

precatório, a ser apresentado até 02 de abril, fazendo-se o pagamento até o final 

do exercício seguinte, registre-se por oportuno, que a data 1º de julho, vigorou por 55 

(cinquenta e cinco) anos, art. 112, § 1º da Constituição Federal de 1967. 

 

Não redigiram até o dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas 

ela está expressa quando afirmam que irão fazer o pagamento até o final do exercício 

seguinte. 

 

Mais uma vez, não podemos continuar assistindo aberrações 

constitucionais, sem reagir com a dignidade profissional, em defesa da honrosa 

procuração que nos foi outorgada, bem como a representatividade das entidades em 

favor do sócio credor, sob pena de ser conivente com essa triste sequencia de 

episódios, que nos envergonham, especialmente diante da insegurança jurídica, 

nomeando como maior culpado o Supremo Tribunal Federal e seus Ministros, que não 

cumprem e não guardam a Constituição Federal, dando aval à toda sorte de 

impunidade. 

Necessário se faz, como comprovação, registrando uma breve 

retrospectiva das Emendas Constitucionais que foram editadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     62/2009: Moratória de 15 (quinze) anos, que foi objeto da ADI 4357; 

 

  94/2016: Moratória de 5 (cinco) anos, prorrogando o prazo de 2016 a 01/12/2020; 

 

  99/2017: Moratória de 4 (quatro) anos, ou seja, de 2020 até 31/12/2024; 

 

  109/2021: Moratória de 5 (cinco) alterando de 2024 para 2029; 

 

  113/2021: Alteração da atualização monetária do índice IPCA-E para TAXA SELIC; 

 

  114/2021: Alteração da data de inclusão orçamentária de 1º de julho para 02 de abril. 



 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Inclua-se, as decisões: ADI 4357, Questão de Ordem de 

25/03/2015 e RE 870.947 - TEMA 810, transitado em julgado em 03/03/2020, Plenário 

do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a determinação da utilização dos recursos 

dos depósitos judiciais para pagamento dos precatórios alimentares. Nesse passo, o 

calote do precatório alimentar traz a indignação até de quem julga, como podemos 

verificar a seguir: 

 

Quando do julgamento da ADI 4357/4425, na discussão em 

Plenário, Vossa Excelência, atual Presidente da Corte Maior, indignado, assim se 

manifestou: 

 

“Nós não podemos nos impressionar com os argumentos “ad 

terroriun” porque Ministro do Supremo não é Ministro da 

economia, nós temos que saber valer a Constituição Federal.  

Eu cheguei até a imaginar o seguinte: uma Súmula Vinculante 

assim: as condenações judiciais da Fazenda Pública são 

inexequíveis.” 

 

Os credores de precatórios alimentares, por meu intermédio, em 

nome das entidades de servidores, MADECA e OAB, buscaram nas últimas décadas 

todos os meios judiciais e administrativos para o recebimento dos precatórios, 

audiências com Governadores, Prefeitos, Secretários da Fazenda e Procuradorias, 

bem como, auxílio no Poder Legislativo, elaboração de Emendas Constitucionais, 

sustentações orais no Supremo Tribunal Federal, realizando atos públicos, pedidos de 

sequestro de rendas, pedidos de impeachment, denúncias à Organização dos Estados 

Americanos – OEA, Comissão de Direitos Humanos da ONU, mas infelizmente, não 

conseguimos realizar totalmente o nosso objetivo, pois faleceram mais de 100 (cem) 

mil, sem receber em vida o legítimo direito.  
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É necessário que se dê um basta nessa situação com o passado 

supracitado, o presente mostrando-se inconstitucionalmente desfavorável 

comprometendo o futuro do credor do precatório, que não “pede de chapéu na mão”, 

mas sim, exige o pagamento a que tem direito. 

 

Incontestavelmente, a realidade é de abandono deles, a mercê de 

estelionatários de plantão, vendendo o crédito a preço vil, desacreditando totalmente 

no Poder Judiciário, diante dos calotes dos governantes, sem que haja a punição pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Qual é a proposta necessária para imediata solução, diante da 

radiografia da doença crônica da ausência de pagamento? 

 

A meu ver, para que não se alegue a falta de recursos financeiros 

por parte das entidades devedoras, a proposta é de que sejam utilizados recursos dos 

depósitos judiciais, o que por si só justifica o presente. 

 

O Pedido de Providências tem como foco e objetivo principal, a 

necessidade de medidas judiciais coercitivas que imponham imediato pagamento, para 

que não ocorra, a exemplo do julgamento quando da Intervenção Federal no Supremo 

em 2003, que culminou com a decisão de que o interventor não levaria a mala de 

dinheiro, nada acontecendo, e o que é pior, institucionalizou o calote, dando aval à 

impunidade dos caloteiros, ou seja, na minha avaliação, ficou “paga quando quer, como 

quer e se quiser”, e como não quer, nada pagou. 

 

Repita-se, a ausência de recursos financeiros será suprida com a 

utilização dos valores da conta depósito judicial, que foram destinadas ao pagamento 

dos precatórios alimentares. 
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A questão da utilização dos recursos financeiros de depósitos 

judiciais é antiga e tem amparo na Lei Federal 11.429/2006, que foi revogada pela Lei 

Complementar 151/2015, Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017, sendo que, 

no âmbito do Estado de São Paulo, Decretos: 51.634/2007 e 52.780/2008, citando 

ainda como exemplo de utilização, a Lei Complementar 147/2013 do Estado do Rio de 

Janeiro e Decreto 14.746/2013 do Estado da Bahia.  

 

O exemplo de indevida utilização, poderá se constatar na matéria 

publicada no Diário do Comércio abaixo reproduzida: 

 

"Governo assina acordo para devolução de recursos de 

depósitos judiciais 

 

Por Diário do Comércio  

Em 12 de agosto de 2021 às 00:15  

 

Ao todo, foram sacados pelo Estado R$ 4,8 bi, mas, por causa da 

correção, serão restituídos R$ 7,5 bi | Crédito: Pixabay  

 

O governador Romeu Zema e o presidente do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes, 



 

 

 

 

 

 

10 

 

 

assinaram ontem o Termo de Acordo firmado entre o Estado de 

Minas Gerais e o tribunal sobre a reposição dos valores referentes 

aos depósitos judiciais retirados pelo Executivo em 2015, por 

meio da Lei Estadual 21.720, declarada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado. 

 

Ao todo, foram sacados R$ 4,8 bilhões, mas, por causa da 

correção e das tarifas devidas ao TJMG, serão restituídos R$ 7,5 

bilhões, divididos em 72 parcelas, a partir de janeiro de 2022. 

Zema ressaltou o empenho de sua gestão para reequilibrar as 

contas do Estado e fazer com que os recursos sejam destinados 

diretamente aos donos dos recursos  pessoas físicas e jurídicas. 

 

“Estamos mais uma vez celebrando um grande acordo de R$ 7,5 

bilhões, que é mais um passo no sentido de normalizarmos a vida 

do Estado de Minas, que foi totalmente desequilibrada nos quatro 

anos que antecederam a nossa gestão, não honrando dívida com 

os municípios, fazendo estes saques indevidos e muitas outras 

ações que nos custam tão caro até hoje.  

 

Temos feito um governo de muito sacrifício, de extrema redução 

orçamentária para que fiquem recursos disponíveis para pagar 

todos estes entes que foram lesados na gestão anterior”, afirmou 

o governador Romeu Zema, durante a cerimônia de assinatura do 

acordo. 

 

Trabalho em conjunto – Além do governador e do presidente do 

TJMG, também assinaram o acordo o advogado-geral do Estado, 

Sérgio Pessoa, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo 

Barbosa, e o secretário-adjunto de Planejamento e Gestão, Luiz 
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Otávio Assis. O presidente do TJMG destacou o trabalho em 

conjunto com a gestão do governador Romeu Zema para que o 

acordo fosse concretizado. “Travamos vários embates em busca 

da restituição destes valores que foram entregues ao Estado. 

Conduzimos bem esta negociação e hoje assinamos o acordo 

para resgatar este débito, este erro, que foi o repasse indevido 

dos depósitos judiciais e que agora se faz justiça retornando aos 

cofres públicos”, afirmou Lemes. O acordo será homologado 

judicialmente nos próximos dias pelo STF. 

 

Histórico – Em julho de 2015, o governo anterior aprovou na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a Lei 21.720, que 

determinava o imediato repasse dos depósitos judiciais a uma 

conta do poder Executivo para custeio da previdência social 

estadual, pagamento de precatórios e amortização da dívida com 

a União. 

 

A nova legislação autorizava o governo a usar 75% dos depósitos 

judiciais oriundos de ações no TJMG, inclusive dos processos em 

que o Estado não era parte. 

 

A lei estadual era conflitante com a federal, já que ela permitia o 

uso de até 70% dos depósitos, mas somente das ações em que o 

Estado era parte. No ano passado, a Lei 21.720 foi considerada 

inconstitucional por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

5.353, proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o acordo 

será submetido à homologação do ministro Alexandre de Moraes, 

do STF, relator da ADI 5.353. 

 (Agência Minas) 
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Zema destaca empenho em ajuste de contas públicas 

 

O governador Romeu Zema fez questão de ressaltar o trabalho e 

o empenho de sua gestão para ajustar as contas do Estado. Ele 

lembrou que este é o terceiro grande acordo celebrado com o 

Tribunal de Justiça mineiro. Em abril de 2019, o Governo de 

Minas firmou, junto à instituição e à Associação Mineira de 

Municípios (AMM), o pagamento de R$ 7 bilhões em repasses 

constitucionais de ICMS, IPVA e Fundeb devidos pelo governo 

anterior aos 853 municípios de Minas. 

 

Ao todo, R$ 4,5 bilhões já foram repassados aos municípios, o 

equivalente a 64% da dívida. Das 33 parcelas previstas, 20 já 

foram pagas, mesmo diante da crise econômico-fiscal enfrentada 

por Minas Gerais. 

 

“Estamos arrumando a casa, equilibrando as contas e colocando 

o trem nos trilhos. Tudo indica que este é o caminho, o caminho 

que vai dar certo, da responsabilidade, da disciplina, de olhar o 

longo prazo. Precisamos continuar com este compromisso, com 

esta responsabilidade. Parabéns a todos que participaram da 

construção de mais este acordo”, afirmou o governador, 

lembrando, também, da regularização dos salários dos servidores 

públicos que, depois de cinco anos e meio, voltaram a receber em 

dia a partir deste mês. (...)” 

 

https://diariodocomercio.com.br/legislacao/governo-assina-acordo-

para-devolucao-de-recursos-de-depositos-judiciais/ 
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"CNJ permite administração de depósitos judiciais a bancos 

privados 

Por Eloiza Amaral  16 agosto 2019 - 11:12  

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), passará a permitir que 

tribunais contratem bancos privados para administrar os depósitos 

judiciais, valores hoje estimados em R$ 500 bilhões, segundo 

informou o jornal Valor Econômico nesta sexta feira (16). 

 

A questão começou a ser debatida pelo CNJ devido a pretensão 

do Tribunal de Justiça de São Paulo em abrir uma licitação em 

que bancos públicos e privados possam concorrer. O caso virou 

consulta e a votação termina na noite de hoje, mas grande 

maioria já é a favor da permissão. 

 

O objetivo é que a inserção dos bancos privados aumente a 

remuneração aos tribunais. De acordo com o Valor, o TJ-SP, por 

exemplo, que tem R$ 90 bilhões depositados no Banco do Brasil, 

recebe 0,25% ao mês, mas depósitos à vista de alguns bancos 

privados tem retornos mais altos. 

 

Os depósitos judiciais dizem respeito a verbas de particulares que 

têm ações na Justiça. O valor é depositado como uma garantia e, 

no final do processo, o ganhador fica com o valor depositado. 
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Atualmente, a administração dos depósitos é feita pelo Banco do 

Brasil e a Caixa Econômica Federal. Com a alteração, cada 

tribunal decidirá se segue a preferência legal por bancos oficiais 

ou se abre irá para o setor privado, conforme a proposta mais 

vantajosa. (https://plataformafasttrade.com.br/noticias/cnj-permite-

administracao-de-depositos-judiciais-a-bancos-privados/ 

 

*Embora a matéria acima seja de 2019, é importante considerar a 

análise de que os anos de 2020 e 2021 foram de pandemia do Coronavírus, mas a 

realidade econômica com relação aos depósitos judiciais não é muito diferente das 

cifras constantes da matéria.  

 

Até o Governo, pelo Presidente Jair Bolsonaro, se manifestou 

contrário, como poderá se constatar com a matéria publicada no site O Antagonista 

reproduzida a seguir:   

 

“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. 
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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.”  

 

(https://oantagonista.uol.com.br/brasil/governo-se-manifesta-

contra-calote-de-estados-e-municipios-no-pagamento-de-

precatorios/) 

 

Ainda, reproduzimos texto, constantes da decisão a seguir: 

 

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. 

 

“(...) 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. (...)” 
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PRECATÓRIOS 

Questão de Ordem ADIs 4.357 e 4.425 

“(...) 5. Delegação de competência ao Conselho Nacional de 

Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa 

que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da 

conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de 

precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios 

vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos 

inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do 

precatório. 

 

6. Atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça 

para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios 

pelos entes públicos na forma da presente decisão. (...)”  

(25.03.2015) 

 

Lei Complementar 151 de 05 de agosto de 2015 

“(...) Art. 2o Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro 

referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou 

não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os 

Municípios sejam parte, deverão ser efetuados em instituição 

financeira oficial federal, estadual ou distrital.  

 

Art. 3o A instituição financeira oficial transferirá para a conta única 

do Tesouro do Estado, do Distrito Federal ou do Município 70% 

(setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos referentes 

aos processos judiciais e administrativos de que trata o art. 2o, 

bem como os respectivos acessórios. (...)” 
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Emenda Constitucional nº 94/2016 

"(...) § 2º O débito de precatórios poderá ser pago mediante a 

utilização de recursos orçamentários próprios e dos seguintes 

instrumentos: 

 

I - até 75% (setenta e cinco por cento) do montante dos depósitos 

judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a 

processos judiciais ou administrativos, tributários ou não 

tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os 

Municípios, ou suas autarquias, fundações e empresas estatais 

dependentes, sejam parte; 

 

II - até 20% (vinte por cento) dos demais depósitos judiciais da 

localidade, sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, 

excetuados os destinados à quitação de créditos de natureza 

alimentícia, mediante instituição de fundo garantidor composto 

pela parcela restante dos depósitos judiciais, destinando-se: 

 

a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses 

recursos ao próprio Distrito Federal;  

b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses 

recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) a seus 

Municípios; (...)" 

 

Emenda Constitucional n° 99/2017 

"(...) § 2º O débito de precatórios será pago com recursos 

orçamentários próprios provenientes das fontes de receita 

corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, 

poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos: 
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I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e 

dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos 

judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos 

quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, 

e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais 

dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em 

montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, 

constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e 

remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca 

inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados; 

II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da 

localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, 

mediante a instituição de fundo garantidor em montante 

equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela 

restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

(Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios 

aplicados aos depósitos levantados, destinando-se: 

 

" (...) b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses 

recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos 

respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde 

estão depositados os recursos, e, se houver mais de um 

Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão 

rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às 

respectivas populações, utilizado como referência o último 

levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional 

da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE);" 
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DO PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A intimação supracitada, se faz absolutamente necessária, como 

elemento instrutório para decisão, diante do monitoramento e o supervisionamento do 

pagamento dos precatórios pelos entes públicos com a utilização dos recursos dos 

depósitos judiciais, em razão da publicação de 16/08/2019, que afirma valores de 90 

bilhões depositados no Banco do Brasil, só em São Paulo, e 500 bilhões em todo o 

Brasil.  

 

O Pedido de Providências de decisão no Plenário do Conselho, em cumprimento 

da competência, prevista na Emenda Constitucional nº 45/2004, é imprescindível 

a adoção por decisão do Plenário, diante do estabelecido na decisão da ADI 

4357 - Questão de Ordem, INTIME o Banco do Brasil, instituição financeira 

responsável em São Paulo, pela conta de depósitos judiciais para identificação 

dos valores depositados e respectivos repasses ao Tribunal de Justiça de São 

Paulo para pagamento dos precatórios alimentares desde agosto de 2015 até o 

presente - Lei Complementar Federal 151/2015 e Emendas Constitucionais nºs 

94/2016 e 99/2017. 

 

Ordenamento ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 

cumprimento ao disposto no Art. 100 § 7º, que os valores repassados a título de 

utilização da conta dos depósitos judiciais destinados aos precatórios 

alimentares para que informe as datas, respectivos aportes financeiros e 

providencie imediato pagamento das importâncias represadas desde agosto de 

2015 até o presente. 

A

B 
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Com a proposta supracitada realizada, e para que se atinja o 

objetivo principal, que é o pagamento dos precatórios alimentares, com a utilização dos 

recursos financeiros da conta de depósitos judiciais, será possível atender os credores, 

resgatando a crença no Poder Judiciário. 

 

Convictos de que o Conselho Nacional de Justiça, como Órgão 

correcional dos Tribunais de Justiça dos Estados, irá deferir e atuar com absoluta 

urgência para atendimento ao justo pleito, diante do rigoroso cumprimento da decisão 

judicial transitada em julgado, em nome da segurança jurídica, da transparência e da 

correta utilização da conta dos depósitos judiciais, aguardamos confiantemente! 

 

Termos em que,  

Pede deferimento  

São Paulo, 28 de abril de 2022 

 

 

JULIO BONAFONTE  

OAB/SP 123.871 


