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precatórios", afirmam os desembargadores
na
decisão.

Titulares de precatórios ganham
danos morais

Pesou ainda na decisão o fato de os títulos
públicos serem de natureza alimentar, ou
seja,
valores
fundamentais
para
a
sobrevivência de seus credores, como
salários,
benefícios
previdenciários
ou
indenizações por invalidez. De acordo com o
artigo 100 da Constituição, esses créditos
teriam prioridade na fila de pagamento.

Oito titulares de precatórios, que estão na
fila desde 2003 para o recebimento dos
valores devidos, ganharam em São Paulo
uma ação por danos morais contra o
Estado. Ao reformar sentença, o Tribunal de
Justiça (TJ-SP) entendeu que cada um
deveria ser indenizado pela demora em R$
5 mil. Como o valor é pequeno, acabarão
recebendo
o
montante
antes
dos
precatórios.
De acordo com a advogada que defende os
autores, Elizabeth Pereira Andrade, do
escritório Elizabeth Andrade e Luiz Oliveira
Sociedade
de
Advogados,
a
Justiça
reconheceu, em 1997, o direito de oito
credores do Instituto de Previdência do
Estado de São Paulo (Ipesp) a um
pagamento de aproximadamente R$ 960 mil
em precatórios - o valor corresponde a uma
atualização feita em 2001. O crédito era
devido porque os autores tinham irmãos,
pais ou cônjuges que eram pensionistas do
órgão.
O montante foi incluído no orçamento do
Estado de São Paulo de 2003, mas nunca foi
pago. A situação levou ao ajuizamento da
ação em 2008, com pedido de danos morais
equivalentes a 20% de cada crédito
individual. Segundo Elizabeth, a demora no
pagamento embasou a exigência de
indenização. "A omissão do Estado de São
Paulo em pagar o que deve é uma afronta
às garantias constitucionais e à boa-fé", diz.
A decisão proferida pela 3ª Câmara de
Direito Público do TJ-SP considera que o não
pagamento dos precatórios significa que a
verba foi desviada para outro fim. A prática,
de acordo com o texto, caracteriza
improbidade administrativa. "Se o Poder
Público destinasse apenas o que gasta
desnecessariamente com publicidade para
pagar o que deve, já teria sido reduzida
consideravelmente a inadimplência dos

A indenização estabelecida pela Câmara, de
R$ 5 mil por credor, não se transformará
em outro precatório. O valor, de acordo com
a Lei estadual nº 11.377, de 2003, é
considerado Requisição de Pequeno Valor
(RPV), e deverá ser quitado em até 90 dias
após
a
requisição
de
pagamento.
Para o presidente da Comissão Especial de
Defesa dos Credores Públicos (Precatórios)
do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Flávio Brando, a
decisão é um importante precedente. "A
OAB entende que os agentes públicos
responsáveis
pelos
atrasos
deveriam
reembolsar os Estados e municípios. Um
exemplo seria o governador que segurou
precatórios para fazer obras de caráter
eleitoral",
afirma.
Brando estima que, se o dano moral fosse
requerido e concedido aos detentores de
precatórios, Estados e municípios estariam
diante de um grave problema. "Só o Estado
de São Paulo tem 200 mil credores
alimentares. Multiplicando por R$ 5 mil
teríamos R$ 1 bilhão de passivo", diz. Por
meio de nota, a Procuradoria-Geral do
Estado de São Paulo (PGE) afirmou que
"está analisando o caso e interporá os
recursos
cabíveis".
Não é a primeira vez, entretanto, que o
poder público é penalizado pela demora no
pagamento desses títulos. O advogado
Telmo Ricardo Abrahão Schorr atuou em
oito processos nos quais o Estado do Rio
Grande do Sul foi multado por atrasar esse
pagamento. Schorr se baseou no artigo 14
do Código de Processo Civil para defender a
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penalidade. De acordo com a norma, estão
sujeitos a multa aqueles que dificultarem a
efetivação
de
uma
decisão
judicial.
As multas estabelecidas pela Justiça - em
torno de 20% dos valores dos precatórios,
também são consideradas RPVs. Com isso,
pelos menos quatro credores já as
receberam,
enquanto
aguardam
o
pagamento dos títulos públicos. "Se o
cidadão não paga seu imposto, o Estado
tem maneiras de compeli-lo a pagar. Mas o
poder público não está sujeito a isso", diz
Schorr.
O procurador César Rigo, que defendeu o
Rio Grande do Sul em alguns processos que
exigiam o pagamento de multas, diz que o
Estado deve aproximadamente R$ 4 bilhões
em precatórios, e não tem dinheiro
suficiente para quitar todos. "É uma
contradição. Se o Estado não tem recursos,
não há como obrigá-lo a pagar", afirma.
PEC

altera

forma

de

pagamento

Por De São Paulo Tramita na Câmara dos
Deputados uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que garante a idosos e
portadores
de
doenças
graves
ou

incapacitantes "preferência máxima" para o
recebimento de precatórios. O texto, de
autoria dos deputados Edson Pimenta (PSDBA) e Luciano Castro (PR-RR), estabelece
que os valores devidos a essas pessoas
deverão ser pagos logo após o término
(trânsito em julgado) dos processos. A PEC
nº 176, de 2012, está na pauta da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania
(CCJC).
A proposta inclui um novo parágrafo no
artigo
100
da
Constituição
Federal,
retirando idosos (acima de 60 anos) e
portadores de doença grave da fila dos
precatórios
criada
pela
Emenda
Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de
2009. De acordo com a justificativa
apresentada pelos deputados, "a ideia é
privilegiar, especialmente, aqueles cuja
expectativa de vida é limitada e que devem
fruir seus direitos antes que deixem a vida".
Para eles, "sendo esses créditos devidos
pelas Fazendas Públicas, o não pagamento
durante a vida do credor constitui um fato
gravíssimo e lastimável que denigre a
imagem do governo federal, dos Estados e
municípios".
Bárbara Mengardo - De São Paulo

COMENTÁRIO
A questão precatório é uma das que mais causa indignação, pois é a
representação nua e crua do descaso do Poder Público para com o pagamento
dos seus credores. Fato que não se repete, na maioria das vezes, quando o
assunto é cobrar os seus devedores.
A decisão ora noticiada demonstra que o Poder Judiciário de São Paulo não está
alheio às graves violações praticadas em relação aos precatórios, dentre elas a
patente ausência de boa-fé, improbidade administrativa e por aí vai, como
citado.
Temos no escritório ações cujos créditos já estão na fila dos precatórios há mais
de 15 anos. Não sem razão muitos credores morrem enquanto os seus créditos
continuam na maldita fila. Torcemos para que não aconteça o mesmo com os
seus herdeiros e, ainda, conosco, advogados.

Largo da Misericórdia, 23, sala 406, São Paulo, Capital, CEP 01012-909
Telefone 3101.0150 - Celular: 8347.1131
e-mail: gmradvs@terra.com.br ou vmadv@terra.com.br

www.mesquitaedornelasadvogados.com.br

2

Mesquita & Dornelas
Advogados Associados - OAB/SP 9863
Não se olvide o quão grave é a situação na medida em que muitas destas ações
decorrem de direitos trabalhistas não cumpridos pelo Estado, Município,
autarquias etc. Ou seja, tais créditos são de natureza alimentar.
O que leva à inegável caracterização do dano moral que merece a justa
indenização.

Verônica Cordeiro da Rocha Mesquita – Agosto/12
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