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Prezados Clientes, 
 

 
1 - Em março/2012 encerrou o pagamento dos precatórios do Estado de São 

Paulo relativos à ordem crescente de valor, o que possibilitou a quitação de mais da 
metade dos precatórios pendentes na Justiça do Trabalho. O valor do precatório pago 
atingiu aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais), considerado todos os autores 
da ação (e não valores individuais). 

 
Vencida esta etapa, em maio deve ser reiniciado o pagamento das 

prioridades (doentes e idosos) de 2002 a 2012, com o que esperamos que em 2 ou 3 
meses todos estes débitos sejam pagos. 

 
Para o segundo semestre, devem ser pagos os precatório em ordem 

cronológica (parado em 1999), com o que 50% dos recursos disponíveis daqui para 
frente serão destinados exclusivamente para estes credores mais antigos, e assim por 
diante (2000, 2001, etc). 

 
Não temos como dimensionar quantos orçamentos serão quitados até o final 

do ano, mas acreditamos que ao menos 1999 será liquidado e no ano que vem, mais 2 
ou 3 orçamentos (2000, 2001 e 2002). 

 
2 - Quanto aos novos engenheiros que foram contratados pelo Estado desde 

2007, informamos que ajuizamos ações objetivando o cumprimento da Lei. É com 
grande satisfação que noticiamos que obtivemos êxito total no primeiro julgamento 
deste tipo de ação (dos mais de 70 que ajuizamos) onde foi reconhecida a aplicação de 
8,5 salários mínimos além das vantagens que adquirirem no tempo de serviço, vencidas 
e vincendas. 

 
3- Quanto à opção do Estado de São Paulo para realizar leilão no ano de 

2012 com 50% dos recursos destinados ao pagamento de precatório, informamos que 
dificilmente este sistema será implantado, face a dificuldade de operacionalidade da 
medida. O procurador Geral do Estado afirmou que se até julho o sistema não estivesse 
funcionando, optaria por liberar o dinheiro ou para precatórios em ordem crescente de 
valor, ou para a ordem cronológica pendente. 

 
Sobre este assunto, aguardaremos novas notícias. 
 



4- Os pagamentos estão sendo feitos de forma regular e, liberado o crédito 
ao escritório, em 5 a 10 dias o valor é repassado ao cliente. 

 
Como sabem, na Justiça Comum quase nada foi pago por problemas na 

expedição do alvará, motivo pelo qual 95% dos créditos liberados aos credores ainda 
não foram disponibilizados aos mesmos. 

 
Insistimos para que o cliente evite vender seu crédito, principalmente em 

face das perspectivas positivas que se apresentam. Contudo, caso procurados por 
terceiros, entrem em contato com o escritório para que não façam negócios que resultem 
em prejuízo ao cliente, uma vez que o comprador de precatório, ávido por fazer 
negócio, vê sua pretensão (na maioria das vezes) frustradas na Justiça do Trabalho, que 
é totalmente contrária à homologação de cessão por preço baixo (vil). 

 
 Reiteramos o pedido a todos os clientes, independentemente do seu crédito 

já ter se constituído em precatório, a atualização dos dados cadastrais (data de 
nascimento, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone), que poderão ser enviados por e-
mail, carta, telefone ou pessoalmente (vide informações de envio no rodapé desta).  

 
Em caso de dúvidas colocamo-nos à disposição, lembrando a você cliente 

que a possibilidade de recebimento do seu precatório nunca foi tão real, comparada com 
os últimos anos. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
Ovidio Collesi - Advogados Associados 

Alameda Rio Negro, 1084, Cj A-12 
Alphaville, Barueri - SP 
CEP: 06454-000 
Telefone: (011) 4191 - 5211 
e-mails para contato: 
reynaldo@ovidiocollesi.adv.br 
valeria@ovidiocollesi.adv.br 

 


