
 
 
INFORME CLIENTES “3” de “OVIDIO COLLESI ADVOGADOS ASSOCIADOS”                                 
                                                    Maio/2010 
 
Prezados clientes, 
 
 
Conforme esclarecido nos informes anteriores, 50% dos depósitos mensais que estão 
sendo feitos pelo Estado de São Paulo (aproximadamente 55 milhões mensais) serão 
destinados aos idosos com mais de 60 anos (se tiver várias ações recebe apenas uma vez 
- apenas 1 CPF e limitado a R$55.924,00) e portadores de doença grave, e os outros 
50% (55 milhões mensais), serão destinados ao pagamento de precatórios em ordem 
crescente de valor, já que esta opção foi realmente exercida pelo Estado de São Paulo e 
o decreto já foi publicado; neste caso será considerado o valor total do precatório, com 
todos os autores que compõem a ação, não sendo considerado o crédito individual, onde 
se conclui  que no ano de 2010 serão pagos precatórios de valores até 380 mil reais. 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ficou responsável por unificar todas as 
listas de credores do Estado, incluindo credores da Justiça Cível, do Trabalho e do 
Tribunal de Contas e publicou a ordem de serviço nº 2/2010, estabelecendo regras para 
pagamentos destes precatório, dentre as quais destacamos a obrigatoriedade imposta à 
Procuradoria Geral do Estado em fornecer a listagem dos credores em ordem 
cronológica, destacando o valor do crédito, a idade do credor, o Tribunal de origem do 
seu crédito, para que cada um confira o seu direito, não sendo necessário (por enquanto) 
de nenhuma prova adicional nos autos. 
Por informações do próprio Tribunal, esta listagem deve ser publicada no mês de junho 
próximo e então poderemos fazer estimativas de recebimento mais concretas para cada 
caso. 
Insistimos aos clientes que mantenham seus cadastros atualizados em nosso escritório. 
Novamente alertamos aos clientes que se precavenham com investidores interessados 
em adquirir os créditos, pois temos visto explorações desmedidas que podem causar 
sérios danos aos cedentes no futuro e então sugerimos que havendo interessados, que 
nos comuniquem imediatamente para que possamos avaliar o melhor negócio (com 
segurança) para o cliente. 
Os novos acontecimentos serão relatados nos informes mensais que o escritório está 
emitindo. 
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