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Prezados clientes, 
 
 
 
É com enorme satisfação que comunicamos que, finalmente, o Tribunal de Justiça de 
São Paulo repassou a verba proporcional ao montante de precatórios devidos ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, relativo aos depósitos para pagamento 
destes precatórios depositados pelo Estado de São Paulo durante o ano de 2010. 
  
Este repasse atingiu valores aproximados de 80 milhões, dos quais 50% serão 
destinados aos idosos acima de 60 anos e aos portadores de doença grave devidamente 
comprovado nos autos (vide informe clientes “4”), que deverão beneficiar os credores 
de 1999 e parte de 2000, em valores limites de R$55.924,31 para cada um e os outros 
50% serão destinados ao pagamento de precatórios em ordem crescente de valor (neste 
caso será considerado o valor do precatório e não o valor individual), que deverá atingir 
precatórios de até aproximadamente 160 mil. 
 
Por outro lado, o governador Alkmin assinou decreto dia 6 de janeiro deste ano, 
determinando que em 2011 o procedimento será o mesmo de 2010, ou seja, 50% dos 
depósitos serão destinados aos doentes graves e aos idosos e os outros 50% para 
pagamento de precatórios em ordem crescente de valor. 
 
A nossa expectativa, agora com os valores em posse do TRT, é de que já em fevereiro 
os primeiros pagamentos comecem a ser efetuados, pois a listagem está confeccionada e 
deverá ser publicada em breve, para maior transparência do processo. 
 
Nos próximos dias, notícias serão veiculadas sobre o ora noticiado por nós, mas 
tomamos a iniciativa de informar a todos os nossos clientes, pois foi uma vitória dentro 
do sofrido quadro dos credores destes créditos. 
 
Fizemos (OAB/SP) uma reunião na semana passada com o Governador Alkmin, que 
nos assegurou um repasse de verbas maior que o estipulado na emenda 62 para 
pagamento de precatórios em 2011 (2,4 bilhões), o que nos deixa muito otimistas 
quanto à possibilidade de liquidação destes precatórios pendentes num prazo mais curto, 
bem como ficou de analisar novas propostas sugeridas pela OAB/SP, deixando aberto 
um excelente canal de negociação, muito diferente do governo anterior que se mostrava 
insensível e intransigente quanto a este tema. 
 
Manteremos os senhores clientes sempre informados dos novos acontecimentos, mas a 
luta que travamos começa a ter resultados práticos com o início do pagamento destes 
créditos. 
Ainda é cedo para outras previsões, mas de agora em diante os repasses de verbas do 
Tribunal de Justiça ao Tribunal do Trabalho deverá ser mensal, possibilitando a 



retomada dos pagamentos todos os meses, com o que os prazos para liquidação dos 
precatórios poderão ser mais previsíveis. 
 
Insistimos na atualização do cadastro de todos os clientes junto ao escritório e outro 
informe será emitido assim que houver novidades (e.mail: 
reynaldo@ovidiocollesi.adv.br). 
 
Um grande abraço a todos e que tenham um excelente ano de 2011. 
 
É o que lhes desejam, 
 
Ovidio Collesi – Advogados Associados 
 
Ovidio P. R. Collesi 
Yara Ap. G. M. Emerici 
Reynaldo S. Collesi 
 
 
   


