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      São Paulo, 09 de novembro de 2017. 

 

 

Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Desembargador Doutor Manoel de Queiroz Pereira Calças  

 

 

 

A COMISSÃO DE PRECATÓRIOS DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO SÃO PAULO E O MADECA – MOVIMENTO DOS 

ADVOGADOS EM DEFESA DOS CREDORES ALIMENTARES DO PODER PÚBLICO, por seus 

representantes que abaixo subscrevem, vêm respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, em razão de inúmeras reclamações de associados e demais interessados na 

celeridade da prestação do serviço jurisdicional, requerer providências pelos fundamentos 

que passam a expor.  

Inicialmente, reconhece-se todo empenho da atual gestão 

deste E. Tribunal, no sentido de não economizar esforços para melhorar a qualidade e 

celeridade da prestação de serviço jurisdicional nas varas da Fazenda Pública, inclusive com 

a instalação de duas novas varas (15ª e 16ª). 

Não obstante, em que pesem todos os esforços 

despendidos, ainda convivemos com problemas pontuais que merecem atenção especial 

desta Corte, no que se refere à 10ª Vara da Fazenda Pública e ao Setor de Execuções contra 

Fazenda Pública.  

A 10ª Vara da Fazenda Pública, infelizmente, é campeã na 

insatisfação dos jurisdicionados, em razão da inadmissível demora na prática de qualquer 

ato processual, como por exemplo, cumulando atrasos de mais de 1 ano na juntada de 

petições, dentre outras atividades de rotina de cartório. 
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Aliás, o problema crônico da 10ª Vara da Fazenda Pública 

não é novidade nesta Corte e, apesar de inúmeras intervenções da Corregedoria, poucos 

avanços tivemos, o que torna necessário nova intervenção, com medidas mais eficazes a 

sanar de vez o problema ou, ao menos, reduzir a nível razoável. 

Quanto ao Setor de Execuções contra Fazenda Pública a 

questão nos parece mais pontual, em virtude da crescente demanda provocada pelas novas 

regras de pagamento de precatório, que impõem novas rotinas e exigem movimentação 

maior dos processos e, por consequência, mais mão de obra. 

Recentemente, a PGE publicou comunicado informando aos 

credores de precatórios que, a partir de 04 de dezembro de 2017, e pelo período que 

estiver em vigor o regime especial de pagamentos da EC 94/16, serão recebidas propostas 

para antecipação de pagamento mediante deságio, nos termos do Decreto 62.350/2016.  

É da essência do acordo com deságio que a liberação dos 

recursos mediante expedição do mandado de levantamento seja célere.  

Com efeito, causa preocupação aos credores a atual 

morosidade já existente na liberação dos mandados que certamente será agravada com o 

início dos acordos e possível adesão de milhares de credores em processos distintos e, por 

consequência, exigem medidas administrativas para dar efetividade na prestação do serviço, 

como por exemplo, designação/reposição de servidores e inclusive realização de 

“mutirões”. 

Contando com o alto espírito democrático de Vossa 

Excelência para o diálogo e equacionamento da matéria, com o humanismo e sensibilidade 

para a justa causa, aguardamos confiante providências para sanar as irregularidades 

apontadas e restabelecer atendimento satisfatório na prestação de serviço jurisdicional. 

Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

CLODOMIRO VERGUEIRO PORTO 
Vice-Presidente da Comissão de 

Precatórios da OAB/SP 
 

CLÁUDIO SÉRGIO PONTES  
Presidente do Movimento dos Advogados em 

Defesa dos Credores Alimentares do Poder 
Público MADECA 
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