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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR LUIZ FUX DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO N° 52  

DISTRITO FEDERAL - DF 

REQTE.(S): SOLIDARIEDADE 

INTDO. (A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

PROC.(A/S(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS – CNSP, representada pelo seu Presidente Antonio Tuccilio, conforme 

estatuto anexo (DOC 1) CNPJ 86.702.834/OOO1-64 brasileiro, casado, RG 2.097.299 

– Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, nº 88 6º conj. 601 Centro São Paulo, CEP 01.017-909 

e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO – ANSJ, representada pelo seu Presidente José Gozze, conforme 

estatuto anexo, (DOC. 2) CNPJ 089.312.708-72  brasileiro, casado, RG 3.857.293 – 

Rua Conselheiro Furtado nº 93, 2º andar Centro São Paulo CEP 01.511- 000, neste ato 

representadas pelo Dr. JULIO BONAFONTE, escritório nesta Capital, na  Rua 

Senador  Paulo Egídio, 72 6º andar conj. 601 CEP 01.006.904, São Paulo Fone: (11) 

3113-0101, conforme procurações anexo, (DOCS. 3 e 4), vem respeitosamente à  

presença  de  Vossa Excelência requerer o seu ingresso no processo em referência  

“AMICUS CURIAE”/ASSISTENTE 

REIVINDICAÇÃO: INDEFERIMENTO DO REQUERIDO PELO PARTIDO 

SOLIDARIEDADE DO PEDIDO NO ITEM 89, FOLHAS 25/26, ITEM III.1 NO 

SENTIDO DE DETERMINAR A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS 

DOS PERCENTUAIS FIXADOS ENTRE 1% E 2% DA RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA DO ENTE DA FEDERAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO 

DE PRECATÓRIOS NO REGIME ESPECIAL ATÉ A CRIAÇÃO DE LINHA 

ESPECIAL DE CRÉDITO PELA UNIÃO. 
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como: “AMICUS CURIAE”/ASSISTENTE, que se justifica conforme enunciado em 

referência, nos termos da Lei 9868/99 e art. 131 § 3º do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:  

 

 “§ 3º Admitida a intervenção de terceiros no processo de 

controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes 

facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for 

o caso, a regra do § 2º do artigo 132 deste Regimento.  

 

(Acrescentado pela ER-000.015-2004)” 

 

E como ASSISTENTE nos termos do artigo 119 e parágrafo 

único do Novo Código de Processo Civil: 

 

“Pendendo uma causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o 

terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja 

favorável a uma delas, poderá intervir no processo para 

assisti lá. 

 

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer 

procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo 

o assistente o processo no estado em que se encontre.” 

 

A legitimidade é publica e notória bastando para tanto a 

representatividade de mais de 700.000 servidores ativos, aposentados e pensionistas e 

trabalhadores com demandas previdenciárias em todo o Brasil, a exemplo do que 

ocorreu como autor junto com a OAB – Conselho Federal na ADI 4357 – PEC 62/09 – 

Precatórios perante o Supremo Tribunal Federal com sustentação oral, inclusive na 

Repercussão Geral nº 870.947 - Tema 810, que trata da atualização monetária no 

pagamento dos precatórios.  

 

 A gravíssima questão do pagamento dos precatórios, que se 

transformou em calotes oficiais nas últimas décadas, sempre registrando falecimento 

de quase 100.000 credores sem receber em vida o legítimo crédito, após 4 (quatro) 
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Emendas Constitucionais: 30/2000, 62/2009, 94/2016 e 99/2017, a cada dia que 

passa, tem se transformado em instrumentos procrastinatórios violadores da 

Constituição Federal, e quando se imagina o fim, cria-se novos obstáculos para 

instituição de novas moratórias favorecendo os entes devedores. 

 

A interposição da ADO é correta para exigir que se cumpra o 

financiamento previsto no artigo 1º, § 4º, inciso I a IV da Emenda Constitucional n° 

99/2017 por parte da União, diretamente, ou por intermédio de instituições financeiras 

oficiais sob seu controle, disponibilizando aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como, às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais 

dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos 

ao regime especial. 

 

Por outro lado, é totalmente inconstitucional, e não pode 

ser admitido, em hipótese alguma a suspensão imediata requerida no pedido 

inicial, item 89, III.1, folhas 26 com determinação com relação aos descontos 

dos percentuais fixados em 1% e 2% da receita corrente líquida no ente da 

federação, para quitação dos precatórios no regime especial, bem como, a 

retenção dos percentuais até a regulamentação do dispositivo que cria linha 

especial de crédito. 

 

A Arguição Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO 

não pode se transformar em “ADIO”, ou seja, em adiamento no pagamento dos 

precatórios, descumprindo a Emenda Constitucional nº 99/2017, sob pena de criar 

nova moratória, suspendendo todos os pagamentos, até a regulamentação ou 

julgamento no Supremo Tribunal Federal do dispositivo com relação à criação da linha 

especial de crédito, a demora da decisão no Tema 810 – Repercussão Geral RE nº 

870.947, que por si só, justifica a presente preocupação.   

 

A toda hora, mister se faz, relembrar e fazer coro a indignação de 

Vossa Excelência quando do julgamento do RE 870.947 – TEMA 810, comentando 

pedido formulado por ente devedor, abaixo reproduzido, como alicerce para o 

indeferimento da suspensão requerida para o não pagamento dos precatórios: 
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“Eu cheguei até a imaginar o seguinte: uma Súmula 

Vinculante assim: as condenações judiciais da Fazenda 

Pública são inexequíveis" 

 

Requer-se a admissão como “Amicus Curiae”/ASSISTENTE,  

deferida a inclusão deste Advogado nas publicações garantindo-se as manifestações 

e sustentação oral em Plenário para afinal: 

 

Indeferir de plano, a determinação requerida no item 89, III.1 

do pedido para a suspensão imediata de descontos dos 

percentuais fixados entre 1% e 2% da receita corrente líquida 

do ente da federação, para quitação de precatórios no regime 

especial de pagamento de precatórios, ou seja, que se 

suspenda a retenção dos percentuais para pagamentos de 

precatórios até a regulamentação do dispositivo em decisão 

e, consequentemente, a criação da linha especial de crédito, 

em respeito ao previsto na Constituição Federal; 

 

Convictos de que Vossa Excelência irá indeferir o requerido 

supracitado, como guardião da Constituição Federal para que o pagamento dos 

precatórios não sofram solução de continuidade, registro por oportuno, aproveitando a 

oportunidade, que a única determinação cabível é a de que se cumpra imediatamente o 

repasse dos recursos financeiros dos depósitos judiciais, a que se refere o artigo 1º, § 

2º, incisos I e II, letra b da Emenda Constitucional n° 99/2017 para as entidades 

devedoras cumprirem o pagamento dos precatórios no Regime Especial. 

 

Termos em que,  

P. Deferimento. 

 

São Paulo, 28 de maio de 2019 

 

 

JULIO BONAFONTE 

OAB/SP 123.871 


