
 

Veto a parcelamento de precatório divide ABCD 
 

Alguns municípios vão seguir regras em vigor até a última quinta-feira, outros vão analisar decisão. 

 

Procuradas para comentar a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que na última quinta-feira, 

derrubou as regras para pagamento parcelado de precatórios (títulos de dívida federais, estaduais e 

municipais), as cidades da região se dividem. 

 

São Bernardo informa que vai manter as determinações da Emenda Constitucional 62/2009 – a que 

permite o parcelamento em até 15 anos -, até que nova decisão seja publicada pela Justiça. 

 

Mesmo posicionamento de São Caetano. “O que temos de posição da Prefeitura vem da Secretaria 

de Assuntos Jurídicos, que informou que a decisão do STF ainda não tem aplicação imediata, 

portanto por enquanto a questão dos pagamentos não se altera”. 

 

Diadema, por sua vez, ressalta que somente irá se posicionar em relação ao tema “após a publicação 

do acórdão pelo STF”. 

 

Já Ribeirão Pires alega que o assunto será analisado pela secretaria de Assuntos Jurídicos, que irá 

decidir como o tema será tratado pelo município. 

 

DÚVIDAS 
 

A razão para respostas tão distintas é explicada por especialistas ouvidos pelo BOM DIA. Segundo 

eles, com a revogação da Emenda Constitucional 62/2009, a questão entra em um limbo jurídico. 

“A Emenda sempre foi questionada, mas havia melhorado um pouco o que antes era péssimo. 

Houve uma redução das dívidas com precatórios. Com a decisão, em tese, volta a vigorar a situação 

antiga, onde não se pagava nada. Mas é preciso esperar”, avalia o ex-presidente do Madeca 

(Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores do Poder Público), o advogado Felippo 

Scolari Neto. 

 

Já o advogado Fernando Stábile, de Santo André, ressalta que o tema gerou dúvidas entre credores e 

devedores. 

 

“Hoje recebi várias ligações de clientes com dúvidas sobre a decisão.Numa situação como essa, o 

Poder Judiciário, o CNJ [Conselho Nacional de Justiça] precisa ser firme para garantir que os 

credores recebam os seus direitos”, destaca. Na avaliação do advogado, a solução definitiva para o 

caso deverá levar alguns meses. 

 

O QUE FALTA? 
 

Nas próximas sessões, o STF irá decidir as implicações do fim do parcelamento. 

 

Um dos principais itens apontados pelos especialistas é, por exemplo, qual será o procedimento nos 

casos em que o pagamento já foi parcelado. 
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