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O TJ DO ESTADO DO RJ PAGOU MAIS DE R$ 1,8 BI EM
PRECATÓRIOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS
Nesta semana, através de sua Assessoria de
Imprensa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro publicou notícia que trouxe conforto a milhares
de pessoas que aguardam na ﬁla para pagamento dos
precatórios – valores devidos pela Fazenda Pública
devido à condenação judicial deﬁnitiva. Somados, os
precatórios pagos totalizam aproximadamente R$
1.800.000.000,00 (Um bilhão e oitocentos milhões de
reais), sendo expedidos mais de 10.000 mandados de
pagamento.
A principal parte da dívida foi quitada pelo Governo
do Estado, ressaltado que os precatórios foram
inscritos até 2017 e possuem natureza alimentícia, ou seja, aqueles decorrentes de condenações ao
pagamento de diferenças salariais, pensões, aposentadorias e indenizações por morte ou invalidez.
Importante salientar que a DIPRE (Divisão de Precatórios do Estado do Rio de Janeiro) possui extrema
relevância na agilização dos pagamentos, especialmente por ter a atual direção implementado sistema
eletrônico para digitalização de milhares de processos bem como pela mudança de sua equipe e melhorias
em sua estrutura física.
Por ﬁm, o Tribunal de Justiça disponibiliza o “Portal dos Precatórios” em seu site
(http://www.tjrj.jus.br/web/precatorios), permitindo a consulta de informações por qualquer pessoa.”
Há de salientar que a notícia acima veiculada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está diretamente
associada à proatividade e às diligências rotineiramente realizadas pelo Escritório Gouvêa Advocacia e
Estratégia junto à DIPRE, a ﬁm de que o Ente Público respeite os Princípios Constitucionais da Transparência
e da Duração razoável do Processo.
Reiteramos o nosso compromisso com a excelência de nossos serviços, permanecemos diligenciando
diariamente para alcançarmos os melhores resultados.

ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Com o intuito de veriﬁcar se os pagamentos estão sendo realizados nos valores corretos, de acordo com a
tabela de atualização dos órgãos pagantes, solicitamos aos clientes pensionistas que nos enviem, sempre
que possível, os contracheques atualizados para a devida análise e providências.
Nosso e-mail para envio é atendimento@gadvogados.com.br e nosso telefone, para esclarecimentos de
qualquer dúvida, é o (21) 3824-0300.
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