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Senhora 

Desembargadora Liana Chaib 

Presidente do TRT/PI 22ª Região (PI) 

 

 

Senhora Presidente, 

 

 

O momento que enfrentamos é muito delicado e cheio de incertezas, mas todos os 

gestores municipais já têm uma certeza a necessidade de socorrer as pessoais de baixa renda, 

especialmente, os autônomos em geral. 

 

Esse “socorro” somente poderá ser feito com recursos financeiros dos quais os 

Municípios não dispõem, sendo fato público e notório. A fome voltou em dez dias de 

paralisação do País e precisamos ajudar nossos munícipes com cestas básicas, medicamentos 

e auxílio financeiro para demais despesas com o custeio de tarifas de água, energia elétrica, 

aluguel entre outras necessidades essenciais à vida humana em sociedade. 

 

Não podemos esperar pela ajuda externa do Estado e União, pois a fome é iminente. 

 

Esse relato não é fantasioso é realidade pura e simples e precisamos agir e contar 

com a colaboração dos órgãos como este valoroso Tribunal, no sentido de suspender os 

bloqueios de precatórios e RPVs, pelo período de 90(noventa) dias a fim de assegurar aos 

Municípios condições mínimas de comprar cestas básicas, medicamentos, material de 

higiene pessoal, limpeza ente outros vitais neste momento para assegurar a vida humana em 

nossos Municípios. 

 

Não obstante, optamos por não citar nomes dos Municípios, mas se tem publicação 

o Diário Oficial de parcelas de precatórios encalires mensais de R$ 42.000,00; R$ 60.000,00 

e R$ 150.000,00 e muitos outros menores e maiores. 

 

O Momento exige medidas extremas e os Municípios não estão pleiteando o não 

pagamento, mas apenas a prorrogação desses pagamentos pelo prazo bastante razoável de 

03(três) meses. 

 

O deferimento dessas medidas vai garantir aos gestores municipais a certeza de salvar 

vidas humanas, evitando a fome, propagação dessa doença e de muitas outras em decorrência 

da baixa da imunidade devido a má nutrição das pessoas, especialmente crianças, idosos e 

pessoas incluídas nos grupos de risco que estão classificados como de baixa renda. 

Atenciosamente, 
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