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Defesa Civil amplia o trabalho de ajuda
humanitária na pandemia

 A Coordenado-
ria Estadual de Defesa 
Civil reforçou o trabalho 
de ajuda humanitária 
durante o período de 
pandemia e se tornou 
uma verdadeira central 
logística para abastecer 
todas as regiões do Pa-
raná de materiais usa-
dos para prevenção e 
tratamento da Covid-19. 
Cerca de 500 mil itens 
foram distribuídos.
 Desde março, 
veículos e agentes do 
órgão percorreram o Es-
tado para entregar álcool 
70%, além de milhares 
de peças de EPIs para 
os profissionais de saú-
de e cestas básicas para 

famílias em situação de 
vulnerabilidade.
 A Defesa Civil 
também ajudou na logís-
tica de medicamentos 
e equipamentos para a 
Secretaria da Saúde. 
Um exemplo foi o trans-
porte de respiradores, 
entre São Paulo e Curiti-
ba, para reforçar a estru-
tura hospitalar montada 
pelo Governo do Estado 
para atender infectados 
pelo novo coronavírus.
 O coordenador 
estadual da Defesa Ci-
vil, tenente-coronel Fer-
nando Raimundo Schü-
nig, explica que neste 
período houve uma das 
maiores mobilizações da 

história do órgão para 
atender toda a socieda-
de paranaense. As equi-
pes estiveram inclusive 
em comunidades isola-
das e vulneráveis, como 
indígenas e quilombolas.
 Schünig destaca 
que o papel da Defesa 
Civil também é de inte-
gração, de forma a atuar 
em conjunto com vários 
setores da administra-
ção estadual. “A Defesa 
Civil trabalhou integrada 
com todos os setores do 
Governo, ajudando a mi-
nimizar o sofrimento das 
pessoas mais vulnerá-
veis neste momento de-
licado pelo qual estamos 
passando”, disse.

ENTREGAS
 Os veículos do 
Centro Logístico da De-
fesa Civil levaram álcool 
para ajudar na higieni-
zação de pessoas em 
todas as regiões do Es-
tado. Foram entregues 
aproximadamente 156 
mil litros de álcool 70%, 
14.951 frascos de álco-
ol gel, 12.047 frascos 
de álcool spray, além 
de 4.980 litros de água 
oxigenada (peróxido de 
hidrogênio).
 Também para 
ajudar na prevenção, fo-
ram entregues 160.423 
máscaras de proteção 
para diversas finalida-
des, como os modelos 

N95 e FP2, usadas por 
profissionais de saúde. 
A comunidade recebeu 
máscaras de TNT. Para 
confeccioná-las, o Cen-
tro Logístico movimen-
tou a matéria-prima nas 
penitenciárias.

CESTAS BÁSICAS
 As equipes da 
Defesa também foram 
decisivas na distribuição 
de 97.515 cestas bási-
cas para famílias caren-
tes de diversas regiões 
do Estado.
 Outro dado a 
ser destacado é o apoio 
prestado aos municípios 
na elaboração dos re-
gistros de ocorrências e 
processos de Situação 

de Emergência e Estado 
de Calamidade Pública.
 Esse apoio foi 
oferecido a 198 municí-
pios, sendo que destes 
91 cidades obtiveram 
reconhecimento do go-
verno federal, permitin-
do às prefeituras rece-
ber recursos da União 
no combate à Covid-19. 
O auxílio ajudou a dar 
transparência ao pro-
cesso junto aos órgãos 
de controle estadual e 
federal.

FLOWCHART
 Para conseguir 
coordenar as ações 
durante a pandemia, a 
Coordenadoria Estadu-
al da Defesa Civil usa 

uma ferramenta que 
permite acompanhar a 
evolução dos casos do 
novo coronavírus no 
Paraná. O Flowchart do 
Covid-19 é um sistema 
que possibilita uma fácil 
visualização dos dados 
de desenvolvimento da 
doença, assim como a 
identificação dos muni-
cípios mais afetados no 
Estado.
 Qualquer cida-
dão pode acessar esta 
ferramenta, que está 
disponível no site da De-
fesa Civil (www.defesa-
civil.pr.gov.br). Os dados 
são atualizados diaria-
mente.
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Paraná quita R$ 2 bilhões em precatórios em 2020
 O Governo 
do Estado pagou R$ 
2.038.316.786,35 em pre-
catórios até meados de se-
tembro de 2020, somando 
todas as modalidades es-
tabelecidas na legislação, 
entre aquelas da sequên-
cia natural e os acordos. 
Esses pagamentos fazem 
referência aos processos 
executados perante o Juí-
zo Auxiliar de Conciliação 
de Precatórios, do Tribunal 
de Justiça, homologações 
de Acordos Diretos (1ª e 
3ª Rodadas) nas Câmaras 
da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) e a ordem 
cronológica.
 “A quitação dos 
precatórios é parte de um 
compromisso de encerrar 
questões judiciais muito 
antigas, e neste ano eles 
foram fundamentais para 
injetar recursos na eco-
nomia em um momento 
de necessidade, princi-
palmente entre os mais 
vulneráveis”, afirma o go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior. “Esses pa-
gamentos são resultados 
dos esforços coordenados 
dos nossos procuradores 
e do Poder Judiciário para 
diminuir o tempo de espe-
ra das empresas e da po-
pulação”.

Nova Rodada de Acordo Direto está aberta na PGE

 A 5ª Rodada de Acordo Direto de Precatórios, que está com requeri-
mento aberto na Procuradoria-Geral do Estado (PGE) até janeiro de 2021, dará 
sequência a todo trabalho desenvolvido pelas Câmaras de Conciliação. Essa 
nova Rodada foi feita com base no decreto governamental 1.732/2019, assina-
do pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.
 O acordo direto, com a utilização dos créditos de precatórios indicados 
pelo interessado, terá como escopo a quitação da última parcela da dívida tribu-
tária, ou seja, 75% do valor total da dívida deve ser quitado com precatório, sen-
do o restante dividido em até 59 parcelas, nos mesmos moldes da 1ª Rodada. 
Pelo decreto, a 5ª Câmara de Conciliação de Precatórios tem a atribuição para 
deliberar e aprovar o parecer conclusivo acerca dos pedidos a ela dirigidos.

 De acordo com 
o relatório de pagamen-
tos do Tribunal de Jus-
tiça, responsável pela 
gestão dos recursos, a 
maior parte do bolo (R$ 
1.734.252.528,59) diz res-
peito a precatórios apre-
sentados em ordem cro-
nológica, de dívidas ainda 
referentes a 1998. Eles 
foram pagos até agosto de 
2020.
 No começo do 
ano, por exemplo, foi qui-
tada a última parte de uma 
dívida bilionária com uma 
construtora que estava 
emperrada há 30 anos no 
Paraná.
 Também foram 
R$ 147.292.533,61 em 
1.546 pagamentos super-
preferenciais, referentes 
a pedidos que levaram 
em consideração credo-
res com doença grave, 
idade avançada ou algum 
tipo de deficiência. Foram 
1.294 credores beneficia-
dos na Justiça Estadual, 
250 no Tribunal Regional 
do Trabalho e dois no Tri-
bunal Regional Federal da 
4ª Região.
 Os outros paga-
mentos foram feitos em ro-
dadas de negociação que 
têm atuação destacada da 
PGE e que ajudam a dimi-

nuir o passivo do Paraná.
 Foram, por exem-
plo, R$ 147.737.016,13 
em 520 acordos pela Pri-
meira Rodada de Acordo 
Direto em Juízo Auxiliar de 
Conciliação de Precató-
rios, modalidade ancorada 
no Decreto 2.566/2019. O 
Estado autorizou o per-
centual de deságio na 
conciliação de precatórios 
em até 40% - escalona-
do conforme o ano orça-
mentário. Nos acordos já 
realizados nessa variante 
houve economia de R$ 
52.896.466,54 aos cofres 
públicos.
 Também foram 
R$ 5.832.468,41 referen-
tes à homologação de 
Acordos Diretos da 1ª Ro-
dada e R$ 3.202.239,61 
dos Acordos Diretos da 
3ª Rodada nas Câmaras 
de Conciliação da própria 
PGE. Essa categoria usa 
como base a Lei Estadu-
al 17.082/2012, mas cada 
Rodada é amparada por 
um decreto governamen-
tal.
 Esses R$ 5,8 
milhões da 1ª Rodada 
dizem respeito ao final 
dos pagamentos nessa 
modalidade, que está se 
encerrando nos próximos 
meses. Apenas nessa ca-

tegoria foram feitos acor-
dos que somam R$ 851,7 
milhões desde 2012, em 
508 requerimentos. Nes-
sa modalidade, devedores 
de ICMS que aderiram a 
um Refis abatem parte da 
dívida oferecendo preca-
tórios que compraram na 
condição de cessionários. 
Ou seja, o mesmo recurso 
paga o precatório e retor-
na ao Estado para pagar 
uma dívida tributária. Os 
Acordos Diretos da 3ª Ro-
dada, também em reta fi-
nal, envolveram, no total, 
cerca de R$ 300 milhões 
em 307 acordos.
 “Esses acordos 
também são uma alterna-
tiva para trazer devedores 
e quitar mais precatórios. 
Fizemos um Refis e es-
sas empresas indicaram 
a possibilidade de quitar 
até 75% das suas dívidas 
oferecendo precatórios, e 
a parte restante é esca-
lonada em até 59 meses. 
Eram devedores de ICMS 
que tinham precatórios 
para fazer esse encontro 
de contas. Em resumo, 
o que fazemos é quitar a 
dívida com o precatório, e 
quem homologa o acordo 
é o Tribunal de Justiça”, 
afirma o procurador André 
Renato Miranda Andrade, 

responsável por essas ro-
dadas.

PRECATÓRIOS
 Os precatórios 
são requisições de paga-
mento expedidas pelo Po-
der Judiciário para cobrar 
o pagamento de valores 
devidos pelo Estado após 
condenação definitiva 

(transitado em julgado) em 
processos judiciais. Em al-
guns casos da ordem cro-
nológica (ações comuns), 
as dívidas acumulam-se 
desde 1998. Em casos de 
créditos de natureza ali-
mentar, desde 2001.
 Eles são orde-
nados cronologicamente 

pela data da chegada do 
ofício requisitório nos tribu-
nais, e sua soma constitui 
o passivo financeiro dos 
estados e municípios, que 
estão no regime especial 
de pagamento, devendo 
ser quitados na íntegra até 
2024.
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