
 

 

 

Santo André tem três frentes para quitar R$ 1,7 
bilhão de precatórios 
Bruno Coelho Política 

  

 
Serra diz que dívida ativa chega a R$ 1,4 bilhão (Foto: Amanda Lemos) 

 

O prefeito Paulo Serra (PSDB) mira em três tipos de ações para liquidar a dívida de R$ 1,7 

bilhão do município com precatórios – débitos judiciais – até 2020, prazo estipulado pelo 

artigo 101º da Constituição Federal. A nova lei sancionada pelo tucano, no fim de maio, que 

possibilita a troca de título de precatórios por dívidas ativas de contribuintes com o Paço é 

apenas uma das etapas para dar fim ao passivo bilionário. 

Os precatórios de natureza comum, ou seja, condenações decorrentes de desapropriações, 

restituição de tributos e outros, somam R$ 1,1 bilhão. O montante é dividido em credores 

municipais, que têm a receber aproximadamente R$ 600 milhões, e a Sabesp (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a qual espera cerca de R$ 450 milhões de débitos 

pelo fornecimento de água, segundo o governo. 

A nova legislação visa abater parte de R$ 1,4 bilhão de dívida ativa, de acordo projeção de 

Serra. A proposta favoreceria diretamente apenas os credores comuns. Na prática, o governo 

possibilita que o título de precatório dessa modalidade seja trocado, pelo próprio proprietário 

ou por um terceiro que queira comprá-lo, mesmo com deságio, a fim de uma compensação de 

débitos municipais. 
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Embora as normas tenham em vista os títulos de precatórios comuns, Serra diz que a redação 

beneficiará, mesmo indiretamente, os credores alimentares que, por sua vez, completam o 

montante com valor aproximado de R$ 650 milhões. “O projeto tem maior facilidade em 

beneficiar os precatórios comuns, no entanto, nos ajuda a resolver os alimentares, já que os 

dois primeiros precatórios na lista são comuns”, vislumbra. 

Segundo o prefeito, os maiores devedores de tributos municipais têm propriedades próximas 

ao rio Tamanduateí, os quais têm a pagar principalmente IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços). Apesar de sancionada, a medida ainda precisa ser 

regulamentada até o fim de junho, para que interessados pela compensação da troca de título 

de precatório com a dívida possam procurar o Paço. 
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Na prática, a redação da nova lei não impede um título de precatório alimentar seja usado no 

processo de abatimento da dívida, mas essa ação pode ser inviável, visto que muitos desses 

credores estão em ações judiciais coletivas.  “Quem é credor de precatório alimentar, que tem 

valor pequeno (a receber), não vale a pena a pessoa fazer esse procedimento”, diz o 

presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, Fernando 

Stábile. 

Caso Serra não consiga abater na totalidade os precatórios comuns e alimentares, mesmo com 

o programa, Santo André terá duas saídas para compensar esse débito até 2020. Uma 

possibilidade ventilada pelo governo futuramente é trocar o total de precatórios por um 

financiamento junto à União, com juros menores e mais tempo de pagá-lo, isso caso o Palácio 

do Planalto mantenha o atual prazo de quitação. 

 

 



 

 

Semasa 

 

O fim do passivo com a Sabesp é outra etapa para dar fim da dívida de títulos de precatórios. A 

companhia exige R$ 1,96 por metro cúbico de água e o Semasa (Serviço Municipal de 

Saneamento Ambiental) despende R$ 0,98. Somando todas as divergências de valores entre as 

partes, a estatal chega a R$ 3,2 bilhões cobrados, enquanto o município reconhece R$ 1,4 

bilhão. 

Para abater o montante, Serra mais uma vez não descarta entregar a gestão do Semasa à 

Sabesp. “Contratamos uma auditoria e a gente deve em julho fazer um encontro de contas, 

para fazer um possível acordo. “A gente não descarta nenhum modelo. O importante para nós 

é que a dívida seja equalizada”, conclui. 

 

fonte: https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2363875/santo-andre-tem-tres-frentes-para-quitar-

r-17-bi-de-precatorios/ 
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