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Credores de precatórios de S.André recorrem à OEA 

Angela Martins 

Após 13 anos de luta para receber diferenças 

salariais em atraso, 2,5 mil servidores da 

prefeitura de Santo André enviaram uma 

denúncia à OEA (Organização dos Estados 

Americanos) em setembro de 2006 por violação 

dos direitos humanos dos credores de precatórios 

alimentares do município. O apelo foi baseado na 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem (1948) e na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (1969), que prevêem direito a 

receber remuneração, alimentação, vestuário, 

habitação, proteção, dignidade e direito às 

garantias e à proteção judiciais. 
 
A dívida da prefeitura de Santo André é resultante 
da Lei Municipal 6.504/89, de autoria do ex-prefeito Celso Daniel, a qual ele próprio contestou e 
perdeu na Justiça. A lei prevê um reajuste salarial de 25%, no período de março/1989 a 
outubro/1996. Segundo estimativa do Sindicato dos Funcionários Públicos de Santo André, cerca de 
10 mil servidores ativos e inativos que têm direito de receber pelos reajustes atrasados, totalizando 
uma dívida de mais de R$ 400 milhões. Grande parte das ações já está julgada e ganha. Mas desde 
1999, a administração não paga precatórios alimentares. 
 
"A maioria das pessoas que têm direito a receber já está aposentada e cerca de 30% já 

faleceu. Individualmente, os valores oscilam de R$ 5 mil a R$ 60 mil. Somente para os 2,5 mil 

servidores que representamos, a dívida atualizada ultrapassa R$ 100 milhões", informa o 

advogado Fernando Romera Stábile. Por duas vezes, a prefeitura de Santo André tentou declarar 
inconstitucionais as decisões judiciais e não conseguiu. 
 
Os credores alimentares já ajuizaram quatro pedidos de Intervenção Estadual no município, por 
descumprimento à ordem judicial. Os ofícios, porém, ainda não foram cumpridos porque o 
governador do Estado não nomeou o interventor. De acordo com a Ouvidoria da Casa Civil, 
existem 50 pedidos de intervenção em Santo André pendentes de nomeação.  
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Depois de esgotar todas as tentativas legais para reivindicar o pagamento, o escritório de 

advocacia decidiu apelar à OEA. O órgão internacional recebeu a denúncia e informou que o 

processo está sendo "examinado de acordo com as normas regulamentares vigentes". 

 
"Falta compromisso dos governantes e vontade política para mudar esse quadro. A legislação que 
temos também não é suficiente para obrigar os pagamentos, além do Judiciário ser complacente 
com o calote. E se a PEC for aprovada vai ser ainda pior. Somente no município de Santo André, os 
credores levarão 50 anos para receber, isso se não entrar mais ninguém na fila", diz o representante 
legal do Sindicato dos Funcionários Públicos de Santo André, Jaime de Almeida.  
 
Segundo ele, a única forma para solucionar o caso é encurtar os prazos de pagamento, seqüestro de 
bens públicos e parcelamentos. "Para isso ocorrer, é preciso mobilização dos trabalhadores. 
Precisamos pressionar os parlamentares e governantes para exigir soluções", conclui. 
 
Região aposta na PEC 12 para aliviar dívidas com precatórios 
 
A qualquer momento, as cidades da região podem ter seus cofres desfalcados em milhões de reais, 
problema este vivido pela maioria dos municípios brasileiros. O fantasma é velho conhecido das 
prefeituras e atende pelo nome de precatórios (dívidas reconhecidas judicialmente e não pagas). 
Juntos, seis dos sete municípios da região - Santo André, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra - devem mais de R$ 711 milhões. Em alguns casos, a dívida corresponde à metade 
do orçamento líquido anual da prefeitura. A única cidade da região que não sofre com o assunto é 
São Caetano, que possui apenas um precatório. A prefeitura de São Bernardo não informou o 
montante da dívida que possui. 
 
Para as administrações tirarem a corda do pescoço, a solução pode estar na PEC 12 (Proposta de 
Emenda Constitucional), que limita o gasto dos estados e municípios com precatórios. A proposta, 
que atualmente está no Senado, não tem prazo para ser votada porque a pauta está trancada por 
causa de uma série de MPs (Medidas Provisórias) que estão sendo votadas. 
 
No começo do mês, participantes da 10ª Marcha de Prefeitos a Brasília obtiveram do presidente do 
Senado, Renan Calheiros, a promessa de que a votação da PEC será acelerada. "Obtivemos a 
promessa de que, assim que a pauta do Senado for destrancada, seis matérias terão prioridade nas 
votações. Uma delas é a PEC 12", conta o secretário de finanças de Santo André, Antônio Carlos 
Lopes Granado, que esteve no encontro em Brasília.  
 
A PEC 12 estipula que o pagamento de precatórios seja limitado a 3% do orçamento do ano anterior 
para União e Estados, e de 1,5% para os municípios. Do volume de recursos, 70% seriam 
destinados a leilões reversos, ou seja, credores que oferecerem maior desconto receberiam primeiro 
e 30% seriam mantidos para fila atual, recebendo primeiro os de menor valor. A resolução também 
acabaria com a ordem cronológica dos processos e não existiria mais um prazo final para 
pagamento dos precatórios.  
A lei atual prevê que o total das dívidas do poder público reconhecidas até 1º de julho de cada ano 
seja incluída no orçamento para pagamento no ano seguinte. Os precatórios devem ser liquidados 
pelo seu valor real, acrescido de juros legais. Em caso de omissão no orçamento, a Justiça pode 
determinar o seqüestro de recursos financeiros da entidade executada.  



 

 

 
Endividados - "Os precatórios acabam criando situações malucas, em que uma pessoa detém o 
direito de cobrar uma dívida muito alta e recorre à Justiça para fazer um seqüestro nos cofres 
públicos. Quando o dinheiro é retirado, são os cidadãos que são punidos, porque a verba que seria 
usada para pagamentos de fornecedores e investimentos vai para o bolso de um só credor", afirma o 
secretário de finanças de Santo André, Antonio Carlos Lopes Granado. A cidade deve R$ 370 
milhões em precatórios, o que significa 50% de seu orçamento anual. Praticamente todo o montante 
é de natureza alimentar (dívidas trabalhistas).  
 
A pior situação da região é a de Mauá, onde a dívida com precatórios bate R$ 232 milhões, sendo 
que 90% são referentes a processos judiciais relacionados a desapropriações. "O total das dívidas do 
município é de R$ 1 bilhão, somando débitos com Tesouro Nacional. Isso corresponde a três anos 
de orçamento da prefeitura, que é de R$ 330 milhões. Hoje podemos falar que é uma dívida 
impagável", reconhece o secretário de finanças de Mauá, Lázaro Leão. A PEC, segundo ele, é a 
única solução para o problema. "É claro que o tempo de espera na fila seria maior, mas é um mal 
necessário. Não podemos punir os munícipes por causa dos precatórios". Pelo não pagamento das 
dívidas, a Justiça tem concedido uma série de seqüestros. Somente neste ano foram cinco, no valor 
de R$ 3 milhões. Em 2006, houve 14 seqüestros, totalizando R$ 8,8 milhões.  
 
O valor total de precatórios de Diadema está em torno de R$ 50 milhões, o que representa 12% da 
receita em 2006. Neste ano já foram seqüestrados R$ 2,5 milhões. Segundo nota oficial, "a 
administração defende a aprovação da PEC, uma vez que a alteração constitucional definirá um 
percentual do orçamento destinado ao pagamento dos precatórios, possibilitando desta forma o 
cumprimento das decisões judiciais, e a manutenção dos serviços públicos".  
 
Ribeirão Pires deve R$ 46 milhões (3,70 % de sua receita líquida). Em 2006, a prefeitura negociou 
a dívida de dois precatórios, pagando anualmente R$ 3,5 milhões. Os demais precatórios são pagos 
conforme a legislação vigente. Segundo cálculos da prefeitura, caso seja aprovada a PEC 12, 
haveria uma redução de 2,2% nos pagamentos de precatórios. 
 
Na contra-mão das outras cidades do ABC, São Caetano é única que pode respirar aliviada quando 
o assunto é precatórios. A única dívida reconhecida pela Justiça no valor de R$ 1,6 milhão, do ano 
de 2006, tem pagamento previsto no orçamento deste ano e deve ser quitada até 31 de dezembro, 
como estipula a ordem judicial. Segundo a prefeitura, o fato se deve à política fiscal responsável e o 
perfil da cidade. Com renda per capita de U$S 16 mil por habitante e rodeada de grandes empresas, 
a boa arrecadação ajuda a manter as contas em dia.  
 
União pela PEC - "Todos os prefeitos da região assinaram um documento que foi enviado à 
Brasília em apoio a PEC 12. A grande vantagem da nova legislação é que não haveria calote, 
porque é a única oportunidade de os municípios pagarem suas dívidas e não comprometerem a 
receita. Acredito que no Senado a votação será tranqüila, mas na Câmara podem ocorrer alguns 
entraves para aprovação do projeto", revela o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Adler Kiko Teixeira. A cidade deve R$ 12 milhões em 
precatórios, valor correspondente a metade do orçamento anual. 
 
 



 

 

Para OAB, PEC 12 é inconstitucional 
 
Na contra-mão dos Estados e municípios, que avaliam a PEC 12 como a única saída para quitar as 
dívidas, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) considera a proposta um convite ao calote. 
Segundo Flávio Brando, advogado e presidente da Comissão de Precatórios da OAB-SP e vice-
presidente da Comissão de Precatórios da OAB Nacional, a PEC é inconstitucional. 
 
"A OAB é radicalmente contra o projeto, pois fere os direitos previstos nas cláusulas pétrias da 
Constituição. Não se pode leiloar uma dívida, já que a pessoa tem direito de receber o valor total. 
Isso é uma imoralidade", afirma Brando. O tempo na fila de espera também deve se prolongar. 
"Somente no município de São Paulo, a espera iria durar 45 anos. No caso do estado do Espírito 
Santo, seriam necessários 140 anos para os credores receberem", diz. 
 
Como o limite para pagamento estaria engessado em 1,5% e 3% das receitas líquidas de municípios 
e Estados, Brando denuncia que as dívidas iriam se acumular indiscriminadamente. "Como a Justiça 
não pode cobrar mais que esse teto, nada os impediria de acumular mais precatórios. A PEC 12 
contempla o calote no passado e a inadimplência jurídica no futuro", afirma. 


