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Justiça determina seqüestro de R$ 100 milhões dos cofres de 
S.André 

Angela Martins 

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
desembargador Celso Luiz Limongi, decretou na sexta-feira 
(14) o seqüestro de rendas do município de Santo André 
para pagamento de diferenças salariais de 1.377 servidores, 
titulares de créditos de natureza alimentícia (dívidas 
trabalhistas). O presidente do TJ-SP justificou o seqüestro 
pela quebra da ordem cronológica, já que a administração 
pagava outros tipos de precatórios que não eram de natureza 
alimentícia. A dívida a ser paga ultrapassa os R$ 100 
milhões (valor atualizado). 
 
A dívida da prefeitura de Santo André é resultante da Lei 
Municipal 6.504/89, de autoria do então prefeito Celso 
Daniel, a qual ele próprio contestou e perdeu na Justiça. A 
lei prevê um reajuste salarial de 25%, no período de março de 1989 a outubro de 1996. Segundo 
estimativa do Sindicato dos Funcionários Públicos de Santo André, cerca de 10 mil servidores 
ativos e inativos 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. 
 

Os 1.377 servidores, representados pelo escritório de advocacia Stábile 0eto Advogados 
Associados, lutam há 13 anos para receber as diferenças salariais em atraso. Em setembro de 
2006, os advogados do caso enviaram uma denúncia à OEA (Organização dos Estados 
Americanos) 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. 
 
"Essa ação tramita no TJ-SP desde o ano passado. Provavelmente a prefeitura de Santo 
André irá tentar uma liminar para suspender o pagamento", explica o advogado Fernando 
Romera Stábile. Grande parte das pessoas que tem direito a receber já está aposentada e 
cerca de 30% já faleceu. Individualmente, os valores oscilam de R$ 5 mil a R$ 60 mil.  
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Por duas vezes, a prefeitura de Santo André tentou declarar inconstitucionais as decisões judiciais e 
não conseguiu. No total, a cidade deve R$ 370 milhões em precatórios, sendo que praticamente todo 
o montante é de natureza alimentar. A dívida beira a 50% do orçamento anual. Caso o seqüestro 
seja feito, o valor equivale a um mês e meio de orçamento. A decisão judicial estabelece que o 
pagamento deverá ser feito em dez parcelas mensais.  
 
Procurada pelo Repórter Diário, a assessoria de imprensa da prefeitura de Santo André informou 
que ainda não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre o caso, mas que tomou conhecimento do 
fato pelo Diário Oficial. A administração deverá se pronunciar na próxima semana. 


