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Mario Reali inicia sensibilização para PEC dos Precatórios 

Leandro Amaral 

O prefeito de Diadema começou a executar o plano para reverter os sequestros dos cofres públicos e 

evitar as intempéries no empenho do orçamento municipal. Mário Reali (PT) -coordenador da 

Frente dos Prefeitos que está debruçada sobre os precatórios - esteve em Brasília para sensibilizar 

os deputados federais na aprovação da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que pode ser o 

divisor de águas. 

 

O chefe do Executivo saiu otimista nesta quarta-feira (12/08) do encontro com o presidente da 

Câmara Federal, deputado Michel Temes (PMDB). O diálogo também envolveu o presidente da 

CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa, Tadeu Filipelli.  

 

Na oportunidade, o petista materializou a urgência da resolução do problema ao entregar o abaixo 

assinado com 15 mil rubricas colhidas em Diadema. A iniciativa visa anabolizar a tramitação e 

aprovação da PEC 351/09, a qual prevê facilidades na capacidade do pagamento dos precatórios 

judiciais por parte das administrações brasileiras.  

 

Para dar ainda mais musculatura a apreciação do tema, foram entregues moções de apoio ao crivo 

favorável da medida. "Os parlamentares foram bastante receptivos com a iniciativa da população de 

Diadema em defender a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional. Estamos esperançosos 

que a tramitação da proposta ganhe agilidade neste segundo semestre", destacou o prefeito.  

 

Reali esteve acompanhado dos deputados federais Ricardo Zaratini, José Genoíno e Cândido 

Vacarezza, líder o PT na casa legislativa, e técnicos da FNP - Frente Nacional de Prefeitos que na 

próxima reunião da CCJ da Câmara Federal, prevista para a próxima semana, vão entregar parecer 

jurídico defendendo a constitucionalidade da PEC, contestada pelos adversários da proposta.  

 

Como o Repórter Diário já havia divulgado, o esforço político do prefeito para a cristalização das 

"novas regras para o pagamento dos precatórios" não é em vão. Com a apreciação favorável da 

medida pelo Congresso, as projeções de Mário Reali (PT) apontam que, em três anos, a cidade 

quitará o débito com 80% dos credores, reduzindo de 350 para 70 o número de precatorianos. 

"Como a determinação para o pagamento segue a ordem do menor para o maior valor, 

conseguiremos pagar a grande maioria em três anos", prevê. 

 



 

 

Somente no primeiro semestre deste ano, R$ 23 milhões foram retirados dos cofres públicos, em 

forma de seqüestro, para o pagamento de precatórios. As perdas podem afetar a consolidação dos 

serviços essenciais da prefeitura como a educação, saúde e assistência social. 

 

Na terça-feira (11/08), Mário Reali e os precatorianos estiveram reunidos, separadamente, com o 

desembargador de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Antonio Carlos Viana 

Santos. Ambos solicitaram apoio do órgão para rever o montante seqüestrado para o pagamento de 

dívidas judiciais.  

 

Em Santo André, projeto será enviado à Câmara 
A expectativa de receber a verba referente aos precatórios também recai sobre Santo André. 

Segundo fontes privilegiadas do Paço Municipal, em breve, o prefeito Aidan Ravin (PTB) deve 

encaminhar à Câmara andreense o Projeto de Lei que prevê o início do pagamento da dívida. O 

prazo ainda não foi revelado e, por enquanto, a prefeitura afirma que não vai se pronunciar sobre o 

assunto até que a questão esteja ratificada.  

 

Parte dos precatorianos também esteve reunida no TJ com os diademenses. "O fato de os 
precatorianos irem reivindicar seus direitos diretamente no Tribunal de Justiça demonstra 
que a situação sobre a dívida pública, não só em Santo André, mas no País, atingiu patamares 
preocupantes. A maioria dos credores é idosa e faz um esforço sobre humano para ir a São 
Paulo em busca de solução. Isso tudo demonstra fragilidade no relacionamento direto entre o 
Poder Público e os credores, que precisam, exclusivamente, do Poder Judiciário para resolver 
a questão", avalia o advogado Fernando Stábile, do escritório Stábile 5eto, responsável por 
2500 precatorianos em Santo André. 
 

"5a minha visão, o TJSP poderá agilizar o processo se reconhecer que o não pagamento das 
dívidas, há anos, tem violado direitos fundamentais dos credores. Seguindo este princípio, 
temos, também, promovido, desde 2006, denúncias na Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos). Tudo com o objetivo de apelar a 
uma Instância Internacional para condenação do Estado Brasileiro e do Município de Santo 
André pelas recorrentes violações aos direitos humanos dos credores de precatórios 
alimentares, que têm sofrido com a inadimplência, inclusive, com centenas de idosos falecidos, 
sem terem seus direitos concretizados". 
 

O especialista, no entanto, reconhece que o momento é favorável ao acordo entre a prefeitura 
e os precatorianos. "Em anos de dívida pública em Santo André, esta foi a primeira 
administração que demonstrou seriedade no tratamento da questão. Foi estabelecido um 
diálogo concreto sobre o assunto. Sabemos que têm sido feitos cálculos, pela Prefeitura, de 
atualização do débito relativo a precatórios alimentares dos anos de 1999 e 2000, tudo com a 
finalidade de encontrar um acordo para o pagamento", explica Stábile. 
 
Segundo ele, "há entendimento verbal sobre o pagamento de 70% do valor total do débito 
atualizado, com parcelamentos (40 ou 48 vezes) corrigidos mensalmente pela tabela do 
Tribunal de Justiça de São Paulo. 5ão há, entretanto, nenhum acordo formalizado, nem 
assinado". Fernando Stábile ressalta ainda que, no caso de o servidor ser falecido, seus 
herdeiros, na maioria familiares, terão direito ao recebimento. 


