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DURA�TE A AUDIÊ�CIA pública realizada na última segunda-feira, na Câmara de Santo 
André, a prefeitura assegurou verbalmente o início do pagamento do precatório alimentar – ou 
trabalhista – no primeiro trimestre do ano, que vem após 20 anos da entrada do Precatório 
requisitório 02/99. 
 
A promessa da prefeitura é utilizar a quantia de R$ 10 milhões do orçamento de 2010 para o 
pagamento de parte destes débitos.  
 

Quem também esteve presente ao encontro foi o advogado Pedro Stabile, um dos autores do 
processo, e que assessora 1.377 servidores – além de advogar em causa própria, na condição 
de ex-servidor público. Stabile explica que cedeu a todas as exigências feitas pela prefeitura – 
inclusive em reuniões com o prefeito Aidan Ravin – e que, apesar disso, o acordo não foi 
documentado. “Ficou conversado o parcelamento em 48 vezes, quando a forma de pagamento 
inicial previa 40. Depois de discutirmos, chegamos a um desconto de 30% no valor total da 
dívida. E por último, aceitamos retirar a multa de 10% em caso de não pagamento no 
cronograma acordado”, explica. 
 

Dívida com funcionários se arrasta por 20 anos 
 
 

Mesmo com o acordo feito, ainda que verbal, Stabile sente a falta de interesse em resolver a 
situação por parte dos integrantes da prefeitura: “Quase diariamente tento entrar em contato 
com alguns secretários, sem sucesso. Disseram que começam a pagar no primeiro trimestre do 
ano que vem, mas não existe previsão para assinar o contrato e efetivar o acordo”. 
 
O valor da dívida ultrapassa R$ 500 milhões. Equivale a 25% dos rendimentos dos servidores 
municipais entre abril de 1989 e outubro de 1996. 
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Santo André não se manifestou até o fechamento desta 
edição. 
 
Precatório 02/99 
No primeiro trimestre de 1989, os servidores receberam reajuste salarial, pago de uma só vez no fim 
de março. O valor não foi incorporado ao rendimento como previa a lei, e o salário ficou defasado 
(a atualização só foi efetivada em 1996). Esta diferença durante este período é o valor reivindicado 
no precatório. 


