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Política 

Aidan Ravin inicia pagamento de mais de R$ 7,7 milhões 

para precatórios 

Prefeito deposita em conta judicial para pagamento da dívida e diz que agora só depende 

do Tribunal de Justiça 

 
Rafael Monico 
 

 
 

 
Em tom de euforia cerca de 100 precatorianos receberam a tão esperada informação sobre o 
pagamento dos precatórios por parte da prefeitura de Santo André. “Quero informar-lhes, em 
primeira mão, que depois destes 21 anos, estamos apresentando um valor depositado para vocês 
de R$ 7,755 milhões”, exaltou o chefe do Executivo, Aidan Ravin (PTB). 
  
Este valor corresponde ao acumulado das parcelas dos meses de janeiro, fevereiro, março e 
abril, sobre os 2% da receita líquida do município, 0,5% a mais do que é estipulado pela PEC 
(Proposta de Emenda Constitucional) dos Precatórios. “Esta diferença representa R$ 1,8 milhão 
a mais destinado aos precatorianos”, garante. 
  
Segundo o secretário de Gabinete e Finanças, Nilson Bonome, a ação beneficiará os cerca de 9 
mil precatorianos da cidade, salientando que a forma de pagamento agora fica por conta do 
Tribunal de Justiça (TJ) como exige a PEC, mas que tanto os precatórios alimentares como os  
de desapropriação estão incluídos no depósito que foi feito em uma conta judicial. 
  
“Este valor é para pagamento de precatórios, todos os precatórios. A divisão será feita no 
Tribunal de Justiça. Acreditamos que estamos pagando 1% para precatórios alimentares e 1 % 
para precatórios de desapropriação”, avaliou Bonome.  
  
O prefeito explicou que o pagamento será dividido em dois grupos, um em ordem cronológica, 
com preferência aos idosos e portadores de doenças graves e outra em ordem crescente, dos 
valores mais baixos até os mais altos. Para o pagamento foi estipulado um valor teto de R$ 60 
mil. Os precatórios de valores maiores receberão este teto e recolocados na fila para o 
recebimento do restante.  



 

 

 De acordo com o advogado Fernando Stábile, o depósito da prefeitura na conta judicial 

ainda não significa que os precatorianos terão acesso aos valores. “Agora o TJ ainda 

receberá a lista de precatorianos da prefeitura com as exigências cabíveis e, com isso, 

passarão a criar a forma de pagamento, o que deverá levar mais alguns meses”, explicou. 

Além disso, a partir de agora, o Executivo depositará mensalmente recursos para a quitação 
gradual da dívida referente aos títulos, sempre obedecendo à regra estabelecida pela legislação.  
  
Para saber quanto e como os precatórios serão pagos, é possível que o TJ apresente uma 
listagem dos que estão inclusos no recebimento e a disponibilize na internet. 
 


