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Precatorianos continuam sem receber um centavo 

Mark Ribeiro 
Do Diário do Grande ABC 

O drama vivido pelos precatorianos de Santo André não chegou ao fim. Exatamente um mês após o 
anúncio feito pelo prefeito Aidan Ravin (PTB) de que o Executivo havia depositado R$ 7,7 milhões 
referentes ao pagamento de precatórios (dívidas reconhecidas judicialmente) em duas contas do TJ 
(Tribunal de Justiça), os ex-servidores municipais ainda não receberam um centavo sequer. 

O impasse é em virtude do processo burocrático ao qual a Prefeitura tem de se submeter para 
atender às exigências da Emenda Constitucional 62/09, aprovada em dezembro no Congresso 
Nacional. A peça obriga os municípios devedores a depositar no mínimo 1,5% da receita corrente 
líquida em contas do Tribunal de Justiça, que fará o repasse da verba aos beneficiários. 

De acordo com a emenda, devem ser priorizados os pagamentos a servidores com mais de 60 anos 
ou que possuam doenças crônicas. No entanto, o governo municipal ainda não finalizou a relação 
com os nomes e o valor a pagar aos primeiros contemplados. Reconhece que há dificuldade para 
arrolar todos os documentos dos beneficiados e exames médicos que comprovem doenças crônicas 
para elaborar lista cronológica. Sem a posse da relação, o Tribunal de Justiça fica impossibilitado de 
efetuar o repasse. 

O secretário de Finanças e de Gabinete, Nilson Bonome, estipula prazo de até dois meses para 
entregar o documento ao Tribunal de Justiça. "Estamos fazendo de tudo para acelerar o processo. O 
mais importante é que o dinheiro está sendo depositado regularmente", tranquiliza o governista. 

A demora da Prefeitura é mais um teste de paciência aos precatorianos, que aguardam o pagamento 
há mais de 20 anos. A morosidade do Executivo pode, inclusive, resultar em medidas enérgicas pelo 
movimento de defesa dos direitos dos ex-servidores. "Se o dinheiro não chegar até nós dentro deste 
prazo de dois meses, iremos acampar em frente ao Paço", revela um dos líderes da comissão, João 
Carlos dos Santos. 

Ele e Oswaldo Fagundes, que também encabeça o grupo, se dizem "enganados" pela Prefeitura. 
"Quando o Aidan fez o anúncio do depósito prometeu que em 20 dias enviaria a lista dos 
beneficiados. Agora, depois de 30 dias, pedem mais 60 dias", lamenta Fagundes. 

Paralelamente à discussão, o Executivo anunciou ontem novo depósito, desta vez de 
aproximadamente R$ 2 milhões, referentes a 2% da receita corrente líquida de maio. A primeira 
transferência de verba para as contas do Tribunal de Justiça englobou o primeiro quadrimestre deste 
ano. 



 

 

  

  

"A Prefeitura tem trabalhado para atender às exigências do TJ. É um processo realmente 
moroso", afirma o advogado Pedro Stábile 0eto, dono de escritório que defende mais de 2.000 
precatorianos.  

O advogado, porém, critica a forma escolhida pelo governo para quitar a dívida. "A própria 
Emenda 62 diz que o montante poderia ser abatido em 15 anos, com resgate anual de 1/15 do 
total. Com a fórmula vigente, sanar a dívida com certeza levará mais de 25 anos", projeta. 

Nilson Bonome informou que a meta da Prefeitura é liberar R$ 40 milhões para o pagamento de 
precatórios até o fim do ano. Para tanto, o percentual de repasse deverá extrapolar 4% da receita 
mensal. 

O saldo devedor da Prefeitura de Santo André com precatórios é de R$ 824 milhões (destes, R$ 648 
milhões são alimentares). O Executivo adotou sistema para contemplar o maior número possível de 
precatorianos já nos primeiros depósitos. 

Desta forma, os que têm até R$ 60 mil a receber terão o débito quitado de uma vez, enquanto que os 
ex-funcionários que possuem valor maior receberão os R$ 60 mil na primeira etapa e voltarão para 
o fim da fila para receber o restante. 

O governo possui dívidas com 9.096 ex-servidores referentes à lei municipal 6.504/89, de autoria 
do ex-prefeito Celso Daniel, que previa reajuste salarial de 25% ao funcionalismo entre março de 
1989 e outubro de 1996, o que na prática não ocorreu. 

O pagamento de precatórios estava estagnado na administração desde 1999 e foi promessa de 
campanha do prefeito Aidan. 

 


