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Advogados deverão solicitar pagamentos de precatórios 

Natália Fernandjes 

O anúncio do TJ (Tribunal de Justiça) de que foram liberados R$ 4,4 milhões para o pagamento de 

precatórios para 82 beneficiários de Santo André, nesta semana, representa início de nova fase de 

reivindicações por parte da Comissão de Precatórios da OAB do município. Isso porque depois da 

polêmica envolvendo Prefeitura e TJ para saber de quem era a responsabilidade pela elaboração da 

lista dos beneficiados, cabe aos representantes legais dos precatorianos, solicitar a liberação dos 

recursos junto à 2ª Vara da Fazenda Pública de Santo André. 

  

A primeira leva dos contemplados pertence ao escritório de advocacia Stábile Neto. Segundo o 

vice-presidente da comissão da OAB, Fernando Romera Stábile, não é possível estimar com 

exatidão quando as pessoas receberão, uma vez que tudo depende do trâmite burocrático. 

“Acreditamos, entretanto, que 30 dias seja um prazo razoável e, mesmo que o levantamento seja 

posterior a este período, os valores continuarão a ser reajustados periodicamente pelo índice da 

caderneta de poupança”, destaca. 

  

Segundo Stábile, com o início dos pagamentos, o novo enfoque será descobrir a partir de quando os 

precatorianos receberão e qual será o valor da indenização. A quantia, referente ao processo 926/08, 

será repassada para uma conta judicial a cargo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Santo André. A 

lista dos primeiros beneficiados contempla pessoas “preferenciais” - com mais de 60 anos e/ou 

portadoras de doenças crônicas. “Com o início dos pagamentos, o problema será saber quando e 

quanto cada um dos cerca de 9 mil credores que estão há anos na fila irão receber. Será daqui a um 

mês ou será daqui a 15 anos?”, questiona o advogado. 

  

Segundo a Prefeitura, desde janeiro de 2010, são depositados mensalmente 2% da receita corrente 

líquida do município em duas contas do TJ destinadas ao pagamento de precatórios. Neste ano, este 

percentual passou para 3,27%. Até o momento, foi depositado mais de R$ 35,2 milhões. 
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Para Stábile, a administração municipal de Santo André, não faz mais do que sua obrigação ao 

cumprir a lei que determina depósitos mensais dos precatórios. “Se a Prefeitura não fizer os 

depósitos, sofrerá os temidos sequestros de rendas ou até mesmo poderá ser incluída no chamado 

Cedin (Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes), e ter o valor da parcela não depositada 

bloqueada no Fundo de Participação dos Municípios”, considera. 


