
 

Santo André: dívida acumulada  

é de R$ 1,05 bilhão 
 

Dívida acumulada dos precatórios chega a mais de R$ 1,05 bilhão 

 

Santo André possui 274 precatórios a serem pagos, alguns dos quais são coletivos e abrangem um 

grande número de servidores. Ao todo, eles chegam a mais de um bilhão de reais, o que 

corresponde a 76,16% da dívida pública da cidade. 

 

Desde 2009, após a Emenda Constitucional Nº 62, o pagamento dos precatórios é realizado pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo, que recebe no mínimo 1% da receita de cada município do estado. 

Neste ano, a porcentagem a ser paga ao Tribunal por Santo André é de 3,27%, definida pela gestão 

anterior. Os pagamentos são realizados pelo Tribunal por ordem cronológica e de prioridade 

definida pela Emenda – idosos e portadores de doenças graves têm preferência no pagamento. 

 

O Vice-Presidente da Comissão de Precatórios da OAB/Santo André, Fernando Romera Stábile, 

não considera as mudanças promovidas pela Emenda eficientes. “Apesar de pagar credores mais 

necessitados, ela limita o recebimento a até R$ 60.000,00. Assim, o direito do indivíduo não é 

integralmente efetivado. Ao mesmo tempo, ela empurrou para o fim da fila pessoas e famílias que 

tiveram suas casas e terrenos desapropriados e lutam senão há mais tempo na justiça”, afirma 

Stábile. No site do Tribunal de Justiça de São Paulo é informado que há precatórios não pagos 

desde o ano de 1985. 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o país já viveu três moratórias e a Emenda 

Constitucional de 2009 determina que a dívida seja quitada em até 15 anos. Para Stábile, isso 

também não é o ideal, já que os credores estão esperando o pagamento há muito tempo. “Para 

solucionar o problema é necessário que sejam destinados maiores valores para os pagamentos, antes 

ainda de seus credores morrerem. Afinal, para que serve ter seu direito reconhecido pela justiça e 

não estar vivo para usufruir?”, diz Stábile. Para que ocorra transferência hereditária, é necessário 

que no processo os herdeiros estejam habilitados, o que é feito pelo advogado da causa. 

 

No mês passado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) aceitou a denúncia de pagamentos de precatórios no Brasil e a expectativa de 

Stábile é de que, uma vez que ela entenda que há violação dos direitos humanos dos credores, a 

OEA recomende mudanças na legislação para adequação à Convenção Americana dos Direitos 

Humanos. “Isso quer dizer que novas medidas legais e judiciais deverão ser adotadas para que as 

pessoas recebam, em vida, e em prazo razoável, a integralidade de seus precatórios. É possível que 

sejam determinadas novas indenizações a esses credores e seus familiares pelas violações sofridas”, 

explica Stábile. 
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