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1.1 – Definição

• Instituto criado pelo legislador constituinte representativo da fórmula a
ser observada pela Fazenda Pública quando do cumprimento das suas
obrigações de pagar, originadas de decisões judicias transitadas em
julgado ou de título extrajudicial.

• Pode-se também conceituá-lo como sendo uma requisição de
pagamento de quantia certa e valor incontroverso decorrente de decisão
judicial condenatória ou de título extrajudicial.

1 - PRECATÓRIO



1.2 – Fundamento legal

• CF, art. 100, caput

• “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e
à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim.”.

1 - PRECATÓRIO



1.2 – Fundamento legal

• NCPC, art. 910

• “Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para
opor embargos em 30 (trinta) dias.

• § 1o Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar,
expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente,
observando-se o disposto no art. 100 daConstituição Federal.

• § 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria
lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

• § 3oAplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535.”

1 - PRECATÓRIO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art100
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art534


1.3 –Origem:

• Segundo alguns registros, foi originado de uma demanda entre um particular e uma
Câmara de Vereadores, em que o juiz entendeu pela inviabilidade de uma penhora
sem a autorização do presidente da Casa, pelo que resolveu solicitar ao Governo que
ordenasse ao Presidente do Legislativo que facilitasse a diligência para efetivação da
penhora nos recursos daCâmara.

• Implantado no ordenamento jurídico brasileiro através da Constituição de 1934,
orientado pelos princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade; não existe
similar desse instituto em outros países.

1 - PRECATÓRIO



1.4 – Espécies:

• Requisição originária: valor total;

• Requisição parcial: valor incontroverso (NCPC, art. 535, § 4º);

• Requisição complementar: contempla diferenças (juros e correção
monetária);

• Requisição suplementar: pagamento de valor residual decorrente de erro
material.

1 - PRECATÓRIO



1.5 –Classificação do crédito:

• Alimentar: salários, vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou
invalidez fundadas em responsabilidade civil (CF, art. 100, § 1º).

• O dispositivo não é exaustivo quanto à natureza alimentar do precatório, o
que se pode constatar a partir do disposto no art. 85, § 14 doCPC em vigor.

• Comum: por exclusão, os demais precatórios, aluguéis, contratos,
desapropriação, restituição do indébito, outras indenizações.

1 - PRECATÓRIO



2.1 –Objeto:

• Destinam-se ao pagamento de obrigação de pequeno valor;

• Dívidas a serem pagas independentemente de precatórios;

• Valor: 60 (sessenta) salários mínimos para aUnião;

• Valor mínimo constitucionalmente estabelecido para Estados e
Municípios: maior benefício pago pelo regime geral da previdência social
(CF, art. 100, §§ 3º e 4º, eADCT, art. 97, § 12, I e II).

2 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV



2.2 – Base legal:

• CF, art. 100, § 3º

• “O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se
aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que
as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado.”.

• § 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores
distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades
econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de
previdência social. (Redação dada pela EmendaConstitucional nº 62, de 2009).

2 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc62.htm#art1


2.2 – Base legal:

• ADCT, Art. 97

• § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional,
será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e
Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: (Incluído pela
EmendaConstitucional nº 62, de 2009)

• I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;

• II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.

2 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc62.htm#art2


2.2 – Base legal:

• Há entendimentos no sentido de que esse prazo de 180 dias não seria
preclusivo e que, portanto, mesmo os entes enquadrados no Regime
Especial poderiam, a qualquer momento, editar leis estabelecendo o
teto para as obrigações de pequeno valor.

• Princípio segundo o qual a lei não possui palavras vãs; muito menos
razão existem para a Constituição não contemplar parágrafos vãos,
inúteis.

2 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV



3.1 –Constituição de 1988 (Texto Original)

• “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

3 - BREVE RETROSPECTIVA



3.1 –Constituição de 1988 (Texto Original)

• § 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes
de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que
terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte.

3 - BREVE RETROSPECTIVA



3.1 –Constituição de 1988 (Texto Original)

• § 2º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados
ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à
repartição competente, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a
decisão exequenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades
do depósito, e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente
para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o
sequestro da quantia necessária à satisfação do débito.”

3 - BREVE RETROSPECTIVA



3.2 – EMENDA Nº 30/2000

• "Art.100. .............................................."

• "§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de
verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas
em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho,
fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetariamente."(NR)

• "§ 1º-A Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de
salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios
previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade
civil, em virtude de sentença transitada em julgado." (AC)*

3 - BREVE RETROSPECTIVA

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art100§1


3.2 – EMENDA Nº 30/2000

• "§ 2º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados
diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a
decisão exequenda determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito,
e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de
preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à
satisfação do débito."(NR)

• "§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não
se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que
a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de
sentença judicial transitada em julgado."(NR)

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.2 – EMENDA Nº 30/2000

• "§ 4º A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 3º deste
artigo, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito
público." (AC)

• "§ 5º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou
omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório
incorrerá em crime de responsabilidade." (AC)

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.2 – EMENDA Nº 30/2000

• Restou acrescentado o art. 78 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
estabelecendo, com isso, pela primeira vez, uma forma diferenciada para o
pagamento de precatórios:

• "Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de
natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus
respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na
data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas
até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, emmoeda corrente,
acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo
de dez anos, permitida a cessão dos créditos." (AC)

3 – BREVE RETROSPECTIVA

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart78


3.2 – EMENDA Nº 30/2000

• "§ 1º É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor." (AC)

• "§ 2º As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não
liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento
de tributos da entidade devedora." (AC)

• "§ 3º O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois anos, nos casos de
precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor,
desde que comprovadamente único à época da imissão na posse." (AC)

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.2 – EMENDA Nº 30/2000

• "§ 4º O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou
em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de
precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o
sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à
satisfação da prestação." (AC)

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• Estratificou os entes devedores, classificando-os de acordo com as
respectivas situações em relação ao adimplemento das dívidas e
sujeitando-os a dois tipos de regime de pagamento: o Geral ou Ordinário
e o Especial.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.1 – Regime Geral

• Estados, Distrito Federal e Municípios que não estavam em mora quanto ao
pagamento de seus precatórios vencidos, em relação à sua administração direta e
indireta na data da promulgação da Emenda 62/2009 (10/12/2009).

• No que se refere a tais entes, os precatórios apresentados até 1º de julho e
comunicados à entidade devedora até o dia 20 de julho pelo Presidente do Tribunal
devem ser incluídos no orçamento e pagos até o exercício seguinte, quando se
vencem os precatórios.

• Os recursos necessários deverão ser consignados diretamente ao Poder Judiciário,
cabendo ao Presidente do Tribunal determinar o pagamento do débito devidamente
atualizado.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.2 – Regime Especial

• Permitia que a dívida fosse paga em até 15 anos, ou dividindo o estoque em parcelas
anuais ou destinando-se percentuais (de 1% a 2%), calculados sobre a Receita
Corrente Líquida do devedor.

• Declarada a inconstitucionalidade parcial da Emenda, em sede de modulação
(questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425), foi conferida uma sobrevida de 05 (cinco)
anos ao regime especial, a contar de 1º de janeiro de 2016, mantida a vinculação dos
percentuais mínimos da RCL ao pagamento dos precatórios.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.3 – Declaração de inconstitucionalidade (ADIs 4.357 e 4.425):

• Regra pertinente ao pagamento prioritário relativamente à idade (na data de
expedição do precatório): discriminava aqueles que viessem a completar a idade
depois de expedido o precatório e quando ainda pendente o pagamento. Resultou na
ampliação do alcance da norma;

• Regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública (§§ 9º e 10 do art. 100):
transtorno à efetividade da jurisdição; afronta à coisa julgada material; vulnera a
Separação entre os Poderes e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular,
premissa fundamental do Estado de Direito.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.3 – Declaração de inconstitucionalidade (ADIs 4.357 e 4.425):

• Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública consolidados em precatórios viola, infringe, o
direito fundamental de propriedade, na medida em que é claramente incapaz de manter
a preservação do valor real do crédito de que é titular o cidadão.

• Precatórios de natureza tributária: devem ser aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito de natureza tributária.

• Inconstitucionalidade do art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº
11.960/2009, nas hipóteses de aplicação de juros e atualização monetária em precatórios
que contemple créditos tributários.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.4 – Modulação da declaração de inconstitucionalidade:

• Sobrevida do regime especial de pagamento por mais 05 (cinco) anos, a contar de 1º
de janeiro de 2016.

• Validade dos pagamentos em precatórios efetivados até 25 de março de 2015, sendo
mantida a vinculação dos percentuais mínimo da RCL ao pagamento dos precatórios.

• Foram considerados válidos as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por
ordem crescente de crédito realizados até 25/03/2015, vedada a utilização desses
mecanismos desde então.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.4 – Modulação da declaração de inconstitucionalidade:

• Restou mantida a possibilidade de realização acordo direto, com
observância da ordem de preferência e deságio máximo de 40%,
consoante lei editada pelo ente devedor.

• Preservação das sanções para os casos de não liberação tempestiva de
recursos, quais sejam, a retenção diretamente junto à União ou o
Estado, conforme seja um ou outro o ente repassador, a inclusão no
CEDIN e sequestro de valores (BacenJud).

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.5 – Índices de correção monetária e juros:

• Manutenção do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR),
consoante a EC 62/2009, até 25/03/2015, após o que a correção observará o IPCA-
E e nos precatórios tributários deverão ser observados os mesmos critérios
utilizados pela Fazenda Pública para correção de seus créditos de natureza
tributária (Taxa Selic).

• Resguardou-se os precatórios expedidos no âmbito da administração pública
federal (art. 27 da Lei nº. 12.919/2013 e 13.080/2015), que estabelecem o IPCA-E
como índice de atualização monetária.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.5 – Índices de correção monetária e juros:

• Juros compensatórios somente incidem, em sede de desapropriação, até a data de
expedição do precatório original.

• Os valores requisitados devem ser atualizados monetariamente desde a sua data-
base até o seu pagamento ou crédito em nome do beneficiário, observado o
seguinte: a) 0,5% (meio por cento) ao mês até 10/01/2003 (art. 1.062 do Código Civil
de 1916); b) 1% (um por cento) ao mês, no período de 11/01/2003 a 29/06/2009 (art.
406 do Código Civil de 2002 c/c art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional); e c) 0,5%
(meio por cento) aomês, a partir de 30/06/2009 (Lei nº 11.960/2009).

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.6 –Atualização do valor do precatório:

• Na atualização, incidirão juros simples desde a data-base até o pagamento, ficando
excluída a incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório.

• Nos precatórios expedidos até 1º de julho, não haverá incidência de juros de mora
entre a data da expedição e o final do exercício seguinte, desde que nele sejam pagos
(período de graça).

• No regime especial, por força da não aplicação do § 5º do art. 100 da Constituição
Federal, contam-se juros de mora sobre o crédito a partir da data-base da conta de
liquidação.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.3 – Emenda Constitucional 62/2009

• 3.3.6 –Atualização do valor do precatório:

• Recentemente (19/04/2017), em sede de repercussão geral, o STF fixou a tese de que
“incidem os juros da mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório”.

• Esse julgamento se iniciou em 29 de outubro de 2015 no qual a Universidade Federal de
Santa Maria – RS objetivada, em sede de Recurso Extraordinário (RE 579431), afastar a
incidência dos juros nesse período em Requisição de Pequeno Valor, defendendo que apenas
deveria ocorrer a atualização monetária, porque não haveria comportamento protelatório
seu que gerasse a mora.

• No entanto, ao reconhecer a existência da mora, afirmou o relator que a responsabilidade
não pode ser imputada ao credor, mas ao devedor, e ao fazerem o ajuste do enunciado,
estenderam o entendimento para os precatórios.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.4 – Resoluções e recomendação expedidas pelo CNJ

• Resolução nº 115/2010-CNJ: Dispõe sobre a gestão de precatórios no
âmbito do Poder Judiciário.

• Resolução nº 123/2010-CNJ: Acrescentou dispositivos à Resolução
115/2010, sobre a gestão de precatórios.

• Resolução nº 158/2012-CNJ: Instituiu o Fórum Nacional de Precatórios –
Fonaprec

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.4 – Resoluções e recomendação expedidas pelo CNJ

• Recomendação nº 39/2012-CNJ: Dispõe sobre o aperfeiçoamento da
gestão dos precatórios no âmbito dos Tribunais, recomendando a
designação de juiz para auxiliar na condução de processos relacionados a
precatórios e requisições de pequeno valor – RPVs, e que o provimento de
cargos técnicos de assessoramento superior no setor recaia sobre
servidores do quadro efetivo.

• Importantíssimo passo para o aperfeiçoamento da gestão de precatórios
nos Tribunais, principalmente no que tange à especialização das equipes de
servidores que passaram a lidar com amatéria.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.5 –Consequências:

• Conferiram maior relevância ao tema, resultando na conscientização dos
Tribunais sobre a necessidade da reestruturação dos setores onde se
processavam os pagamentos dos precatórios e RPVs;

• Implicaram numa maior regulamentação do procedimento de
cumprimento das obrigações de pagar da Fazenda Pública, a exemplo da
padronização dos requisitos para expedição dos ofícios de requisição
para Precatórios e RPVs: Resolução 115/2010 –CNJ;

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.5 –Consequências:

• Resultaram, em muitos casos, na própria criação de setores específicos
para tratar da matéria, com especialização da força de trabalho, o que
não havia em muitos Tribunais (Coordenadoria de Precatórios no âmbito
doTJMA – ResoluçãoGP - 01/2013);

• Designação de Juízes Auxiliares especialmente convocados para
auxiliarem na condução dos processos relacionados a precatórios e
RPVs.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



3.6 – REGIMENTOS INTERNOS DOS TRIBUNAIS:

• Regra geral, tratavam da matéria de modo superficial, num determinado
capítulo da norma, limitando-se a abordar questões relacionadas à
formação do precatório, especificando as peças essenciais e ao
procedimento no âmbito doTribunal.

• Não estabelecia conceitos, não disciplinava com detalhes a expedição,
não abordava questões relacionadas à atualização, tributações, penhora
de créditos, cessões, entre outras, não exigiam a individualização dos
ofícios de requisição.

3 – BREVE RETROSPECTIVA



4 –Câmara Nacional de Gestores de Precatórios:

• Órgão auxiliar dos Tribunais de Justiça dela integrantes, ao qual compete,
dentre outras funções: (RI, art. 4º)

• I – o assessoramento técnico qualificado e direto, sob demanda, alusivo ao
processamento das requisições de pagamento, visando o resguardo da
responsabilidade de gestores e ex-gestores dosTribunais de Justiça;

• II – o assessoramento jurídico especializado, inclusive o destinado à
elaboração e proposições de atos normativos visando à padronização de
rotinas e de entendimentos sobre o processamento das requisições de
pagamento e dos atos administrativos que as antecedem;



4 –Câmara Nacional de Gestores de Precatórios:

• III – a formulação de pareceres técnicos sobre temas específicos e
relativos ao processamento das requisições de pagamentos;

• IV – o fomento ao compartilhamento do conhecimento alusivo ao trato
das requisições de pagamento, bem como congregar os magistrados
gestores em reuniões periódicas ou extraordinárias;

• V – a emissão de Nota Técnicas sobre tema ou assunto relevante ao
processamento de precatórios.



4 –Câmara Nacional de Gestores de Precatórios:

• § 1º A Câmara atuará exclusivamente no intuito do aperfeiçoamento
técnico da gestão de precatórios e requisições de pequeno valor,
contribuindo para o bom desencargo da responsabilidade dos
presidentes dosTribunais.

• §2º Na elaboração e proposição de normativos a atuação da Câmara será
supletiva à doConselho Nacional de Justiça.



4 –Câmara Nacional de Gestores de Precatórios:

• 4.1 – Implicações:

• Uniformização de entendimentos em âmbito nacional – reuniões
periódicas e expedição de Notas Técnicas – órgão consultivo dos
Tribunais de Justiça;

• Padronização no procedimento resultante da interação constante e da
contínua troca de experiências, v.g. da utilização dos depósitos judiciais;

• Expedição de normas similares nos tribunais do País;

• Confecção e apresentação de sugestões de atos normativos relacionado
à matéria, de modo supletivo à atuação doCNJ.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• O contumaz inadimplemento do Poder Público, que se traduz em manifesto
descaso para com o Estado de Direito, ante a desobediência para com as ordens
judiciais, levou ao indesejável acúmulo da dívida e a diversas tentativas de
equalizar o problema, quase sempre através de alterações constitucionais. Com
isso, o que deveria ser a última opção para transferência de recursos – sequestro
–, acaba se apresentando como a primeira, ou a única, uma vez que o Poder
Executivo, quase sempre procurando se manter ao largo do problema, como se
não lhe dissesse respeito, insiste na tentativa postergar o momento do repasse da
verba, de maneira que a obrigação possa ser transferida para a gestão
subsequente.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• Esse quadro, de não pagamento dos precatórios, resulta em problemas de
ordem jurídica, na medida em que se caracteriza o descumprimento de
decisões judiciais pelo próprio Estado; ordem econômica, por implicar na
necessária alocação de recursos que repercute na atividade da economia; e
ordem social, porque interfere na distribuição de recursos públicos.

• Nesse contexto é que sobreveio a EC 94/2016, que além traçar regras
pertinentes a um novo Regime Especial, tratou de inovar em relação ao
próprio Regime Geral de pagamento, criando situações bastante peculiares,
para não dizer bizarras.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• § 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão
mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas
receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de
pequeno valor.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art100§17


5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• Pela primeira vez, se fez referência à RCL dos entes da federação nos
dispositivos que cuidam do Regime Geral de pagamento de precatórios, ponto
que somente havia sido tratado nos dispositivos do ADCT que cuidavam do
Regime Especial de Pagamento – regra temporária, portanto, – vinculando
alguns percentuais para cálculo dos valores a serem repassados ao Poder
Judiciário.

• Caso os entes federados não façam tal aferição, os Tribunais, se necessário,
poderão fazer esse levantamento, seja com base nas informações obtidas
junto dos próprios devedores, seja por meio de consulta a relatórios de gestão
fiscal perante os tribunais de contas.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• § 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o §
17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e
outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da
Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo
mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses
precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art100§18


5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• I - na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios por determinação constitucional;

• II - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional;

• III - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e 
assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira 
referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• § 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como
a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos
minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. (art. 20)

•

• § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição
na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos
regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos
em lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (art. 201)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art201


5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• Esse parágrafo não contemplou qualquer novidade, limitando-se a
explicitar o que deve ser entendido como receita corrente líquida,
reproduzindo a definição prevista no § 3º do art. 97, doADCT.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• § 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em
precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a
média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 (cinco) anos
imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada,
excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da
Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se
aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV
do art. 167 da Constituição Federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art100§19


5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

• VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante
da dívida consolidada daUnião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

• VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e
interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

• Art. 167. São vedados:

• VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia
autorização legislativa;



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• Medida cuja implementação está fora do alcance das atribuições do Poder Judiciário,
dizendo respeito apenas à iniciativa do Poder Executivo, enquanto subordinada apenas à
análise do próprio devedor, quanto à conveniência e oportunidade, havendo de se ressaltar
que se trata mais uma fonte de recursos criada pelo constituinte derivado para auxiliar no
pagamento das dívidas de precatórios. (NT 03)

• Como forma de facilitar tal operação, tratou o legislador de flexibilizar as regras para
obtenção do crédito, excluindo-a dos limites de endividamento previsto no art. 52, VI e VII, da
CF, e excepcionando desse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no
incisoVI do art. 167 daConstituição.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• Ressalte-se que o financiamento, uma vez implementado, não implicará em concessão de
prazo distinto para pagamento das requisições em processamento junto ao orçamento,
apresentando-se apenas como novo instrumento para, superada a média de
comprometimento da RCL prevista na norma, nos termos especificados, autorizar que o
devedor busque outros recursos para garantir o tempestivo e integral pagamento dos
precatórios no correspondente exercício. (NT 03)

• Em tais situações – que devem se caracterizar por excepcional aumento do valor da dívida
dos precatórios, se comparada aos cinco exercícios anteriores –, quando se optar pela via do
empréstimo, supõe-se que os custos da operação de crédito devam ser menores – ou pelo
menos semelhantes – que aqueles que resultam do inadimplemento da dívida, como forma
de evitar umamaior oneração dos cofres públicos.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• § 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos
precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do
valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em
parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e
correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de
Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor
do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa
judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo
ente federado." (NR)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art100§20


5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba
necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em
julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-
se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de
2009).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc62.htm#art1


5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• O parágrafo 20 implicou na criação de um micro regime especial de parcelamento dentro do
Regime Geral de pagamento tratado no art. 100 da Constituição. Trata-se de uma anomalia
que conferiu a alguns devedores incluídos no regime geral um prazo maior (seis exercícios)
que aquele conferido aos entes inadimplentes enquadrados no regime especial (quatro
exercícios) e que, em tese, estariam em situação mais complicada em relação ao pagamento
de suas dívidas judiciais.

• Trata-se de mais uma solução que afronta a segurança jurídica e a autoridade da coisa
julgada, situação que não se coaduna com o Estado de Direito, e que foi adotada tomando-se
por base apenas a situação de alguns poucos entes devedores, em detrimento de vasto
número de credores do Poder Público.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• Essa norma, no curso da tramitação legislativa, foi descaracterizada da sua proposta original
a ponto de permitir abusos que podem levar ao reconhecimento de contradição com o
próprio caput do art. 100 da Constituição Federal, e com o sistema de pagamento de débitos
públicos decorrentes de condenações judiciais.

• O parágrafo inexistia no texto apresentado à Câmara dos Deputados em 25/06/2015, e surgiu
a partir de proposta destinada a criar, no regime geral ou ordinário, uma solução para o
enfrentamento de situações extraordinárias. A alteração foi apresentada na Comissão
Especial na primeira passagem da PEC pela Câmara dos Deputados e inicialmente previa a
necessidade de que o montante dos precatórios apresentados excedesse 3% da receita

corrente líquida. (NT 03)



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• Essa exigência foi suprimida e do parecer do relator surgiu apenas a regra ora
analisada e que merece ser objeto de oportuno questionamento quanto à sua
constitucionalidade.

• Observa-se que a regra, como tudo o que se refere à tramitação da PEC que deu
origem à EC 94/2016, foi proposta e pensada a partir da situação de grandes
devedores. Desconsiderou-se o efeito da redação aprovada e promulgada para os
pequenos devedores que hoje se encontram em dia com o pagamento de seus
precatórios submetidos ao regime ordinário, ensejando certas discrepâncias. (NT 03)



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• Esses pequenos devedores, por apresentarem a cada ano, nos seus mapas
orçamentários poucos precatórios, usualmente menos que uma dezena,
menos de cinco, ou até mesmo um único precatório, por certo agora
encontrarão, a cada novo exercício, para requisições de determinado
montante, ano após ano, permissão de parcelamento de ao menos 85% do
valor correspondente em 5 (cinco) anos, em lugar do pagamento no prazo
previsto no caput do art. 100 da Constituição Federal, caso não optem pelo
pagamento dessa requisição com deságio de até 40% do valor, mediante

acordos diretos. (NT 03)



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.1 – Dispositivos acrescentados:

• Cuida-se, evidentemente, de abuso e falta de comprometimento fiscal que
importarão, em pouco tempo, na formação de novo e pernicioso acúmulo de
precatórios não pagos, de forma manifestamente contrária à busca de quitação dos
acervos históricos até o final do exercício de 2020, razão indiscutível para a
promulgação da EC 94/2016.

• Toda e qualquer interpretação nesse sentido, por flagrante contradição com a regra
do caput, e por levar à ineficácia da norma por meio da qual criada, estará eivada de
inconstitucionalidade, cuja declaração deve ser buscada, se necessário, por meio dos
controles constitucionalmente previstos, difuso ou concentrado. (NT 03)



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.2 –Questionamentos decorrentes do § 20:

• Base de cálculo ou parâmetro a ser utilizado para definição do montante sobre o
qual deverá ser calculado 15%: o total da dívida consolidada em precatórios,
englobando exercícios anteriores, ou apenas o exercício em que conste o precatório
de valor elevado?

• Beneficiários da regra: todos os devedores, indiscriminadamente, que possuam
precatórios com valor que superem 15% do montante de precatórios apresentados
no exercício?

• Qualquer precatório que supere 15% do montante dos precatórios apresentados
poderá ser pago na forma descrita no dispositivo?



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.3 –Considerações:

• a) Base de cálculo ou parâmetro a ser utilizado para definição do montante sobre o
qual deverá ser calculado 15%: o total da dívida consolidada em precatórios,
englobando exercícios anteriores, ou apenas o exercício em que conste o precatório de
valor elevado?

• Tal situação deve ser analisada observando o montante do débito individualizado,
por exercício, e não o montante global da dívida, ante a referência expressa aos
precatórios apresentados nos termos do § 5º do art. 100 da CF, que trata do Regime
Geral e pressupõe a inexistência de dívida pendente referente a precatórios de
exercícios anteriores. O parâmetro para o cálculo deve ser, assim, o valor da dívida no
exercício em que incluído o precatório de valor elevado.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.3 –Considerações:

• b) Beneficiários da regra: todos os devedores, indiscriminadamente, que possuam
algum precatório com valor que superem 15% do montante das requisições
apresentadas no exercício?

• No contexto em que se insere, essa facilidade poderá ser utilizada apenas em relação aos
devedores que pagaram a parcela inicial dentro do exercício de vencimento, ou que
ainda pagarão, caso dos precatórios que se vencerão no exercício de 2017.

• No que diz respeito àqueles precatórios vencidos em dezembro de 2016, tal ferramenta
somente poderia alcança-los caso tivesse havido a efetivação do pagamento da parcela
inicial de 15% da dívida logo depois da promulgação da Emenda, ainda no ano de 2016,
ante ao comando expresso de que o pagamento parcial deverá ser realizado até o final
do exercício seguinte ao de apresentação.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.3 –Considerações:

• c) Qualquer precatório que supere 15% do montante dos precatórios
apresentados poderá ser pago na forma descrita no § 20?

• Uma interpretação razoável leva à resposta negativa, pois a regra foi criada
dentro do regime geral para atender situações excepcionais em que
identificados precatórios de valores bastante elevados, que excedam em
muito a média das dívidas judiciais do ente devedor, fugindo dos padrões
históricos, e que exatamente por isso, criem dificuldades insuperáveis para a
quitação. Não seria, portanto, qualquer dívida que autorizaria a utilização da
regra, sob pena de se desvirtuar o espírito da norma.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:
• 5.3 –Considerações:

• De qualquer modo, trata-se de dispositivo que confere uma faculdade ao ente
devedor, que pode, ou não, fazer uso desse mecanismo de pagamento. O parágrafo
contempla dois marcos a serem obrigatoriamente observados: primeiro, o limite
percentual mínimo de 15% a ser pago a título de parcela inicial; e o segundo, o
número máximo de cinco exercícios, que constitui o limite para efetivação da
quitação do precatório.

• Portanto, desde que não desobedecidas tais especificações, poderá o devedor fazer
uma programação de pagamento do precatório, que melhor venha a atender às suas
necessidades, podendo, assim, estabelecer uma parcela inicial, a ser repassada
dentro do exercício de vencimento, de, no mínimo, 15% (quinze por cento), e planejar
o pagamento dos 85% (oitenta e cinco por cento) restantes em até cinco exercício
seguintes.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.3 –Considerações:

• Exemplo que bem ilustra essa situação encontramos aqui, no Estado do Ceará:
contra o Município de Horizonte foi expedido um precatório no valor de R$ 5milhões,
que se vencerá em 2017 e que se encaixa no parâmetro do § 20 do art. 100 da CF
(superior a 15% do montante dos precatórios). Valendo-se da faculdade, houve por
bem propor o depósito de 50% do valor da dívida, a título de parcela inicial,
comprometendo-se, quanto ao débito remanescente, a quitá-lo de uma única vez, no
próximo exercício, quando poderia fazê-lo em até cinco anos.

• No caso, houve a formalização da opção de pagamento em petição conjunta do
devedor e credor, em forma de acordo, o que, a rigor, seria dispensável, posto que o §
20 assegura o direito ao parcelamento independentemente de anuência do titular do
crédito.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.4 – Pagamento mediante acordo com deságio:

• Estabelecimento também da possibilidade de pagamento de precatório que se
amolde à situação prevista no § 20 mediante acordo direto, perante Juízos Auxiliares
de Conciliação de Precatórios, com deságio de até 40% do valor do crédito
atualizado, caso não opte o devedor por realizar o pagamento parceladamente em
seis exercícios financeiros.

• Tal ferramenta que constitui uma novidade, em se tratando de regime comum ou
ordinário, eis que até a promulgação da EC 94/2016, somente os entes submetidos
ao Regime Especial é que poderiam se utilizar desse modelo diferenciado de
pagamento.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.5 – Situações excepcionais:

• Existência situações particulares, envolvendo devedores do regime geral
ou comum e que, a rigor, excluída a possibilidade contemplada no § 20,
não podem realizar o pagamento parcelado.

• Nessas hipóteses, tem-se questionado o que fazer, como viabilizar o
pagamento em relação aos devedores enquadrados no Regime Comum
e que, não obstante, se encontrem em situação crítica em face do
montante da dívida.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 5.5 – Situações excepcionais:

• Possibilidade de programar o pagamento, com a realização de depósitos mensais
dentro do exercício de vencimento, tomando-se como referência percentual da RCL
(mencionada no bojo do regime geral no § 17); e, considerada a gravidade da
situação, mesmo depois de superado esse período, ressalvada, neste caso, a hipótese
de sequestro a requerimento de qualquer dos credores.

• Resoluções do TJMA, TJPE e TJCE preveem essa possibilidade que, sem dúvida,
constitui alternativa que viabiliza a programação do pagamento dentro do exercício
de vencimento, e cuja aplicação pode vir a ser analisada também em relação a certos
entes em situações particularmente críticas, mesmo após o término do exercício.



5 – Emenda Constitucional 94/2016:
• 5.5 – Situações excepcionais:

• Resolução GP 10/2016-TJMA, ao tratar do aporte voluntário de recursos,
estabeleceu:

• “Art. 22 No intuito de viabilizar o regular, tempestivo e integral pagamento
atualizado do precatório, faculta-se à entidade devedora formalizar convenio com o
Tribunal de Justiça para:

• I – dentre outras providencias afins, conhecer o valor atualizado tido por devido no
momento do deposito;

• II – autorizar a retenção, junto a repasses do Fundo de Participação, pelo Tribunal de
Justiça, dos valores necessários ao regular e integral cumprimento do ofício de
requisição, caso em que serão possíveis tantas retenções mensais quantos forem os
meses restantes até o fim do exercício financeiro no qual devem ocorrer os
pagamentos. ”



5 – Emenda Constitucional 94/2016:

• 6 –Considerações finais:

• Essa breve exposição leva à constatação da complexidade da matéria, que tem
passado por inúmeras mudanças, sejam legislativas, sejam em decorrência de
decisões judiciais, especialmente do STF, o que tem levado ao tema uma indesejável
instabilidade.

• Não obstante, diante do péssimo cenário que se tinha, as inovações têm produzido
resultados positivos, especialmente em relação aos devedores de pequeno e médio
porte, diversamente do que ocorre com aqueles tidos como grandes devedores.

• Os obstáculos encontrados têm exigido um árduo trabalho por parte dos que lidam
diariamente com a matéria, sendo, porém, relativamente boas as perspectivas,
especialmente se analisado, comparativamente, o panorama dos últimos anos.



MUITO OBRIGADO!


