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1. Precatório

- surgimento, evolução 

- previsão no art. 100 da Constituição de 1988 (redação 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. 

§ 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. 

§ 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 exeqüenda 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 seqüestro da 
quantia necessária à satisfação do débito.”

- inadimplência



2. Moratórias Constitucionais

2.1 Primeira moratória (art. 33 do ADCT da Constituição de 
1988):
“Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais 
pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição, incluído o 
remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, 
com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 
oito anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo até
cento e oitenta dias da promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento do disposto 
neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos de dívida 
pública não computáveis para efeito do limite global de endividamento.”

*O insucesso: causas e consequências
- corrupção (“Máfia dos Precatórios”) e desvirtuamento da 
permissão dada para emissão de títulos da dívida pública
- consolidação e aumento do passivo existente (que passou a ser 
composto por precatórios expedidos e insolvidos já sob a vigência 
do art. 100 da CF/88, inclusive os não quitados de forma integral, 
aí incluídos os precatórios expedidos e pagos pelo valor nominal 
de face).



“Precatórios judiciais. Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Pernambuco. Art. 4º da Lei 11.334/1996 do Estado de Pernambuco. O art. 4º da 
Lei 11.334, de 24 de abril de 1996, do Estado de Pernambuco, contém 
expressões em antinomia com o art. 33 do ADCT, permitindo ao administrador 
estadual grau de discricionariedade que o texto constitucional não 
autorizou. Inconstitucionalidade da expressão ‘prioritamente’, pois conduz à
interpretação de preferencial, de importante, abrindo a possibilidade de escapar 
do comando constitucional, que não prevê exceção, dispondo expressamente que 
os recursos obtidos com a emissão de títulos da dívida pública se destinam 
apenas ao pagamento de precatórios judiciais pendentes de liquidação na data da 
promulgação da Constituição Federal. Inconstitucionalidade da expressão 
‘mesmo que de exercício anteriores’, pois autoriza o pagamento de 
precatórios em data posterior à data prevista no dispositivo constitucional". 

(STF – Plenário. ADI 1.593, Rel. p/ o ac. Min. Menezes Direito, julgamento em 
7-11-2007, DJE de 2-5-2008).



2.2 Segunda moratória (Emenda Constitucional nº 30/2000)
“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 
(13-09-2000) e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 
serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em 
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão 
dos créditos. 
§ 1º É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor. 
§ 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.
§ 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. 
§ 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 seqüestro de recursos financeiros da entidade executada, 
suficientes à satisfação da prestação”.

Ficaram excluídos: 

- créditos definidos em lei como de pequeno valor
- créditos de natureza alimentar
- precatórios do art. 33 do ADCT, e complementações
- precatórios com recursos liberados ou depositados em juízo 



* panorama instaurado :

- muitos questionamentos judiciais

- ADI nº 2356-0-MC: deferida medida cautelar “para suspender a 
eficácia do art. 2º da Emenda Constitucional nº 30-2000, que 
introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição de 1988”

- pendem de julgamento embargos declaratórios até hoje!

- o voto do Relator da Medida Cautelar veio em 18-02-2002 e foi 
publicada em 26-02-2002; a decisão final, o julgamento se deu em 
25-11-2010, e a publicação no Dje de nº 094, divulgado em 18-05-
2011 e com circulação em 19-05-2011).

- o julgamento se deu a poucos dias da promulgação da EC 62/09, 
e a publicação quando já esvaído o prazo de 10 anos para o 
parcelamento e quando em vigor a EC 62/009



2.3 Terceira moratória (Emenda Constitucional nº 62/2009)

- A EC 62/09 instituiu moratória que pretendia ser definitiva

- promoveu novas, amplas e importantes alterações no regime 
ordinário de pagamentos, inclusive prevendo sequestro por falta de 
pagamento no regime ordinário

- criou, para a liquidação das dívidas vencidas, complexo 
parcelamento objetivando erradicar a situação de 
inconstitucionalidade em que se achavam os entes públicos em 
relação ao pagamento de seus precatórios 



* Características:

- regime declaradamente excepcional: a norma expressamente 
declarou a inaplicabilidade do art. 100 da CF na sua execução 

- abrangeu os precatórios expedidos e vencidos até 9 de dezembro 
de 2009, e os expedidos durante o prazo de sua vigência (não 
alcançou dívidas de obrigação de menor valor)

- estabeleceu dois termos finais (um, de até 15 anos, e outro não 
discriminado, mas definido pela correlação entre montante da 
dívida e o valor da amortização mensal), e duas periodicidades 
para a amortização, conforme opção dada ao ente devedor

- inovou ao atrelar o pagamento de precatórios a percentual da 
RCL



- atribuiu a gestão da moratória, aí incluída a cobrança das parcelas 
e aplicação de sanções, aos Tribunais de Justiça

- assegurou o pagamento de parte dos precatórios pela estrita 
cronologia, e estabeleceu formas alternativas de pagamento (com 
desconsideração da cronologia – leiloes, acordos diretos e 
pagamentos por ordem decrescente de valor).

- fixou sanções, inclusive pessoais para o gestor público, no caso 
de descumprimento das regras 

- fiel cumprimento garantiria o retorno à observância do art. 100 da 
CF, também alterado pela EC 62, ao final do prazo do 
parcelamento



- No terceiro ano de execução da moratória, o STF declarou 
inconstitucional todo o art. 97 do ADCT. A declaração alcançou até
mesmo parágrafos que nada diziam respeito ao parcelamento e ao 
contingenciamento de recursos (§§ 11 e 12).

- Regime especial considerado integralmente inconstitucional, da 
mesma forma que trechos do art. 100 da CF (compensação prévia, 
uso da TR, juros de mora para os precatórios tributários).

- Parte das disposições do art. 97 foram mantidas, inicialmente de 
forma cautelar (decisão liminar de 14-03-2013), e posteriormente 
por meio da decisão de modulação (decisão colegiada de 25-03-
2015).

- Promovida reconfiguração do regime especial do art. 97 do ADCT, 
reconhecendo a ele sobrevida até o exercício de 2020, mediante o 
cumprimento das seguintes regras:



a) mantida a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído 
pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a 
contar de primeiro de janeiro de 2016, finalizando em 2020.

b) deu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade sobre os 
seguintes aspectos do art. 97, fixando como marco inicial o dia 25.3.2015, e 
manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até essa data: 

(i) resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública 
federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que 
fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.

(ii) mantida a observância da TR em todos os precatórios até 25.3.2015

(iii) após 25.3.2015, a TR deve ser substituída: 

- nos precatórios não tributários, pelo IPCA-E e 
- nos precatórios tributários, pelos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 
Pública corrige seus créditos tributários; 



d) No que se refere às formas alternativas de pagamento previstas no regime 
especial: 

- validadas compensações, leilões e pagamentos por menor valor realizados até
25.03.2015

- vedada, a partir de 25.03.2015, a adoção dessas formas alternativas

- validada e mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, 
observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da 
entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.

e) Durante a sobrevida do regime especial, foram mantidas:

(i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao 
pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e 

(ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos 
destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



f) Delegada ao CNJ competência para apresentação de proposta normativa que 
discipline:

(i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos        
judiciais tributários para o pagamento de precatórios e 

(ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de 
terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, 
por opção do credor do precatório.

* Em sessão de julgamento do dia 9-12-2015, o STF, por maioria, 
e mantida a modulação, converteu o julgamento da 
inconstitucionalidade em diligência para permitir a intervenção de 
todos os interessados na causa, ficando vencidos os Ministros 
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Rosa Weber, Cármen Lúcia e 
Marco Aurélio. 



* panorama pós-modulação:

- preocupação dos devedores quanto à redução do prazo do 
parcelamento

- surgimento de duas PECs adicionando mais dispositivos ao ADCT: 

- a PEC 152, de iniciativa do Senador José Serra, remetida pelo Senado Federal em 
26 de abril de 2016, para a Câmara dos Deputados, casa na qual recebeu o número 
212.  

- a PEC 159 (PEC nº 74 no Senado), transformada na EC 94, promulgada em 15 de 
dezembro de 2016.

- sobre as PECs:

- texto inicial foi elaborado a partir da observância dos parâmetros e limites 
autorizados pelo STF para o pagamento dos precatórios em mora e expedidos 
durante a vigência da moratória da EC 62.

- em cada proposta, fez o Legislativo adequações que entendia necessárias a fim de 
possibilitar o cumprimento de decisão do Supremo, considerando, sobretudo, a 
diminuição promovida no prazo de pagamento do estoque de precatórios.



“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. (…)  2. O princípio 
fundamental da separação de poderes, enquanto cânone constitucional 
interpretativo, reclama a pluralização dos intérpretes da Constituição, mediante a 
atuação coordenada entre os poderes estatais – Legislativo, Executivo e 
Judiciário – e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, em um 
processo contínuo, ininterrupto e republicano, em que cada um destes players 
contribua, com suas capacidades específicas, no embate dialógico, no afã de 
avançar os rumos da empreitada constitucional e no aperfeiçoamento das 
instituições democráticas, sem se arvorarem como intérpretes únicos e exclusivos 
da Carta da República. 3. O desenho institucional erigido pelo constituinte de 
1988, mercê de outorgar à Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei 
Fundamental, não erigiu um sistema de supremacia judicial em sentido material 
(ou definitiva), de maneira que seus pronunciamentos judiciais devem ser 
compreendidos como última palavra provisória, vinculando formalmente as partes 
do processo e finalizando uma rodada deliberativa acerca da temática, sem, em 
consequência, fossilizar o conteúdo constitucional. 4. Os efeitos vinculantes, 
ínsitos às decisões proferidas em sede de fiscalização abstrata de 
constitucionalidade, não atingem o Poder Legislativo, ex vi do art. 102, § 2º, 
e art. 103-A, ambos da Carta da República. (…) 12. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade 
dos arts. 1º e 2º, da Lei nº 12.875/2013.”

(STF – Tribunal Pleno. ADI 5105, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, julgado em 
01/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 15-03-2016 PUBLIC 
16-03-2016)



2.4 Quarta moratória constitucional (Emenda constitucional nº
94/2016)

"Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem 
em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus 
débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando, mensalmente, em conta 
especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze 
avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, 
apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a 
quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do 
comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em 
conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça 
local.

§1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, 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:

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

II - 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.



§2º O débito de precatórios poderá ser pago mediante a utilização de recursos 
orçamentários próprios e dos seguintes instrumentos:

I - até 75% (setenta e cinco por cento) do montante dos depósitos judiciais e dos 
depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, 
tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios, ou 
suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, sejam parte;

II - até 20% (vinte por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição 
do respectivo Tribunal de Justiça, excetuados os destinados à quitação de créditos de 
natureza alimentícia, mediante instituição de fundo garantidor composto pela parcela 
restante dos depósitos judiciais, destinando-se:

a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito 
Federal;

b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 
50% (cinquenta por cento) a seus Municípios;

III - contratação de empréstimo, excetuado 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 empréstimo a vedação de vinculação 
de receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal."



Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios 
em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, 
respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao 
estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição Federal, 
sobre todos os demais créditos de todos os anos.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida 
por Estados, Distrito Federal e Municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, 
observada a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao 
pagamento 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.

Art. 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando 
o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do art. 101 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto 
no caso de não liberação tempestiva dos recursos."



Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou 
em parte:

I - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor 
não liberado, das contas do ente federado inadimplente;

II - o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da 
legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;

III - a União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na 
conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
utilização como nele previsto;

IV - os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no art. 101 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto.

Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão, o ente federado não poderá contrair 
empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no § 2º do art. 101 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e ficará impedido de receber transferências 
voluntárias."

Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no art. 101 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, 
próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra 
natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente 
federado.

Parágrafo único. Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer 
tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde 
e a outras finalidades."



a) diretrizes para a execução do novo regime especial

- novo texto constitucional regrando a moratória

- vigência de algumas determinações decorrente dos efeitos da 
decisão de modulação

- aplicação de disposições presentes no art. 100, CF



a.1 Regras oriundas da decisão de modulação, que deu eficácia 
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade sobre os seguintes 
aspectos do art. 97 (com marco inicial no dia 25.3.2015):
- validade da expedição dos precatórios no âmbito da administração pública federal, com base 
nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção 
monetária.

- observância da TR em todos os precatórios até 25.3.2015

- após, 25.3.2015, a substituição da TR: 

(i) nos precatórios não tributários, pelo IPCA-E e 

(ii) nos precatórios tributários, pelos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários; 

- a delegação ao CNJ de competência para apresentação de proposta normativa que discipline:

(i) a utilização compulsória dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o 
pagamento de precatórios e  

(ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o 
estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do 

precatório.

*** foi mantida a validade de todos os atos praticados sob a vigência plena da EC 62 expressamente 
ressalvada pelo STF na decisão de modulação (uso da TR até 25.3.2015, pagamentos por 
compensação, leilão e valor crescente).  



a.2 Regras cujo fundamento é a EC 94:
- possibilidade de pagamento parcelado do estoque de precatórios vencidos e a vencer 
até final do exercício de 2020.

- realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de 
acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do 
crédito atualizado.

- periodicidade mensal das amortizações

- vinculação das frações da moratória a percentuais mínimos da receita corrente líquida 
ao pagamento dos precatórios 

- sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao 
pagamento de precatórios.

- possibilidade de utilização compulsória de 75% (e não mais 50%) dos recursos da conta 
de depósitos judiciais e administrativos (e não apenas os tributários) para o pagamento de 
precatórios (mais 20% dos demais depósitos judiciais da localidade administrados pelos 
Tribunais de Justiça) 

- possibilidade de compensação de precatórios de qualquer natureza, próprios ou de 
terceiros, com débitos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, observados os requisitos 
definidos em lei própria do ente federado (a decisão falava apenas que tinha que ser por 
opção do credor do precatório).



a.3 Regras cujo fundamento é o art. 100, CF (na redação dada pelas 
EC 62 e 94):
- expedição de precatórios conforme requisitos do caput do art. 100 (qualquer pagamento devido por 
Fazenda / em virtude de sentença judiciária / pagamento por precatório) – art. 100, caput

- trânsito em julgado da sentença exequenda – § 5º, art. 100, CF

- definição do crédito alimentar (decorrente de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas 
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em 
responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial) e reconhecimento de sua preferência - § 1º, art. 
100, CF

- definição e alcance subjetivo da parcela prioritária - § 2º, art. 100, CF

- necessidade de inclusão do valor do precatório em orçamento, e previsão de - atualização, por 
ocasião do pagamento - § 5º, art. 100, CF

- imposição de responsabilidade por crime de responsabilidade, improbidade administrativa e sanção 
disciplinar perante o CNJ ao Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, 
retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios - § 7º, art. 100, CF

- vedação de expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o 
fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do 
total em RVP - § 8º, art. 100, CF

- exclusão dos juros compensatórios desde expedição até efetivo pagamento - § 12, art. 100, CF

- possibilidade de cessão, total ou parcial, a terceiros, independente da concordância do devedor (com 
não transferência dos privilégios de preferência e prioridade) - § 13 do art. 100, CF



b) Elementos e características

b.1 OBJETO:
- assim como o regime especial anterior, a nova moratória não 
engloba os débitos definidos como obrigações de pequeno valor;

- alcança precatórios vencidos e a vencer, de responsabilidade dos 
entes devedores a ela sujeitos, uma vez expedidos durante o prazo 
de vigência do art. 101 do ADCT;

b.2 INTERPRETAÇÃO: 
- regime ao qual o legislador não vetou expressamente o recurso a
conceitos e institutos extraídos do regime ordinário do art. 100, CF 
(como os §§ 5º e 6º do art. 100, CF, que agora são aplicadas 
integralmente na nova moratória, diferente do que ocorria no 
regime da EC 62)



b.3 DESTINATÁRIOS:
- foi criada para beneficiar apenas os devedores então sujeitos 
aos efeitos da decisão de modulação de efeitos das ADI 4425 e 
4357, tanto que fez expressa referência ao termo a quo da eficácia 
prospectiva dos efeitos da inconstitucionalidade presente na 
decisão de modulação (25.3.2015) 

- apesar de datada a mora para fins de ingresso no regime nos 
moldes acima destacados, a EC 94, em razão da demora em sua 
tramitação e promulgação, acabou alcançando acidentalmente 
outros devedores que não estavam sujeitos ao antigo regime 
especial. Portanto, ingressaram no novo regime entes até então 
sujeitos ao regime ordinário, devedores de precatórios em mora 
em 25.3.2015 (inscritos nos orçamentos dos exercícios de 2009 a 
2014). 



b.4 REGRAS DE PAGAMENTO:
- aplicação do IPCA-e como índice de correção para precatórios 
não tributários
- ainda nos precatórios não tributários, aplicação dos juros de 
mora segundo o art. 100, § 12, CF (fruto da declaração da 
inconstitucionalidade do art. 97, no qual inseridos o § 1º, II, e o §
16, que estabeleciam juros simples, no mesmo percentual dos 
juros da caderneta de poupança), excluídos os juros 
compensatórios, quando cabíveis, a partir da data da expedição 
do precatório.
- aplicação do mesmo regime jurídico de atualização e juros 
observado pelas Fazendas para a atualização de precatórios 
tributários
- submissão dos precatórios do novo regime especial à disciplina 
do art. 100, §§ 5º e 6º, CF
***contagem de juros e correção (STF – RE 579.431 – tese 
aprovada: “Incidem os juros da mora no período compreendido 
entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do 
precatório”



b.5 AMORTIZAÇÕES:
- periodicidade : amortização mensal
- cálculo do valor da parcela : atrelada a percentual de RCL
- limite temporal do parcelamento : 2020
- liquidação mediante recursos próprios (orçamentários) ou 
provindos dos financiamentos autorizados pela EC 94, inclusive 
por levantamento dos depósitos judiciais públicos e privados
- cálculo das parcelas:
“Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, 
estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro 
de 2020 seus débitos (…) depositando mensalmente (…) 1/12 do valor calculado 
percentualmente sobre a RCL, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos 
e (…) nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da 
receita corrente líquida no período de 2012 a 2014 (...).”

- orienta-se a leitura da Nota Técnica nº 03/2017, da CNGPTJ

- parcela que não assegura pagamentos mensais mínimos e 
também suficientes à quitação do estoque do parcelamento até
final de 2020 não está de acordo com a norma!



b.6 USO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS:
- tanto públicos como privados / excetuados os depósitos trabalhistas 
e federais/
- avançou a autorização dada pelo STF para incluir os depósitos 
privados, e aumentar o percentual dos depósitos públicos, neles 
incluindo os administrativos

b.7 PLANO DE PAGAMENTO:
- previsão: art. 101, caput, parte final, ADCT
- apresentado pelo devedor ao TJ, anualmente
- utilidade do plano de pagamento na EC 94 : permitir, dentro do 
exercício, que determinadas parcelas sejam redimensionadas, fazendo 
com que seu valor aumente nos meses em que prevista maior 
arrecadação, e diminua nos meses de menor arrecadação / em 
qualquer caso, ao final do exercício, o valor disponibilizado pelo 
devedor deve ser o correspondente ao pagamento devido para aquele 
ano, considerando-se a necessidade de quitação do estoque até
dezembro de 2020



b.8 REDIMENSIONAMENTO DO ALCANCE SUBJETIVO DO 
PAGAMENTO DA PARCELA PRIORITÁRIA

- expressa permissão do pagamento da parcela prioritária do 
precatório alimentar ao titular do precatório deficiente, nos termos 
da lei, e titular por sucessão causa mortis)



b. 9 OPERACIONALIZAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA
- O art. 97, § 4º, ADCT foi declarado inconstitucional e não 
recebeu expressa sobrevida pela decisão de modulação
- tácita autorização do STF para gerir o regime especial pela 
sobrevida dada ao art. 97, § 10, do ADCT (se podia aplicar as 
sanções, é porque antes legitimadas as cobranças alusivas à
moratória).
- sobrevida derivada para as disposições da R. 115 do CNJ
- atual redação dos arts. 101 e 104 do ADCT, legitimam 
expressamente a gestão pelos TJs: 

- depósitos em conta especial do Tribunal de Justiça, sob exclusiva 
e única responsabilidade desse)
- envio do plano de pagamento para o Tribunal de Justiça
- competência do Presidente do TJ para a decretação de sequestro 
e aplicação das demais sanções previstas no art. 104, I a IV, do 
ADCT



c. Aspectos oriundos da exclusividade da gestão do novo 
regime especial pelos Tribunais de Justiça:
- manutenção de duas contas especiais para o pagamento de precatórios 
(contratação/renovação, pelo TJ, via licitação, de instituição financeira)

- privatividade do cálculo das parcelas para devedores (tanto os já sujeitos ao regime 
anterior, como os que ingressaram na nova moratória)

- centralização das cobranças : apenas o TJ está legitimado a cobrar dos devedores as 
parcelas da moratória

- centralização dos aportes nas contas especiais: atração de recursos presentes em 
outros tribunais; transferência de recursos captados a partir de convênios firmados por 
devedores em outras justiças; 

- privatividade da inclusão e declaração de encerramento da moratória para os entes a ela 
sujeitos: apenas o TJ, por deter a gestão do regime, pode declarar seu encerramento para 
determinado devedor

- utilização integral dos recursos captados dos devedores no pagamento de todos os 
precatórios devidos (estaduais, trabalhistas e federais), ou divisão proporcional de 
recursos para pagamento dos precatórios no tribunal de origem, quando não diante de 
ocorrência de hipótese de lista unificada (determinação lançada junto à consulta 0005292-
39.2013.2.00.0000)

- auxílio mediante Comitê Gestor das Contas Especiais



4. Crítica à nova moratória
a) razões para seu surgimento (beneficiar grandes devedores 
determinados)

b) a grande novidade – e maior justificativa para o surgimento da 
moratória – foi a autorização para acesso a linhas de financiamento 
que não se mostraram, enfim, úteis – e possíveis ou viáveis – a 
pequenos municípios, independente do tamanho da dívida

c) possível geração de panorama que demandará, no futuro, novo 
ajuste legislativo, com grande risco de surgimento de nova 
moratória, sob pena de imediato retorno ao cumprimento do art. 
100, CF, logo em janeiro de 2021, de todos os precatórios não 
pagos com as benesses concedidas desde a EC 62 e 
ratificadas/ampliadas pela EC 94..



É possível uma quinta moratória ?



PEC 152





“Art. 100. 

(…) 

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a 
esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para 
pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e 
Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e 
forma e prazo de liquidação.”



Obrigado!


