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Origem dos Recursos para 
Pagamento de Precatórios

Fonte Primária

Recursos Orçamentários Próprios (art. 101, § 2º, ADCT)



Origem dos Recursos para Pagamento de 
Precatórios

Fontes Adicionais ou Secundárias

Depósitos Judiciais  (art. 101, § 2º, inc. I e II, ADCT)

Empréstimos bancários (art. 101, § 2º, inc. III, ADCT)

Precatórios não sacados (art. 101, § 2º, inc. IV, ADCT)

Financiamento da dívida pela União (art. 101, § 4º, ADCT)  



Meios Alternativos para Quitação de 
Precatórios

Acordo Direto (art. 102, § 1º, ADCT)

Compensação de débitos com Precatórios (art. 105, ADCT)



Compensação em Geral 

Somente as dívidas vencidas podem ser objeto de
compensação, não sendo possível a utilização de
dívidas futuras ou vincendas (art. 360, CC).



Compensação em Geral 

É vedada a compensação quando(art. 376, CC):

a) Houver acordo entre as partes no sentido de que as dívidas não
devem se compensar.

b) - A dívida vier de esbulho, furto ou roubo.

c) - A dívida advém de comodato, depósito ou alimentos.

d) - A coisa a ser compensada for impenhorável.

e) - O devedor se obrigou a pagar a dívida de terceiro.



Compensação em Geral

 A compensação não pode ser realizada em prejuízo de
direito de terceiro (art. 380, CC)

Observação:

Em decorrência da norma do art. 380 do Código Civil, a compensação
não pode incidir sobre:

a)valor penhorado

b)valor do destaque de honorários de advogado

c) valor já comprometido com outra compensação



Compensação com Precatórios 

Resolução nº 303/2019 (art. 46)

 A compensação com precatórios independe do regime de
pagamento do ente federado devedor

A compensação com precatórios independe da data do
lançamento ou da inscrição do crédito em favor da Fazenda
Pública



Compensação com Precatórios  

Regras específicas do art. 46

 Desnecessidade de observância da ordem cronológica.

Deve ser realizada administrativamente no âmbito do órgão
fazendário

Há necessidade de lei autorizadora da compensação



Compensação com Precatórios  

Regras específicas do art. 46 (cont.)

 Limitação ao Valor Líquido Disponível

O VLD é o valor não liberado ao beneficiário, após a reserva
do valor suficiente para pagamento dos tributos incidentes
sobre o precatório e dos demais valores já registrados, tais como
a cessão parcial de crédito, a compensação parcial anterior, a
penhora de créditos e os honorários advocatícios
contratuais destacados



Compensação com Precatórios 

Regras específicas do art. 46 (cont.)

 Limitação ao Valor Líquido Disponível

 O VLD deve estar atualizado na forma prevista nos arts. 21 a 25 da
Resolução CNJ nº 303/2019, indicando-se na certidão a data-
base da conta de atualização para viabilizar operacionalmente a
compensação.

 O VLD deve constar de certidão expedida pelo tribunal,
requerida pelo interessado.

 A Certidão do VLD deve ter prazo de validade razoável para
possibilitar a realização da compensação.



Compensação com Precatórios  

Regras específicas do art. 46 (cont.)

 Suspensão do Pagamento do Precatório

 Segundo a regra do art. 46, §5º, o Tribunal deve suspender o pagamento do
precatório, assim que comunicada a compensação, com objetivo de calcular o
valor remanescente que, se existente, deve ser pago sem alteração da ordem
cronológica sempre observando as preferências.

 Entendo que o pagamento do precatório deve ser suspenso em data anterior,
qual seja, desde a emissão da certidão do VLD, prevalecendo tal suspensão no
prazo de sua validade e, se comunicada a realização da compensação, até a
data do cálculo do valor remanescente.



Compensação com Precatórios 

Regras específicas do art. 46 (cont.)

 Baixa do Valor Compensado

 Necessidade de comunicação, pela Fazenda Pública, quanto à
compensação realizada administrativamente, para ser dada baixa no
valor compensado

 Deve ser dada baixa imediata no precatório assim que certificada a
sua integral quitação, não havendo necessidade de se aguardar a
ordem cronológica para efetuar o seu arquivamento



Compensação com Precatórios  

Regras específicas do art. 46 (cont.)

 Necessidade de lei autorizadora da compensação

Com exceção da compensação expressamente prevista pelo art.
105 do ADCT, todas as demais hipóteses de compensação
devem estar amparadas em lei autorizadora do ente devedor
para sua realização.



Compensação com Precatórios de Terceiros

A utilização de precatórios de titularidade de terceiros para realizar

compensação é hipótese expressamente prevista na Resolução

303/2019 (art. 46, § 4º).

Requisitos:

a) apresentação, ao órgão fazendário, de instrumento de cessão de

crédito do titular do precatório em favor do devedor da Fazenda

Pública.

b) apresentação de certidão relativa ao Valor Líquido Disponível.



Compensação com Requisições de Pequeno 
Valor – RPV’s

As RPV’s podem ser utilizadas para compensação.

São aplicáveis as mesmas regras relativas aos precatórios 

(art. 50, inciso III). 



Compensação no Regime Especial

Aplicam-se todas as regras da compensação com precatórios
em geral para compensação no Regime Especial, excetuando:

- Não havendo lei local regulamentadora podem ser objeto
de compensação somente os créditos inscritos em dívida ativa
até 25 de março de 2015.



Compensação no Regime Especial

Procedimento (não havendo lei local regulamentadora):

- O credor do precatório deve apresentar requerimento ao órgão
fazendário solicitando a compensação do precatório, de sua
titularidade ou de terceiros, com a dívida inscrita perante a Fazenda
Pública.

- Com o requerimento de compensação deve ser apresentada a certidão do
Valor Líquido Disponível expedida pelo tribunal.

- A suspensão e baixa do precatório seguem o procedimento geral de
compensação previsto no art. 46.



Compensação no Regime Especial

Observações:

1. Havendo recusa da autoridade fazendária na realização da compensação, esta
ficará sujeita a ser compelida judicialmente diante do direito líquido e certo do
credor do precatório.

2. Não há direito líquido e certo do credor do precatório na compensação de
créditos inscritos em data posterior a 25 de março de 2015. Há necessidade de
lei local.

3. O valor do precatório quitado em decorrência de compensação não é
considerado como integrante do repasse financeiro mensal devido pelo ente
devedor no regime especial. Somente reduz o montante da dívida consolidada,
havendo reflexo financeiro no exercício seguinte. (art. 78)



A Penhora e a Compensação 

 A penhora e a compensação incidem sobre o Valor Líquido Disponível.

 A penhora é realizada pelo próprio tribunal.

 A compensação é realizada perante o órgão fazendário.



A Penhora e a Compensação 

 Hipótese:

O tribunal já expediu certidão para fins de compensação e ainda não foi
comunicada da sua ocorrência e do valor utilizado, sobrevindo neste
intervalo uma ordem judicial de penhora do crédito.

Para cumprir a ordem de penhora, que é posterior à expedição da
certidão para fins de compensação, é preciso estar definido o Valor
Líquido Disponível para efetuar a penhora, o que não ocorre uma vez que o
tribunal não sabe qual é o montante compensado.



A Penhora e a Compensação 

 Solução:

- Deve ser registrada a penhora sobre o precatório somente após a comunicação
da compensação efetuada pela Fazenda Pública ou findo o prazo de validade
da certidão relativa ao Valor Líquido Disponível.

- Reafirmo:
O Tribunal deve sempre suspender o pagamento do precatório, assim

que emitida a certidão do valor líquido disponível para fins de compensação,
durante o seu prazo de validade e não somente quando é comunicada a
compensação realizada, como previsto no art. 46, § 5º da Resolução CNJ nº
303/2019.

- Fundamento: Aplicação do princípio da segurança jurídica e para evitar
pagamento indevido que será imputado ao Presidente do Tribunal.



A Cessão de Créditos e a Compensação 

 A cessão de créditos e a compensação incidem sobre o Valor Líquido
Disponível.

 A cessão de crédito é realizada pelo próprio tribunal.

 A compensação é realizada perante o órgão fazendário.

 Deve ser adotada a mesma solução relativa ao registro da penhora se
houver pedido de registro de cessão de crédito após a emissão de
certidão para fins de compensação.



A Retenção do IRRF e a Compensação

 O IRRF devido é aquele previsto originalmente para o beneficiário do
precatório que, quando existente, fica reservado para ser recolhido por
ocasião do pagamento dos valores remanescentes do precatório na ordem
cronológica.

 O IRRF não integra o Valor Líquido Disponível justamente para possibilitar
o recolhimento pelo tribunal no momento previsto legalmente.

 Observação:

- Sobre o procedimento de compensação de precatórios não incide retenção
de imposto de renda na fonte. Inexiste propriamente pagamento, mas encontro de
contas, com extinção recíproca de débitos e créditos.

- O procedimento de compensação não gera renda tributável para os
contribuintes envolvidos.



Conclusões

 Vantagens da Compensação para o ente público devedor:
a) redução do estoque de precatórios.
b) recuperação de créditos das fazendas públicas estaduais e municipais.

 Vantagens da Compensação para o credor:
a) aproveitamento imediato do crédito inscrito em precatório.
b) Desnecessidade de observância da ordem cronológica.
c) Inexistência de deságio.
d) Crédito atualizado.



Conclusões

 A Resolução 303/2019 proporcionou:
a) segurança jurídica e previsibilidade procedimental à compensação

com precatórios;

b) Condições para o incremento na utilização da compensação como
um meio alternativo eficaz de quitação de precatórios.

c) Diminuição da dívida pública e a aceleração da fila de precatórios.



Conclusões

 O que ainda necessita ser feito:

a) Cada tribunal precisa estabelecer de imediato, em seu próprio regulamento, as
rotinas complementares, estabelecendo:

- prazos e modelos das certidões relativas ao Valor Líquido Disponível;

- Rotinas e critérios para apuração do VLD

- Momento de suspensão e retomada de tramitação dos precatórios objeto de
compensação.

b) Os tribunais devem incentivar os entes públicos devedores com maiores
dívidas a implementarem programas de recuperação fiscal com utilização da
compensação com precatórios.
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