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Precatório (art. 100, CF)

 Regras excepcionais do regime especial (art. 101 a 105, ADCT)

Requisições Judiciais de Pagamento 

(distintas do precatório):

 Requisição judicial de pagamento da obrigação de pequeno 
valor – ROPV (art. 100, § 3º, CF) 

 Requisição judicial de pagamento da parcela superpreferencial 
do crédito alimentar – RPS (art. 100, § 2º, CF e art. 102, § 2º, 
ADCT)



.
Breve noção das requisições judiciais

 Precatório: art. 100, CF; art. 535, § 3º, I, e 910,
§ 1º, CPC

 Requisição judicial de pagamento

- excepcionalidade: critério

- instrumento judicial

- modalidades



.
 Requisição Judicial de Pagamento da

Obrigação de Pequeno Valor (§§ 3º e 8º, art.
100, CF; art. 535, § 3º, II, CPC e arts. 47 a 50,
Res/CNJ nº 303/19)

§ 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. (…)

§ 8º É vedada a 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 ao que dispõe o § 3º
deste artigo.



.
 Requisição Judicial de Pagamento da

Parcela Superpreferencial do Crédito
Alimentar (§§ 2º e 8º, art. 100, CF, art. 102, §
2º, ADCT; art. 535, § 3º, II, CPC e arts. 9º a 11,
Res/CNJ nº 303/19)

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares,
originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de
idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com
deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor
equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto
no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa
finalidade, sendo que o restante será pago na ordem
cronológica de apresentação do precatório.



.

Distinção entre as requisições judiciais

- montante a requisitar

- autorização constitucional de fracionamento



.

Fundamento para a Sanção

 No pagamento do precatório (regime
ordinário):

Art. 100 (…)

§ 6º 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 integral e autorizar, a requerimento do
credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu
direito de precedência ou de não alocação orçamentária do
valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da

quantia respectiva.



.
 No pagamento da requisição judicial da

obrigação de pequeno valor:

Lei nº 10.259/01 (lei dos juizados federais):

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa,
após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será
efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da
requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a
causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal
ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

(…)

§ 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz
determinará o seqüestro do numerário suficiente ao
cumprimento da decisão.



.

Lei nº 12.153/09 (lei dos juizados fazendários):

Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa,
após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será
efetuado:

I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da
entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa,
independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art.
100 da Constituição Federal; ou

§ 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz,
imediatamente, determinará o sequestro do numerário
suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a
audiência da Fazenda Pública



.
Res/CNJ nº 303/2019:

Art. 49. A requisição será encaminhada pelo juízo da
execução à entidade devedora citada para a causa, que terá o
prazo de sessenta dias para providenciar a disponibilização
dos recursos necessários ao pagamento. (…)

§ 2º Compete ao juízo da execução decidir eventuais
incidentes, realizar o pagamento e, desatendida a ordem,
determinar imediatamente o sequestro do numerário
suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a
audiência da Fazenda Pública, sem prejuízo da adoção de
medidas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil.

§ 3º O sequestro alcançará o valor atualizado do crédito
requisitado, sobre o qual incidirão também juros de mora.



.
 No pagamento da requisição judicial da

parcela superpreferencial do crédito
alimentar:

Lei nº 10.259/01 (art. 17, § 2º)

Lei nº 12.153/09 (art. 13, § 1º)

Res/CNJ nº 303/19 (art. 10)

Art. 10. Desatendida a requisição judicial de que trata essa
Seção, o juiz determinará de ofício o sequestro do
numerário suficiente ao cumprimento da decisão,
dispensada a audiência da entidade devedora.

*RPS no regime especial*
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 Sequestro

a) no precatório (arts. 19 e 20, Res/CNJ nº 
303/19)

- inadimplência (total ou parcial, inclusive parcela)

- burla à ordem de precedência

b) nas requisições judiciais (arts. 49, §§ 2º e 3º, e 
10, Res/CNJ nº 303/19)

- inadimplência (total ou parcial)



.
- medida excepcional

- presidente do tribunal / juiz

- requerimento / de ofício

- contraditório

- execução imediata

- desvinculação das dotações destinadas ao
pagamento dos débitos judiciais

- valor atualizado do precatório a quitar (inclusive
precedentes)

- garantia de pagamento (devolução)



.
Sanções no pagamento de precatórios em 

regime especial

 noção

 abrangência objetiva e subjetiva

 Sanções (art. 104, ADCT):

- competência

- pedido

- objeto

- cumulatividade

- inevitabilidade



.

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 FPE e DF e ao FPM e os depositará na conta especial
referida no art. 101 deste ADCT, 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 ADCT,
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
ADCT, e ficará impedido de receber transferências
voluntárias.



.

 Sequestro (art. 104, I, ADCT e arts. 68 e 69, 
Res/CNJ nº 303/19)

- objeto e alcance

- aplicação subsidiária dos arts. 19 e 20

- BACENJUD

- preterição do direito de precedência (aplicação 
subsidiária do art. 100, CF)



.

 Retenção de repasses, proibição de
contratação de empréstimos, vedação do
recebimento de transferências voluntárias
(arts. 66 a 67, Res/CNJ nº 303/19)

- desnecessário contraditório

- retenção de repasses pela União (Cadastro de
Devedores Inadimplentes)

- CEDINPREC (arts. 70 e 71, Res/CNJ nº
303/19):

funcionamento, utilização, projeto piloto, grupo de
trabalho da regulamentação complementar
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Obrigado!


