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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como escopo analisar a sistemática dos precatórios no ordenamento jurídico 

pátrio como meio de satisfação dos créditos oriundos de condenações sofridas pela Fazenda 

Pública. Para isso, inicialmente, foi realizado um estudo referente às mudanças introduzidas 

ao Código de Processo Civil com vistas a proporcionar celeridade e efetividade aos meios de 

satisfação, mormente com a criação do cumprimento de sentença, que não será estendido às 

execuções contra a Fazenda Pública em virtude de suas prerrogativas também aventadas nesse 

trabalho. Será, a partir desse ponto, apresentada a origem e evolução dos precatórios até a sua 

feição atual, com aprofundamento em pontos considerados mais importantes. Por fim, será 

introduzido um estudo acerca das limitações constitucionais ao poder de reformar a 

Constituição, através do qual serão encontrados supedâneos para demonstrar o desrespeito do 

Constituinte ao instituir a Emenda Constitucional n.62/2009, mais recente alteração no regime 

de precatórios. 

 

 

Palavras - chave: Execução. Precatórios. Emenda Constitucional n.62/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is to systematically analyze the scope of the precatory in the legal parental 

rights as a means to meet the claims arising from convictions suffered by the 

Exchequer. To do so, initially, a study was conducted regarding changes made to the 

Code of Civil Procedure in order to provide rapid and effective means of satisfaction, 

especially with the creation of compliance with judgments, which will not be extended 

to measures against the Treasury in because of its prerogatives in this work also 

suggested. It will, from that point, given the origin and evolution of the writ until his 

current feature, with depth in most important points. Finally, a study will be introduced 

about the limitations of the constitutional power to reform the constitution, which will 

be found through the footstool to show disrespect to the constitutional institute 

n.62/2009 Constitutional Amendment, the most recent change in the regime of 

precatory. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da sistemática dos precatórios não é aprofundado no meio acadêmico na 

proporção que se espera de um tema dessa complexidade e importância. 

Embora se saiba que os pagamentos das condenações das Fazendas Públicas 

impostas pelo juízo de Execução são por meio de precatórios, não se sabe como defini-lo ou 

identificar a sua natureza jurídica, nem mesmo apontar qual o seu procedimento. Em função 

disso, fez-se necessária a consecução desse trabalho, com o escopo de trazer á baila o regime 

de precatórios. 

Mister, inicialmente, pontuar que o sistema de precatórios é genuinamente 

brasileiro e foi criado com o objetivo de proteger o patrimônio do Estado, que não poderia ter 

seus bens penhorados em virtude de serem pertencentes à coletividade. Destarte, no conflito 

entre o direito individual de ter seu crédito adimplido e o direito coletivo de ver os serviços 

públicos prestado de maneira eficiente, este suplanta aquele. Nesse diapasão, cumpre não 

olvidar que, como será exposto nos dois primeiros capítulos desse trabalho, a despeito das 

mudanças inseridas no Código de Processo Civil para lhe conferir celeridade, mormente do 

que concerne à criação da fase de execução no próprio processo de cognição, as execuções 

contra a Fazenda Públicas continuam carecendo de processo autônomo de execução e o 

adimplemento de suas obrigações oriundas de condenações judiciais continua sendo através 

dos precatórios em razão da impenhorabilidade de seus bens. 

Em função de sua importância, os precatórios foram alvo de diversas 

normatizações ao longo da história, até que em 1934 ganhou status constitucional. Após isso, 

muitas modificações foram feitas através de emendas constitucionais que incluíram 

determinações, tanto no texto constitucional permanente, como no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT). 

É objetivo desse trabalho, demonstrar de maneira detalhada todas essas 

modificações e identificar os pontos mais importantes dessa evolução histórica, 

aprofundando-os e levantando as discussões doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes a esses 

pontos. 

As mais recentes alterações no que tange aos precatórios ocorreram em dezembro 

de 2009, com a publicação da Emenda Constitucional n.62, às quais se faz referência em 

diferentes pontos do trabalho. Ademais, será reservado um capítulo específico para apontar as 



inconstitucionalidades da citada Emenda, identificando os pontos que conflitam com os 

limites materiais a formais ao poder de reformar, também especificados nesse trabalho, aos 

quais não teria se submetido o constituinte derivado reformador, ao ponto de ter sido 

denominada de “emenda do calote” por parte de autoridades jurídicas do nosso país. 

Por derradeiro, firme-se a idéia de que esse trabalho tem como principal 

preocupação levantar questionamentos acerca das possíveis saídas para o pagamento do 

imensurável débito dos precatórios em atraso, sem, no entanto, ferir Princípios e Direitos 

constitucionalmente assegurados. 

 

 

 

 

 

 

  



2. PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 

2.1. Instrumentalidade do processo e sua efetividade. 

 

A insatisfação de alguém em razão da resistência de outrem ao que supõe ser sua 

pretensão dá a esse alguém o direito de acionar o poder judiciário em busca de solução do 

conflito em razão da proibição, em regra, da autotutela, ou seja, não pode, por si só, agir para 

efetivar o que supõe ter direito.  A função jurisdicional, que é inerte, será, diante de tal lide, 

acionada através do pedido do autor para que o Estado-juiz intervenha de maneira a construir 

uma relação jurídica processual entre o autor, o réu e o próprio juiz. O Estado, em virtude do 

que preceitua o inciso XXXV do art.5º da CF, não poderá excluir da apreciação do judiciário, 

lesão ou ameaça a direito.  

Fredie Didier Júnior (2008, p.65) conceitua a jurisdição, de maneira cuidadosa, 

nos seguintes termos: 

 

A jurisdição é função atribuída a terceiro imparcial de realizar o Direito de modo 

imperativo e criativo, reconhecendo/efetivando/protegendo situações jurídicas 

concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão 

para tornar-se indiscutível.  

 

Com o objetivo de tornar essa jurisdição escorreita, com respeito às partes que 

litigam, é necessário que ela se corporifique através de uma série de procedimentos, em tese 

conhecidos pelas partes, como bem afirma Humberto Theodoro Júnior (2010, p.110), “na 

solução dos litígios, o Estado não age de maneira livre e discricionária, tem que observar um 

método rígido, pré- determinado, em busca de um resultado, que é a prestação jurisdicional”. 

O método ao qual se refere o nobre mestre é o processo, com regras próprias e previamente 

conhecidas, com o objetivo de possibilitar a não surpresa. Em outras palavras, a instituição do 

processo traz segurança para os que litigam, uma vez que não serão surpreendidos por 

condutas e atos para os quais não se prepararam, respeitando, desse modo, o princípio do 

devido processo legal, garantia constitucional, livrando os litigantes de possíveis 

arbitrariedades. Nessa esteira, Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco (2008, p.46) em obra conjunta, vêem o processo como um 

método de trabalho em que se estabelecem normas e princípios adequados, através dos quais 



são regidas, em um exercício conjugado, a jurisdição do Estado-juiz, a ação do demandante, e 

a defesa do réu. 

Os mesmos autores, mesma obra (2008, p.46) asseveram que: “O direito 

processual é, assim, do ponto de vista de sua função jurídica, um instrumento a serviço do 

direto material”. Por necessário, os autores (2008, p.46) distinguem o direito material do 

processual da seguinte maneira: 

 

O que distingue fundamentalmente o direito material e direito processual é que este 

cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de cada um deles no 

processo, da forma de se proceder aos atos deste, sem nada dizer quanto ao bem da 

vida que é objeto do interesse primário das pessoas. 
 

 

Cumpre não olvidar que o Direito tem como principal objetivo pacificar a 

sociedade no que tange às relações dos indivíduos que a compõe. O Direito material regulará 

as relações em um primeiro plano, disciplinando as relações jurídicas referentes ao bem da 

vida.  

Nesse diapasão, vale mencionar o que aduzem Cintra, Grinover e Dinamarco 

(2008, p.47) no tocante ao papel do processo em relação ao direito material: “O processo é, 

nesse quadro, um instrumento a serviço da paz”. 

Francisco Wildo Lacerda Dantas (2010, p.33) traça linhas pertinentes acerca dessa 

instrumentalização e critica a tendência atual nos seguintes termos: “Proclama-se que se havia 

atingido um estágio em que o processo deveria ser encarado a partir do resultado útil que 

poderia trazer (...)”. Seria, na opinião do autor, apenas um processo de resultado. 

O mesmo autor (2010, p.33) acrescenta que: 

 (...) essa nova visão processual contribui para conter os exageros e distorções 

decorrentes da verdadeira escalada processualista surgida em nosso país a partir da 

segunda metade do século passado (...) tem contribuído para aguçar a concepção 

demandista do nosso povo. 

 

Humberto Theodoro Júnior (2010, p.01), de outra ponta, aduz: “A existência de 

um direito processual não tem tarefa a cumprir fora da boa realização do projeto de 

pacificação social traçado pelo direito material”.  

Cintra, Grinover e Dinamarco (2008, p.47) asseguram que a instrumentalidade do 

processo tem como aspecto positivo alertar para a necessária efetividade do processo, no 



entanto, ensina que: “o processo não pode ser um fim em si mesmo, não devendo ser 

guindado à condição de fonte geradora de direitos”. 

Nessa mesma linha, Fredie Didier Júnior (2008, p.57) traça linhas sobre a 

instrumentalidade do processo: 

O processo não é um fim em si mesmo, mas uma técnica desenvolvida para a tutela 

do direito material. O processo é realidade formal- um conjunto de formas pré-

estabelecidas. Sucede que a forma só deve prevalecer se o fim para o qual ela foi 

desenvolvida não lograr ter sido atingido. A separação entre direito e processo- 

desejo dos autonomistas- não pode implicar um processo neutro em relação ao 

direito material que está sob tutela. A visão instrumentista do processo estabelece a 

ponte entre o direito processual e o direito material. 

 

Ainda nessa esteira de instrumentalização, Didier (2010, p. 27-28) traz à discussão 

uma vertente moderna do direito processual, quando adverte que a nova visão constitucional, 

através da qual se constata a força normativa da Constituição, que não tem, a partir desse 

entendimento, apenas caráter enunciativo e balizador de interpretação. Nessa moderna 

percepção, os princípios constitucionais são elevados a um grau máximo de importância 

diante das demais normas, que deverão submeter-se a um controle de constitucionalidade 

rígido para que sejam consideradas válidas. Desse modo, o direito processual, como direito 

infraconstitucional, não poderia, portanto, ver-se alheio a esse fortalecimento constitucional 

que nos avizinha e mergulha, hodiernamente, no que os doutrinadores mais modernos 

denominam de Neoprocessualismo. Essa nova linha de pensamento processual, que trilha os 

passos do novo constitucionalismo, advém da necessidade de adequarmos o ordenamento 

jurídico a um direcionamento coerente no que tange aos ramos do Direito. Partindo da 

premissa de que Constituição é norma a ser obedecida e que seus princípios, em especial os 

fundamentais, devem ser respeitados, não haveria como o direito processual atingir o seu 

escopo de servir como instrumento da efetivação desses direitos se seus mecanismos não 

fossem criados para esse fim. As normas processuais, portanto, devem ser criadas à luz do que 

determina a Constituição no que diz respeito à tutela dos direito fundamentais.   

 

Marcelo Lima Guerra (2003, p.100), aprofunda ainda mais a necessidade de 

obediência do processo ao que determina a Constituição, traçando linhas sobre a existência de 

direitos fundamentais processuais, nesses termos: 

 

(...) o uso de terminologias como „garantias‟ ou „princípios‟ pode ter o 

inconveniente de preservar aquela concepção das normas 



constitucionais, sobretudo, aquelas relativas aos direitos fundamentais, 

que não reconhece a plena força positiva de tais normas, em suma, a sua 

aplicação imediata. Dessa forma, revela-se extremamente oportuno 

procurar substituir essas expressões terminológicas pela „direitos 

fundamentais‟ de modo a deixar explicitada a adoção de novo marco 

teórico-dogmático que constitui cerne do constitucionalismo 

contemporâneo, a saber, a teoria dos direitos fundamentais. 

 

  

Fica, portanto, assentado que o direito processual é instrumento do direito 

material e deve, de acordo com o entendimento moderno, obedecer aos princípios que regem 

a Constituição, dentre os quais o direito fundamental à efetividade da tutela executiva, em 

virtude do qual ocorreram diversas mudanças no Código de Processo Civil no que tange ao 

modo de satisfação do direito do exeqüente, visando a garantir a prestação jurisdicional de 

maneira eficaz e justa, conforme de extrai da lição de Didier (2008, p.41): 

As últimas reformas processuais deram muita importância a esse princípio, não 

satisfatoriamente observado no antigo regramento da efetivação das obrigações de 

fazer, não fazer e dar coisa, cujo descumprimento implicava, quase sempre, a 

conversão em perdas e danos. 

 

Diante disso, é de vital importância descrever tais mudanças com o objetivo de 

corroborar a tese de que o Processo Civil, mormente na área de satisfação do crédito, está se 

adequando, pelo menos no que se reporta às relações entre sujeitos de direito privado, ao 

pensamento moderno de respeito aos direitos fundamentais. 

 

2.2. Cumprimento de sentença 

 

De acordo com o que se infere do artigo 612 do Código de Processo Civil, a 

execução é realizada no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de 

preferência sobre os bens penhorados. 

Destarte, o credor vê seu direito efetivado pela expropriação do patrimônio do 

devedor até que a dívida seja sanada. 

A atividade processual civil, tradicionalmente, assinalava de forma evidente a 

distinção entre a tutela cognitiva e a executiva, autônomas entre si. Havia, desse modo, a 

necessidade de ver reconhecido o seu direito por sentença em um processo de conhecimento, 



de acionar o devedor novamente em um processo de execução para ter seu crédito satisfeito 

através da expropriação dos bens do executado. 

Desde a segunda metade do século XX, há um deslocamento do foco do direito 

processual. A luta dos processualistas pela autonomia desse ramo do direito deu lugar a outro 

enfoque, em que a efetividade do instrumento recebeu importância maior. 

Francisco Wildo Lacerda Dantas (2010, p. 35) denomina essa forma distinta de 

ver os processos de conhecimento e execução como: “Antiga e superada classificação do 

processo”. E argumenta, por conseguinte, nesses termos:  

Modernamente, se considera superado o princípio da tipicidade das formas 

executivas, próprias da função liberal do direito clássico em que se entendia razoável 

atribuir-se, ao mesmo tempo, o poder de julgar e de executar o que havia julgado, 

por afirmar-se que „o juiz seria mais do que juiz‟. 

  

Humberto Theodoro Júnior (2010, p. 2), defendendo a tendência processual à 

busca pela efetividade do processo, discorre: 

Muito mais se deve ocupar o cientista do processo em determinar como esse há de 

produzir efeitos práticos na aplicação do direito material do que perder estéreis 

divagações sobre conceitos abstratos e exacerbadamente isolacionistas do fenômeno 

formal e, por isso mesmo, secundário dentro do ordenamento jurídico.  

           

Seguindo essa vertente instrumental, o Código Processual Civil brasileiro sofreu 

profundas modificações no que tange as vias de execução.  Em 1994, foi publicada a Lei 

8952, que determinou a redação do art.461 do CPC e permitiu, de maneira inovadora, que as 

obrigações de fazer e de não fazer poderiam ser determinadas pela sentença prolatada pelo 

juiz do processo de conhecimento, não havendo, a partir de então, necessidade de um 

processo autônomo de execução, conforme se demonstra: 

Art.461- Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. 

 

Esse dispositivo trouxe uma marcante mudança na tutela executiva, pois abriu o 

precedente para que se discutissem saídas para a execução de outras formas de obrigações 

sem a necessidade de formação de processo autônomo de execução.  

Em 2002, a Lei 10.444 acrescentou ao Código de Processo Civil o art. 461-A e 

estendeu às obrigações de dar coisa distinta de dinheiro os moldes aventados no art.461, no 



tocante à execução da sentença, nesses termos: “Na ação que tenha por objeto a entrega de 

coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação” 

 O Congresso Nacional, diante dos apelos dos que, às portas do judiciário, 

clamavam por eficiência e celeridade, discutiu e aprovou o projeto de lei que, após a sanção 

presidencial, consubstanciou-se na Lei Federal 11.232 de 2005, na qual havia a mais profunda 

mudança no processo executivo civil, a criação da fase de cumprimento da sentença, nos 

casos de obrigação de pagar quantia certa, criando, para isso, um capítulo que trata 

exclusivamente do cumprimento de sentença, assim se apresentando o artigo 475 I do CPC: 

“O cumprimento de sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando- se 

de obrigação por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos deste capítulo”. 

Continua o dispositivo assegurando que depois da condenação, o devedor deverá pagar em 15 

(quinze) dias, sob pena de multa. 

Essas mudanças possibilitaram o desvencilhamento das amarras anacrônicas do 

processo autônomo de execução, que engessavam a satisfação dos créditos reconhecidos em 

sentença. 

 Fredie Didier Júnior (2010, p. 30) traduz o que para ele representam essas 

mudanças: 

A dispensa do ajuizamento do processo autônomo de execução para execução de 

espécie de obrigações não só veio diminuir o tempo necessário à prestação da tutela 

jurisdicional-afinal, o credor não mais precisaria, tal como ocorria até então, 

promover nova citação pessoal do réu/ devedor- como também veio romper de vez 

como um velho paradigma segundo o qual a atividade executiva estaria dissociada 

da precedente atividade jurisdicional cognitiva. 

 

Humberto Theodor Júnior (2006, p.104-107) apud Didier (2010, p.31), sobre a lei 

11232/05, tece os seguintes comentários: 

A Lei 11232/2005 pretendeu eliminar o processo autônomo de execução de 

sentença. Por meio de tal diploma legal, criou-se a fase de cumprimento de 

sentença (CPC 475, I e 475, R), que corresponde à execução da sentença, só 

que em uma fase do mesmo procedimento, e não como objeto de outro 

processo. 

O fenômeno de aproximação do processo de execução ao processo de 

conhecimento foi denominado sincretismo processual, em que a execução passa a ser uma 

fase do processo conhecimento, com o objetivo de efetivar a tutela jurisdicional de maneira 

mais célere. 



Impende, no entanto, salientar que, em virtude das mudanças discorridas, pode 

haver o errôneo entendimento de que não existe mais o processo autônomo de execução. 

Existe sim, mas em casos excepcionais, como bem assinala Didier (2010, p. 32-33): 

Ainda remanesce o processo autônomo de execução de sentença para hipóteses de 

sentença penal condenatória transitada em julgado, de sentença arbitral, de sentença 

estrangeira homologada pelo STJ e do acórdão que julgar procedente revisão 

criminal. 

  Cumpre acrescentar que o processo autônomo de execução subsiste, outrossim, 

para os casos de execução em que o título seja extra-judicial, além da execução contra a 

Fazenda Pública, objeto do capítulo seguinte desse trabalho. 

 

2. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

 

3.1. Execução por quantia certa fundada em sentença judicial em face da fazenda 

pública 

 

No capítulo anterior, tecemos algumas considerações atinentes ao processo civil 

de execução, notadamente nos que diz respeito à instrumentalidade do processo, com a 

sistemática adotada no ordenamento civil brasileiro, bem como as alterações aventadas pelo 

legislador ordinário com o objetivo de efetivar de maneira mais célere o crédito que é de 

direito do credor, sobretudo com a criação da fase de execução no próprio processo de 

conhecimento, demonstrando uma preocupação maior com o respeito aos princípios 

constitucionais da efetividade, da duração razoável do processo e dignidade dos litigantes, 

entre outros. 

 A despeito da quase extinção do processo de execução no processo civil 

brasileiro, o processo de execução contra a Fazenda Pública, em virtude de diversas razões em 

oportuno trazidas à baila, trazem consigo a necessidade de um tratamento diferenciado. 

Como analisado em tópico anterior, o credor da execução regular, contra devedor 

particular, terá seu crédito assegurado através da penhora. Haverá, nesse caso, expropriação 

do bem do devedor, de acordo com as diversas modalidades descritas no código de processo 

civil, tais como a adjudicação, alienação por iniciativa particular, e a arrematação em hasta 

pública. 



Como bem leciona Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.271): “Quando a 

Fazenda Pública é o executado, todas essas regras não têm aplicação, eis que os bens públicos 

se revestem do timbre da impenhorabilidade e da inalienabilidade” 

Para justificar esse tratamento diferenciado, basta perceber que o pagamento 

advindo das execuções contra o Estado virá através da diminuição do Erário, que pertence à 

coletividade, desse modo, há um conflito constante entre o direito individual de receber o que 

lhe é devido e o direito da coletividade em manter uma soma de riquezas que repasse aos 

indivíduos os serviços estatais, como educação, saúde, segurança pública, entre outros. 

Os bens públicos, por esse motivo, são dotados de impenhorabilidade e não se 

sujeitam aos atos expropriatórios aos quais se submetem os sujeitos de direito privado quando 

tem contra si uma ordem de execução. 

Em virtude desse tratamento diferenciado, Paulo Furtado (1991, p.280) apud 

Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.271), entende que a sentença executiva contra a 

Fazenda Pública, pela falta da penhora, é destituída de força executiva. 

Humberto Theodoro Júnior (2010, p.375), sobre o tema, leciona que, uma vez que 

não se faz penhora e arrematação, a execução contra a Fazenda Pública é uma espécie de 

execução imprópria. 

A despeito das autoridades das doutrinas citadas, Daniel Amorim Assunção Neves 

(2009, p.47-48) discorda desse entendimento e defende a natureza executiva da execução 

contra a Fazenda Pública, com os seguintes argumentos:  

Expressões como „falsa execução‟ ou „execução imprópria‟ não devem ser 

prestigiadas. Entendo que todo procedimento voltado a resolver a crise jurídica de 

satisfação é uma execução, sendo irrelevantes para a determinação da natureza 

executiva do processo as técnicas procedimentais previstas em lei o adequado para o 

credor receber seu crédito, com a solução da crise jurídica de satisfação, trata-se de 

execução. 

Embora haja doutrinariamente essa discussão, não se revela útil adentrarmos de 

maneira pormenorizada tendo em vista não desviarmos do foco do trabalho. 

É válido, nesse momento inicial, concluir de forma destacada que a Fazenda 

Pública tem um tratamento diferenciado no tocante aos seus bens e traz a necessidade de se 

formar um procedimento de execução autônomo.  

Em outras palavras, para que haja uma execução em face da Fazenda Pública, o 

credor que tenha obtido uma sentença a ele favorável no processo cognitivo precisará acionar 

o judiciário novamente, agora em sede de processo de execução.  



Destarte, na contramão das mudanças ocorridas no processo civil nos últimos 

anos, a execução contra a Fazenda Pública continuará acontecendo, tão somente, com a 

utilização de um processo autônomo de execução, e não na fase executória do processo de 

conhecimento, nos moldes das execuções entre particulares, conforme se infere das palavras 

pedagógicas de Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.272):   

 

Com o advento da lei 11.232/2005, não existe mais processo autônomo de execução 

fundada em título judicial, devendo a sentença ser objeto de simples cumprimento. 

Tal sistemática não atinge a execução proposta em face da Fazenda Pública. Esta 

continua sendo uma execução autônoma.  

 

Para analisar a execução contra a Fazenda Pública, é mister encontrar o alcance 

desse termo e identificar, por conseguinte, quem está sujeito a essa sistemática executória. 

Cunha (2010, p.15) aduz que a expressão identifica-se, tradicionalmente como a área da 

administração das finanças de um determinado ente, estando intimamente relacionada com o 

Erário. Entretanto, alerta que a expressão Fazenda Pública representa a personificação do 

estado, abrangendo as Pessoas Jurídicas de Direito Público, e continua: “A expressão Fazenda 

Pública é utilizada para designar pessoas jurídicas de direito público que figurem em ações 

judiciais, mesmo que a demanda não verse sobre matéria estritamente fiscal ou financeira”. 

Partindo da premissa de que a Fazenda Pública é Pessoa Jurídica de Direito 

Público, conclui-se que são considerados Fazenda Pública para efeitos do disposto na 

sistemática executória especial: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de suas 

respectivas autarquias e fundações públicas. As agências reguladoras e executivas, por 

ostentarem o matiz de autarquias especiais, serão igualmente consideradas Fazenda Pública. 

Partindo da mesma premissa, estão excluídas do conceito as empresas públicas e sociedade de 

economia mista, em razão de serem pessoas jurídicas de direito privado. 

Não obstante as empresas públicas não estarem no rol pertencente à Fazenda 

Pública, o Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário 220-906 assegurou à 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a condição de Fazenda Pública, embora seja 

considerada uma empresa pública.  

Superada a construção do conceito de Fazenda Pública, adentraremos nos 

meandros do processo de execução em face dela. 



Como já assentado, as novas regras de cumprimento de sentença não se aplicam à 

Fazenda Pública, a qual terá como regramento infraconstitucional das execuções em que se 

afigura como executada os artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil, obedecendo ao 

instituto denominado de precatório, ao qual nos reportaremos com detalhes em capítulo 

próprio desse trabalho. 

 

3.2. Defesa da Fazenda Pública na execução 

 

De acordo com o que determina a sistemática, ajuizada uma ação em face da 

Fazenda Pública, esta é citada para, querendo, apresentar embargos dentro do prazo de 30 

dias, prazo este que fora majorado pela MP 2.180-35/2001, que acrescentou o art.1º-B à Lei 

9494/1997, à qual fora declarada constitucional pelo STF através da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n. 11. Os embargos somente poderão versar sobre as matérias elencadas 

no art.741, CPC. 

O §1º do art.739-A, que trata dos efeitos dos embargos do executado, assevera 

que o juiz poderá, a requerimento do embargante, dar efeito suspensivo aos embargos, não 

sendo, portanto, automática a suspensão da execução. 

Não há, no entanto, aplicação desse dispositivo do ponto de vista dos embargos 

opostos pela Fazenda Pública, uma vez que, para que haja a efetivação da expedição do 

precatório, necessário será o trânsito em julgado. Nas palavras de Leonardo José carneiro da 

Cunha (2010, p.279): “Os embargos opostos pela Fazenda Pública devem, forçosamente, ser 

recebidos no efeito suspensivo, pois, enquanto não se tornar incontroverso ou definitivo o 

valor cobrado, não há como expedir o precatório.”    

Caso não houvesse suspensão, o ente devedor deveria incluir no orçamento o 

valor instituído em sentença, com a eventual possibilidade de alteração em sede de embargos, 

o que causaria transtornos de difícil reparação. Ademais, as leis orçamentárias prevêem em 

seu bojo a necessidade da certidão de trânsito em julgado para que haja alocação de verbas 

atinentes ao pagamento devido.  

No caso de não serem opostos os embargos ou forem estes rejeitados, o juiz 

determinará a expedição do precatório ao Presidente do Tribunal ao qual se reporta, para que 

este oficie o ente alvo da execução com a requisição para que inclua no orçamento o valor 



determinado na sentença afim de que seja pago no exercício subseqüente ao credor o que fora 

instituído. 

         O juiz que receber os embargos deverá intimar o embargado para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art.740 do CPC. Devendo 

julgar imediatamente ou designar audiência de instrução e julgamento, proferindo sentença 

em 10 (dez) dias. Esse julgamento é sentença e poderá ser interposta apelação. 

Quando os embargos forem parciais, a execução prosseguirá em relação à parte 

que não foi embargada. A parte incontroversa será paga por precatório. Aplicando-se, 

portanto, o art.739-A §3º, CPC. 

É auspicioso insistir que o conteúdo dos embargos opostos pela Fazenda pública 

somente poderão versar sobre assuntos elencados no art.741 do CPC. Analisando as 

possibilidades, concluímos que a Fazenda Pública terá em mãos um acervo reduzido e 

relacionado apenas a vícios de formalidades e questões típicas da própria execução para 

discutir em sede de embargos, uma vez que o conteúdo factual, bem como os quesitos de 

direito, já foram oportunamente discutidos ao tempo da construção do conhecimento. Cumpre 

não olvidar que, o art.741 é aplicado aos embargos opostos pela Fazenda Pública em face de 

execução fundada em título executivo judicial, uma vez que quando fundada em título 

executivo extra-judicial, terá disciplinamento distinto, conforme art. 745 do CPC. 

 

4- PRECATÓRIOS 

  

4.1- Conceito e Natureza Jurídica  

 

Os precatórios têm disciplinamento constitucional no art.100 da Constituição 

Federal e em dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). O 

Código de Processo Civil, no plano infraconstitucional, também disciplina os precatórios, 

além da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 Não obstante essa vasta normatização, não há como se depreender de nenhuma 

delas uma conceituação satisfatória. 



Sabe-se, no entanto, que a partir do trânsito em julgado da sentença que condena a 

Fazenda Pública ao pagamento de quantia em dinheiro, o juiz de primeiro grau solicita ao 

Presidente do Tribunal ao qual se submete que este determine ao ente devedor que reserve em 

sua Lei Orçamentária a quantia necessária ao pagamento da dívida inscrita na sentença. O 

ente devedor, após essa determinação, deverá consignar essa quantia a uma conta do Tribunal, 

uma vez que este será responsável pelo pagamento dos credores, no exercício seguinte ao da 

publicação da Lei Orçamentária que reservou o montante. 

As diferentes etapas dessa formação podem conduzir ao erro no que tange a 

identificação do momento exato da formação do precatório, e é nesse ponto em que reside a 

dificuldade de conceituação do instituto. 

Para Antonio Flávio de Oliveira (2005, p.46) precatório é: “comunicação emitida 

pelo chefe do Poder Judiciário ao titular da administração da entidade sucumbente na ação de 

conhecimento e que foi conduzida até as últimas conseqüências possíveis no âmbito do 

processo civil”. 

No entanto, com a permissão devida, não entendemos da mesma forma, posto que 

o precatório não é o ato de comunicação do Presidente do Tribunal ao ente devedor, uma vez 

que o precatório tem formação anterior, quando do recebimento do oficio requisitório enviado 

pelo juiz de execução. 

Nesse sentido, Roberto Lyrio Pimenta (2010, p.121), para quem o precatório é: 

(...) uma solicitação efetuada por meio de oficio, dirigida pelo juiz competente para 

o processo de execução contra a fazenda pública ao Presidente do Tribunal ao qual 

estiver vinculado para que este requisite verba necessária ao pagamento de crédito 

contra pessoa jurídica de direito público, decorrente de sentença judicial transitada 

em julgado. 

 

O ofício requisitório, portanto, é indispensável à formação do precatório, uma vez 

que é através dele que haverá o conhecimento da autoridade que administrará o seu 

desenvolvimento e satisfação. 

Superado o conceito, vale adentrar na identificação da natureza jurídica dos 

precatórios, uma vez que para análise de qualquer instituto jurídico se faz necessário o seu 

enquadramento na estrutura do ordenamento, afim de que tenhamos o mais escorreito 

entendimento do tema. 

No que se refere aos precatórios, muito se discutiu acerca da natureza de sua 

formação, se administrativa ou jurisdicional. 



Em virtude de o precatório ser a materialização do mandamento jurisdicional, 

oriundo de sentença transitada em julgado, alguns entendem que a atividade de formação do 

precatório, processada pelo Presidente do Tribunal é jurisdicional. De outra ponta, outros 

defendem a sua natureza puramente administrativa. 

No âmbito jurisprudencial, por seu turno, não há mais qualquer controvérsia. O 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a natureza meramente 

administrativa do processamento do precatório pelo Presidente do Tribunal. 

Para corroborar essa afirmação é auspicioso que se diga que o STJ, inclusive, 

conhece de Mandado de Segurança interposto contra ato do presidente do Tribunal 

responsável pela formação do precatório quando desobediente ao mandamento constitucional, 

conforme se depreende do que se expõe da ementa do MS 30.280/DF: 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO 

ALIMENTAR. REQUERIMENTO PARA QUEBRA DA ORDEM 

CRONOLÓGICA E SEQUESTRO DE VERBAS. DOENÇA GRAVE. 

NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS 

HIPÓTESES ESTRITAMENTE CONTEMPLADAS NO TEXTO 

CONSTITUCIONAL. 1. O mandado de segurança foi impetrado contra ato do 

Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que indeferiu 

pedido de seqüestro e quebra da ordem cronológica de precatório alimentar, 

solicitado em razão de o beneficiário achar-se acometido de neoplasia maligna, com 

expectativa de vida reduzida. 2. Cabível o writ, porquanto o ato impugnado 

conforma-se perfeitamente à atividade administrativa exercida pela autoridade 

judiciária no processamento do precatório requisitório. 

 

Esse mesmo Tribunal produziu o enunciado n. 311 de Súmula no qual afirma: “os 

atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório 

não têm o caráter jurisdicional”. 

O STF, por sua vez, ao julgar a ADI n. 1.098/SP o pleno decidiu que: “a ordem 

judicial de pagamento, bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao 

campo administrativo e não jurisdicional”. 

Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.308) defende a natureza administrativa 

nesses termos: 

Exatamente porque é administrativa a atividade do presidente do tribunal na 

condução do precatório, as questões incidentais, na execução em face da Fazenda 

Pública, devem ser resolvidas pelo juízo de que julgou a causa em primeiro grau. De 

fato, questões pendentes ou que surgirem após a expedição do precatório, tais como 

impugnação de juros ou de acréscimos indevidos, ou, ainda, a postulação de 

correção monetária não inserida no precatório, devem ser resolvidas pelo juízo de 



primeiro grau, cabendo ao Presidente do tribunal apenas processar o precatório 

requisitório expedido por ordem daquele.  

 

Coaduna com esse entendimento o que expressa Francisco Wildo Lacerda Dantas 

(2010, p.118): 

(...) importa ressaltar que a requisição feita por intermédio do Presidente do Tribunal 

competente é ato administrativo. Daí decorre que essa autoridade não pode mais 

modificar a ordem de requisição, à alegação de que as correções especificadas são 

procedentes. Apesar de ser ela sempre do presidente do Tribunal, este já não atua 

com poderes jurisdicionais, descabendo-lhe proceder a qualquer revisão a respeito 

do que fora decidido. 

 

Sendo administrativa a função do presidente do Tribunal nesse caso, não são 

cabíveis recursos extraordinários nem recursos especiais, em razão de não existir caráter de 

decisão jurisdicional quando do processamento dos precatórios.  

O STF, nesse sentido, produziu o enunciado de Súmula n.733, determinando que: 

“Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios”. 

Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.310) adverte que, em virtude do 

caráter administrativo da função do Presidente do Tribunal, se este adentrar nos meandros da 

decisão judicial, estará usurpando função judicial, e nesse caso, excepcionalmente, caberá a 

interposição de recurso especial ou extraordinário. 

Caso a decisão, por outro lado, o Presidente do tribunal aja fora dos ditames 

estabelecidos legalmente, caberá, como há pouco demonstrado, mandado de segurança e não a 

interposição de recursos.  

  

4.2- Origem e evolução histórica  

 

O Brasil, quando de sua independência, não possuía uma Constituição que 

estabelecesse os parâmetros aos quais seria submetido o novo ordenamento jurídico. A 

despeito da falta de normas, relações jurídicas eram formadas e dessas relações surgiam 

conflitos que necessitavam de regulação. Nesse sentido, com o objetivo de ver solucionados 

os conflitos que emergiam, e enquanto não se formulava a Constituição pela constituinte que 

estava iniciando seus trabalhos, o Imperador D Pedro I decretou que as normas e Decretos do 

Rei de Portugal aqui vigorariam, de maneira provisória. 



Naquele período, as lides envolvendo os cidadãos e o Estado eram reguladas pelas 

leis de Portugal, como descreve Francisco Wildo Lacerda Dantas (2010, p.78): “(...) no 

período do Brasil império, a execução contra a Fazenda Pública se realizava da mesma forma 

prevista nas Ordenações Manuelinas, Afonsinas e Filipinas”. 

As execuções contra o Estado, naquele período, seguindo o que ditavam as 

normas de Portugal, não possuíam nenhuma prerrogativa que impedisse a penhora dos bens 

do ente público, que prosseguia normalmente, com o objetivo de satisfazer o crédito do 

exeqüente. Não existia, insista-se, nenhum privilégio concernente aos bens do estado que os 

impedissem de ser penhorados. 

A Constituição de 1824, por seu turno, não possuía em seu bojo nada que fosse 

relacionado à impenhorabilidade dos bens do Estado, muito menos algum dispositivo que se 

referisse a precatórios.  

O constituinte, no entanto, atribuiu competência a um órgão de se responsabilizar 

pela administração dos bens do Estado. Esse órgão, com o objetivo de resguardar os bens 

públicos, instituiu uma instrução normativa em 1851, através da qual foi determinado que os 

bens da Fazenda Pública não seriam mais penhorados. 

 Dantas (2010, p.81) leciona com clareza que a origem do precatório no Brasil se 

deu em virtude desse dispositivo da Constituição de 1824, nos seguintes termos: 

 

O Directório do Juízo Fiscal e Contencioso dos feitos da Fazenda baixou a instrução 

normativa de 10 de abril de 1851 que estabeleceu que em bens da Fazenda Nacional 

não se faz penhora, tendo inaugurado em seguida, no art.14, o procedimento 

inaugural do precatório, ao assentar: tendo passado em julgado a sentença contra a 

Fazenda Pública, extrai-se e leva-se ao “cumpra-se” da autoridade competente, e é 

requerida ao Procurador fiscal para pagar: e não tendo este dúvida, passa-se 

precatória (eis a origem do termo) à tesouraria em favor do exeqüente. 

 

Entretanto, segundo o autor, nem sempre esse crédito era pago, o que causava 

grande desconforto por parte dos credores do Estado. Para contornar essa situação, os 

credores pediam que fossem penhoradas as verbas públicas e não os bens, que estavam sob o 

manto da impenhorabilidade. Esse pedido era consubstanciado pela denominada carta de 

vênia, que depois passou a ser considerada carta de precatória, endereçada ao Ministro da 

Fazenda, que consistia no pedido de penhora de verba pública em razão da impossibilidade de 

penhora de bens instituída pela Instrução Normativa de 1851. 



A impenhorabilidade, de um modo geral, nasceu para privilegiar os mais 

afortunados e agentes do poder, como desembargadores e seus familiares. A Fazenda Pública 

trouxe para si essa prerrogativa, tendo em vista que a Constituição de 1824 não estendeu a 

impenhorabilidade aos seus bens. Os precatórios, criados posteriormente, foram instituídos 

em decorrência da determinação de impenhorabilidade dos bens públicos pela Instrução 

Normativa em comento, que vigorou no período do Império. 

Em 1898, foi editado o Decreto 3.084, através do qual foi criado o regime de 

precatórios, genuinamente brasileiro, porém sem ter, ainda, disciplina constitucional, em 

razão de sua exclusão do texto da Constituição de 1891. 

Na realidade da época, com Instituições embrionárias, e por via de conseqüência, 

ainda enfraquecidas, não houve o cuidado necessário para o exercício do controle dos 

pagamentos dos precatórios por nenhum outro Poder, o que tornou corriqueira a existência de 

pagamentos de precatórios ao bel prazer das autoridades responsáveis. Houve um 

engrandecimento da imoralidade política nesse aspecto, uma vez que os pagamentos, muitas 

das vezes eram realizados apenas aos que exerciam alguma influência política ou amizade 

com essas autoridades. Dessa forma, submeter-se a grandes arbitrariedades era a tônica do 

credor de precatórios daquele período da nossa história. Lásaro Cândido da Cunha (1999, 

p.42), sobre a realidade da época, verbera: 

Assim, o cumprimento de eventual condenação do Estado por órgão do Poder 

Judiciário ficava na dependência do cumprimento espontâneo da obrigação pelo 

próprio devedor, ou então, abrindo caminho para que o Estado escolhesse livremente 

a quem pagar. Ou seja, o Estado poderia escolher livremente a oportunidade que 

melhor lhe conviesse para ressarcir financeiramente qualquer cidadão, já que este 

não teria meios para fazer efetivar eventual tutela jurisdicional em seu favor. 

 

O quadro era tão grave que os pagamentos tornaram-se moeda de troca dos 

políticos para arregimentar partidários, urgindo a necessidade de regulamentação 

constitucional da sistemática do precatório com o escopo de moralizar os seus pagamentos. 

Nessa mesma toada, tentando explicar a origem da previsão constitucional dos precatórios, 

Juvêncio Vasconcelos Viana (2003, p.162), traça linhas importantes: 

(...) no passado, somente privilegiados, amigos do regente, recebiam seus créditos 

junto ao Poder Executivo; aos opositores, propiciava-se o inadimplemento e uma 

eterna espera por um pagamento que, se viesse, chegaria em valores meramente 

nominais. Como medida de moralidade, forma de assegurar o pagamento, com a 

devida observância de uma ordem cronológica de apresentação do crédito, veio o 

regime do precatório, com disciplina colocada na Constituição e que se tenta 

aperfeiçoar até hoje. 



  

 A primeira vez que o regime de precatórios teve disciplina constitucional foi com 

a Constituição de 1934, no governo de Getúlio Vargas, com o claro objetivo de instituir um 

critério justo de pagamento de precatórios, de maneira impessoal e extinguindo a imoralidade 

que se fez presente durante muitos anos. 

O art.182 da Constituição de 1934 assegurou que os pagamentos dos precatórios 

deveriam ser realizados de acordo com a ordem de expedição desses créditos, sob pena de 

seqüestro do valor do crédito preterido. 

Art. 182 - Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, sendo vedada a designação de caso ou pessoas nas verbas legais. 

Parágrafo único - Estes créditos serão consignados pelo Poder Executivo ao Pode 

Judiciário, recolhendo-se as importâncias ao cofre dos depósitos públicos. Cabe ao 

Presidente da Corte Suprema expedir as ordens de pagamento, dentro das forças do 

depósito, e, a requerimento do credor que alegar preterição da sua precedência, 

autorizar o seqüestro da quantia necessária para satisfazer, depois de ouvido o 

Procurador-Geral da República 

 

A Constituição de 1934, não obstante tenha iniciado a tentativa de moralização do 

regime de satisfação dos credores de precatórios, limitou-se, como visto, a delimitar a 

previsão aos credores da Fazenda Pública Federal, omitindo-se no que se refere aos outros 

entes. Cumpre, ainda, advertir, que o constituinte da época não definiu a obrigatoriedade de 

alocação de verbas que concretizasse esse pagamento, o que rendeu asas a gestores mal 

intencionados que, da lacuna estabelecida, buscaram justificativa para não saldar suas dívidas. 

A Constituição de 1937, que instituiu a ditadura do Estado Novo, não acrescentou 

distinção ao que fora estabelecido pela anterior, conforme se extrai das palavras de Francisco 

Wildo Lacerda Dantas (2010, p.84): “A Constituição de 1937 nada inovou, a não ser quanto à 

mudança de nome, que apareceu desta vez no feminino-precatória, o que considerou 

lastimável impropriedade”. A falta de técnica legislativa poderia causar confusão com o termo 

precatória referente ao instrumento de carta, com a qual se faz notificação de pessoas que 

estão localizadas em comarcas diferentes das que o processo se desenvolve. 

O instituto do precatório, na Constituição de 1946, foi disciplinado no art. 204, 

nesses termos: 

Art. 204 - Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou municipal, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios eà 

conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas 

nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos para esse fim. 



Parágrafo único - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados 

ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias à repartição competente. Cabe ao 

Presidente do Tribunal Federal de Recursos ou, conforme o caso, ao Presidente do 

Tribunal de Justiça expedir as ordens de pagamento, segundo as possibilidades do 

depósito, e autorizar, a requerimento do credor preterido no seu direito de 

precedência, e depois de ouvido o chefe do Ministério Público, o seqüestro da 

quantia necessária para satisfazer o débito 

 

De acordo com o que se infere do que preceitua o mandamento constitucional, foi 

estendida a obrigação aos Estados e Municípios, o que trouxe mais tranqüilidade aos credores 

desses entes, uma vez que, na sistemática anterior, era preciso que o Estado ou Município 

reproduzissem o conteúdo da Constituição Federal no âmbito estatal ou municipal. 

O Código de Processo Civil de 1939, seguindo os ditames constitucionais, já 

passou a prever a extensão às outras Fazendas. Sobre isso, Francisco Wildo Lacerda Dantas 

(2010, p.840 tece alguns comentários: 

Criou-se assim, para o Presidente da República (Fazenda Federal), para os 

Governadores (Fazenda Estadual) e para os prefeitos (Fazenda Municipal) a 

obrigação do pagamento de precatório pela inclusão nos orçamento das entidades de 

direito público da verba necessária para cobrir precatórios. 

 

Vê-se que, com a Constituição de 1946, ainda não foi determinada a 

obrigatoriedade de inclusão no orçamento de verbas suficientes para pagar as dívidas das 

Fazendas Públicas. Somente com a Constituição de 1967, quase duas décadas depois, essa 

obrigatoriedade nasceu conforme se depreende do seu art. 112. 

Art. 112 - Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou municipal, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e 

à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos para esse fim. §  

1º - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba 

necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de precatórios judiciários, 

apresentados até primeiro de julho.  

§ 2º - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder 

Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente. Cabe 

ao Presidente do Tribunal, que proferiu a decisão exeqüenda determinar o 

pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do 

credor preterido no seu direito de precedência, e depois de ouvido o chefe do 

Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito 

 

O § 1º, como se percebe, estabeleceu essa obrigatoriedade. A partir desse 

momento, a fazenda pública teria que incluir nas suas leis orçamentárias os valores relativos 

aos precatórios inscritos. 



No entanto, como todo o processo de regulamentação dos precatórios ao longo da 

história brasileira, o credor se viu prejudicado com a não previsão de atualização monetária do 

valor dos seus créditos, que se esvaiam diante do transcorrer dos anos, perdendo seu valor. 

Essa questão, a despeito de sua importância, não foi incluída pela Emenda Constitucional nº 

01/1969, que, sob o ponto de vista dos precatórios, não teve relevância nenhuma. 

A Constituição de 1988 trouxe algumas novidades no tocante aos precatórios e 

passou a discipliná-los no art.100 e art.33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), nesses termos: 

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. 

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. 

 

Em uma leitura rápida já se percebe as mudanças aventadas pelo constituinte 

originário, uma delas se relaciona à criação dos créditos de natureza alimentícia, os quais 

passaram a ter uma ordem preferencial de recebimento em relação aos que não possuam essa 

natureza, fugindo, portanto, à ordem normal dos precatórios. No entanto, não definiu quais 

seriam os créditos que seriam considerados alimentícios ou não, trazendo profunda discussão 

doutrinária e jurisprudencial a esse respeito. 

Determinou também, com o escopo de dirimir as críticas aos modelos anteriores, 

fixar um montante a ser destinado ao pagamento desses precatórios quando assegura que 

todos os débitos decorrentes de precatórios inscritos até o dia 1º de julho serão pagos até o 

exercício seguinte e os que fossem inscritos posteriormente a essa data, receberiam no 



exercício posterior ao seguinte. O valor a ser fixado para pagamento de precatórios passou a 

ser o montante total de precatórios do ente devedor. 

Com esse disciplinamento, tinha-se um tempo para a administração se preparar e a 

promessa de pagamento aos credores em tempo razoável. 

Não obstante o caráter louvável da atitude do constituinte, mesmo com o 

parcelamento do art.33 do ADCT, ao qual nos reportaremos no item 4.3.4, não foi possível 

efetuar o pagamento dos precatórios atrasados, motivo pelo qual algumas emendas 

constitucionais foram aprovadas com objetivo de aperfeiçoar o sistema. 

Dez anos após a promulgação da Constituição, foi publicada a Emenda 

Constitucional nº 20 de dezembro de 1998, acrescentando ao art.100 da Constituição, o 

parágrafo 3º, que se mostrou de grande importância à sistemática atual do precatório, com 

esse texto: 

§ 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 ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado. 

 

Foram criadas as Requisições de Pequeno Valor (RPV), possibilitando o 

recebimento dos créditos com a dispensa de precatórios em casos de valores que não 

ultrapassassem determinados tetos, a serem estabelecidos por lei. 

O instituto das Requisições de Pequeno Valor será analisado de maneira mais 

aprofundada no item 4.3.3 desse trabalho. 

A Emenda Constitucional 30 de setembro de 2000, adveio da necessidade de 

aperfeiçoar o art. 100, com a inclusão de alguns parágrafos, além de incluir o art.78 ao ADCT. 

§ 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.  

§ 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. 

§ 2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente 

ao Poder Judiciário, 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. 



§ 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.  

§ 4º. A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 3º deste artigo, 

segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público.  

§ 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. 

 

Houve, com o advento da EC nº 30/2000, uma tentativa de dar fim às celeumas 

envolvendo os créditos de natureza alimentícia às quais nos referimos em linhas passadas, 

uma vez que definiu quais os créditos que seriam considerados de natureza alimentícia para 

fins de precedência de recebimento. O objetivo foi alcançado em parte, uma vez que a 

discussão rumou para outra margem, já que até pouco tempo discutiu-se se o rol do 

dispositivo constitucional era taxativo ou exemplificativo e se os honorários advocatícios, 

embora não estivessem lá elencados, fariam jus ao recebimento prioritário. A querela 

jurisprudencial acerca desse assunto será abordada com detalhes no item 4.3.1 dessa 

monografia. 

Outro aspecto importante da emenda versa sobre a atualização monetária, que era 

realizada no momento da expedição do precatório, de acordo com texto original da 

Constituição e que, a partir da Emenda em comento, passou a ser feita no momento do 

pagamento. Tal mudança exprime a vontade de muitos credores que viam seus créditos sendo 

desvalorizados pelo período da expedição até o recebimento.  

Ademais, o credor insatisfeito com a sua perda requeria a atualização do seu 

crédito junto ao Tribunal que emitia um novo precatório para pagar essa diferença. Esse 

procedimento, que durou muitos anos, contribuiu para que o número de precatórios crescesse 

e dificultasse, por via de conseqüência, o pagamento dos demais. 

O art.78 do ADCT, também instituído pela Emenda n. 30/00, trata do 

parcelamento em no prazo máximo de 10 (dez) aos precatórios pendentes na data da 

propositura da Emenda e os que decorram de ações iniciadas até 31 de dezembro de 1999. 

Esse parcelamento, suas conseqüências e a análise constitucional de sua 

implantação, serão alvo de discussão no item 4.3.5 desse trabalho. 

Após a apresentação de toda a evolução histórica dos precatórios, é de bom 

alvitre, nesse ponto do trabalho, apresentar de maneira aprofundada os aspectos de maior 

importância na sistemática atual, com as vicissitudes e problemáticas relacionadas a eles. 



4.3 – Aspectos relevantes da sistemática atual 

 

 Como já afirmado, o art.100 da Constituição Federal de 1988 determina que os 

pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Distrital, Estaduais e Municipais, em 

virtude de sentença judicial, far-se-ão mediante precatórios. 

Ajuizada a execução contra a Fazenda Pública, esta não apresentando os 

embargos ou, apresentando, sejam estes rejeitados, o feito transita em julgado e o juiz da 

causa emite o ofício requisitório ao Tribunal ao qual se submete. O ofício, ao chegar ao 

tribunal, será protocolizado e autuado. O presidente do Tribunal, de posse do processo de 

precatório, informa aos entes administrativos devedores para que estes incluam, no seu 

orçamento seguinte, o valor consignado em sentença para efeito de satisfazer o crédito 

reconhecido.  

Como dito, o precatório será autuado, devendo nele constar uma série de dados 

constantes do art.1º da Resolução 115/2010 do CNJ, tais como a certidão de trânsito em 

julgado, a natureza do crédito, se alimentício ou não, valor dos precatórios, etc. O § 5º do 

art.100 da Constituição assegura que, caso o precatório seja inscrito até o dia 1º de julho, 

deverá ser pago impreterivelmente até dia 31 de dezembro do exercício subseqüente. Se a 

inscrição, por outro lado, se der em momento posterior ao dia 1º de julho, a Fazenda somente 

se obriga a pagar no exercício posterior ao seguinte. 

 

4.3.1- Ordem Cronológica de Apresentação dos Precatórios e pagamento prioritário. 

 

Diante do que aduz o § 5º do art. 100, a data da expedição do precatório é muito 

importante, porquanto assegurará que nenhum outro credor que tiver seu crédito inscrito 

posteriormente poderá receber antes de quem teve seu precatório autuado anteriormente. Essa 

data, de acordo com o que determina o art.7º da Resolução 115/2010 do CNJ será a seguinte: 

 Para efeito do disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, considera-se 

como momento de requisição do precatório a data de 1º de julho, para os precatórios 

apresentados ao Tribunal entre 02 de julho do ano anterior e 1º de julho do ano de 

elaboração da proposta orçamentária. 

§1º O Tribunal deverá comunicar, até 20 de julho, por ofício, à entidade devedora, 

os precatórios requisitados em 1º de julho, com finalidade de inclusão na proposta 

orçamentária do exercício subseqüente. 

 



A data, portanto, será a de apresentação ao Tribunal e não a data de requisição 

através de ofício que o Presidente do tribunal faz ao ente devedor. 

Não obstante a obrigação do Tribunal de instituir uma lista de preferência, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, em seu art.10, determina aos entes que também mantenham uma 

lista de seus credores de precatórios: 

Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de 

pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e 

administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica 

determinada no art. 100 da Constituição. 

 

No entanto, em caso de conflito referente à ordem cronológica de apresentação do 

precatório, a lista do Tribunal terá precedência. 

Cumpre, nesse ponto, acrescentar uma informação de suma importância para o 

entendimento completo acerca da ordem cronológica de apresentação de precatórios. 

A Constituição Federal de 1988, assegurou a existência de 2 (duas) ordens de 

preferência no tocante ao pagamento de precatórios, quais sejam, a de possuidores de créditos 

alimentares e os que não eram oriundos de ações que envolvessem esse tipo de crédito. Os 

credores de crédito de natureza alimentícia não concorrem com os que não têm a natureza 

alimentícia, com o escopo de privilegiar os créditos, em tese, essenciais à sobrevivência dos 

credores. 

Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.303-304), nesse sentido, aduz: 

Os créditos alimentares deverão ser pagos antes dos créditos não alimentares. Há, 

então, uma ordem cronológica de créditos alimentares, que são pagos com 

prioridade. Depois de pagos estes, inicia-se o pagamento dos não alimentares, 

obedecendo-se a sua ordem cronológica própria. 

 

A Emenda Constitucional nº 30/2000, instituiu pela primeira vez, os créditos 

considerados alimentares. O §1º do art. 100 da Constituição, com redação dada pela EC nº 

62/2009, substituiu o dispositivo da Emenda anterior e estabeleceu os créditos que são 

considerados alimentares: 

 Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes 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 transitada em julgado, e serão 

pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos 

no § 2º deste artigo. 



 

Desde a inclusão desse dispositivo no âmbito da Constituição, houve profundas 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais no tocante à sua natureza, se taxativa ou 

exemplificativa. As divergências residiam, principalmente no reconhecimento da natureza 

alimentícia dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que estes não estão, como 

demonstrado, inseridos no rol determinado constitucionalmente. 

As Turmas do STJ divergiam a esse respeito, ora entendendo de um modo, ora de 

outro, conforme se infere do entendimento consubstanciado no RESP. 949.453/PR, da 2ª 

turma do Tribunal em questão: 

 

PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITOS DECORRENTES DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA.ART.100, 

§1º-A, DA CF. 

1. Segundo a Constituição Federal, deve-se conferir a natureza de alimentos àqueles 

que se destinam à sobrevivência do ser humano, o que não ocorre em relação aos 

honorários sucumbenciais, arbitrados pelo juiz em favor do vencedor e cujo 

recebimento é aleatório e incerto, já que depende do êxito da parte a qual representa. 

2. A verba honorária decorrente da sucumbência não tem natureza alimentar, já que 

não contemplada no art.100,§1º-A da CF (...). 

 

Destarte, não eram considerados alimentícios os créditos oriundos de honorários 

advocatícios sucumbenciais, não possuindo qualquer precedência. 

O Supremo Tribunal Federal em julgamento do Recurso Extraordinário nº 

470.407/DF, entendeu que a descriminação dos créditos alimentícios pela Constituição não é 

exaustivo, e sim exemplificativo, de maneira que os honorários advocatícios sucumbenciais 

deverão ser pagos com precedência a que alude o dispositivo, com esses argumentos:  

CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA – ARTIGO 100 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A definição contida no § 1-A do artigo 100 da 

Constituição Federal, de crédito de natureza alimentícia, não é exaustiva. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA. Conforme o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, os 

honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, 

consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela Fazenda ocorre via 

precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentícia, 

ficando afastado o parcelamento previsto no artigo 78 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, presente a Emenda Constitucional nº 30, de 2000.  

 

Depois do entendimento do STF, os ministros do STJ a ele se ombrearam e 

passaram a incluir os créditos oriundos de honorários de sucumbência no rol de precatórios 

alimentícios, com a precedência a eles estabelecida. 



Seguindo a vertente polêmica dos precatórios, muito se discutiu a respeito da 

submissão dos créditos alimentares ao regime de precatórios, uma vez que a urgência do seu 

recebimento justificaria o seu recebimento imediato. O STJ, no enunciado de súmula de nº 

144, expôs seu entendimento da seguinte forma: “Os créditos de natureza alimentícia gozam 

de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza 

diversa”. 

O Supremo Tribunal Federal não deixa dúvidas ao publicar a súmula de nº 655, 

nesses termos: 

A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de 

natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-

los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de 

condenações de outra natureza. 

 

Fica concretizada a idéia, portanto, de que, mesmo os créditos de natureza 

alimentar devem obedecer à ordem de precatórios. Concorrerá, no entanto, apenas com os 

créditos oriundos de obrigação de natureza idêntica. 

A Emenda Constitucional nº 62/2009 incluiu o §2º ao art.100 da Constituição, 

acrescentando uma terceira ordem de preferência, a de possuidores de créditos alimentares e 

que possuam doença grave ou que tenham completos 60 (sessenta) anos na data da expedição 

do precatório. 

Cumpre alertar que essa expressão “na data da expedição do precatório” é alvo de 

discussão constitucional, que será tratada com mais vagar no item 6.5 desse trabalho. Nesse 

momento, limitaremos o estudo à apresentação da nova ordem de preferência dos 

pagamentos. 

Destarte, o que determinará em qual ordem estará o credor será a natureza do 

crédito. Os de natureza alimentar serão pagos com precedência em relação aos créditos não 

alimentares. 

Dentre os que possuem precatórios oriundos de obrigações alimentares, os 

credores idosos ou os que possuam doenças graves, terão precedência em relação aos que se 

encontram abaixo dessa faixa etária, ou que não possuam doença grave. Para deixar mais 

claro, é mister a exposição do dispositivo em comento:  

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de 

idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença 

grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais 



débitos, até o valor equivalente ao triplo do 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 

 

Há, portanto, em primeiro lugar os idosos ou portadores de doença grave que 

possuam créditos alimentares, em segundo lugar os créditos alimentares que não se encaixam 

nesses casos e, por derradeiro, os créditos não alimentares, na respectiva ordem cronológica. 

Óbvio que essa ordem preferencial descrita só valerá para os créditos inscritos 

para o mesmo orçamento. Desse modo, os créditos alimentares precedem os não alimentares 

do mesmo ano. Caso sejam inscritos em exercícios diferentes, o mais antigo receberá 

primeiro, independentemente da natureza do crédito, se alimentar ou não. Nesse sentido, 

adverte Antônio Flávio de Oliveira (2005, p.131): 

Entre dois créditos, um de natureza alimentar e outro de natureza diferente, porém 

inseridos em orçamentos programa diferentes, o que irá ser pago em primeiro lugar é 

aquele inserido no Orçamento-Programa mais antigo. Não fosse assim, o surgimento 

constante de precatórios alimentares acabaria por fazer com que jamais fossem 

pagos aqueles de outra natureza, porquanto o incessante surgimento de condenações 

de natureza alimentar estaria constantemente conduzindo os demais débitos para o 

final da fila. 

 

A Resolução 115 do CNJ descriminou no seu art.13, uma série de doenças 

consideradas graves para efeito da precedência a qual se refere o mandamento constitucional. 

É válido, por último, salientar que, o pagamento preferencial a idosos ou 

portadores de doenças graves é limitado a 3 (três) vezes o valor imposto em lei às requisições 

de pequeno valor, às quais nos reportaremos no item 4.3.3 infra, sendo o restante deslocado 

para a ordem normal dos precatórios alimentares. 

 

 

 

 

 

4.3.2- Seqüestro de verbas públicas e outras sanções ao inadimplemento dos precatórios 

 



No item anterior, apresentamos comentários à ordem de preferência dos 

pagamentos de precatórios. Por oportuno, resta identificar as sanções às supostas quebras 

dessa ordem. 

 A Constituição Federal permite que o Presidente do Tribunal que expediu a 

ordem, após requisição do credor preterido, ordenar o seqüestro de verba pública com o 

objetivo de satisfazer o crédito.  

Fica assente, portanto, a possibilidade de seqüestro de verbas públicas em casos 

de preterição com supedâneo na Constituição Federal ao qual se submete o Código de 

Processo Civil em seu art. 731, quando preceitua: “Se o credor for preterido no seu direito de 

preferência, o presidente do tribunal que expediu a ordem poderá, depois de ouvido o chefe do 

Ministério Público, ordenar o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito”. 

Não obstante a clareza do cabimento de tal sanção, encontra assento a 

controvérsia , por falta de previsão constitucional e infraconstitucional, em relação a quem 

poderá ocupar o pólo passivo desse seqüestro, isto é, qual o patrimônio que irá arcar com o 

pagamento ao credor preterido, o da Fazenda Pública, que pagou erroneamente, ou o do 

credor que se beneficiou desse erro. 

Há vozes nos dois sentidos. Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.318), 

sobre a divergência, leciona explanando sobre o seu posicionamento: 

Há quem defenda que tal medida somente possa ser encetada em face da Fazenda 

Pública (...). Há quem entenda que somente o patrimônio do credor que recebeu 

antes do momento adequado (...). Parece, contudo, que o seqüestro pode incidir tanto 

sobre o patrimônio público como sobre o do credor que recebeu antes do momento 

adequado, possibilitando-se, portanto, um litisconsórcio passivo no requerimento de 

seqüestro. 

 

Com o devido respeito à autoridade doutrinária, entendemos que apenas a 

Fazenda Pública é responsável pela ordem, sendo, portanto, a única legitimada a pagar com 

sua renda o crédito preterido. 

A EC nº 62/2009, que será alvo de estudo detalhado em capítulo próprio, incluiu a 

possibilidade de seqüestro de verbas públicas também no caso de não alocação orçamentária, 

por parte do ente devedor, de montante necessário para satisfação dos créditos inscritos em 

precatórios. A possibilidade, portanto, de seqüestro de verbas públicas poderá acontecer 

também se os entes não destinarem, em suas Leis Orçamentárias, o valor necessário ao 

pagamento dos precatórios em atrás o. É o que assegura o §6º do art. 100: 



As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao 

Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão 

exeqüenda 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 

seqüestro da quantia respectiva. 

 

Caberá, também, nesse caso, intervenção federal ou estadual, nos moldes 

aventados pelos art.34, VI e 35, IV da constituição Federal: 

 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: [...] 

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios 

localizados em Território Federal, exceto quando: [...] 

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a 

observância de princípios indicados na Constituição estadual, ou para prover a 

execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 

 

 A falta de pagamento por parte das autoridades por ele responsáveis 

consubstancia em desobediência a ordem judicial, de forma a aplicar o dispositivo de 

intervenção federal nesses casos. A despeito disso, os pedidos de intervenção ajuizados no 

Supremo Tribunal Federal foram malogrados com o argumento de que se não houver dolo ou 

atuação deliberada do ente público, a falta de recurso justifica a ausência de alocação da 

verba. Os ministros aduzem que a intervenção é uma atitude muito extremada e que a sua 

efetivação poderá ser mitigada em razão do princípio da proporcionalidade, conforme se 

depreende da ementa do acórdão unânime do Pleno do STF referente ao pedido de 

Intervenção Federal nº 1.317/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 

 

Ementa: Intervenção Federal. 2. Precatórios judiciais. 3. Não configuração de 

atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo. 4. Estado sujeito a quadro de 

múltiplas obrigações de idêntica hierarquia.Necessidade de garantir a eficácia a 

outras normas constitucionais, como, por exemplo, a continuidade de prestação de 

serviços públicos. 5.intervenção como medida extrema, deve atender a máxima da 

proporcionalidade. 6.Adoção da chamada relação de precedência condicionada 

entre princípios constitucionais concorrentes. 7. Pedido de intervenção indeferido. 

O Supremo Tribunal Federal, com esse entendimento, lamentavelmente, permitiu 

o descumprimento de ordem judicial, contribuindo para a inadimplência dos precatórios, ao 

arrepio do que estatui a própria Constituição.  

A EC n.62 estabeleceu no art.97, §10, IV e V do ADCT que, em caso de não 

liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios, por parte dos 

Estados, Distrito federal e Municípios, submetidos ao Regime Especial, implicará na 



proibição, enquanto durar a omissão, de o ente contrair empréstimos ou transferências 

voluntárias. Essas entidades em atraso não receberão os Fundos de Participação dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, que serão encaminhados para as contas especiais destinadas ao 

pagamento inadimplido. 

Essa medida tem um viés moralizador e que demonstram um comprometimento 

com o pagamento dos créditos oriundos de precatórios, uma vez que existem entes federados 

que dependem quase que exclusivamente desses fundos, e não correriam o risco de perdê-lo. 

A Emenda acrescenta, ainda, a possibilidade de o chefe do Poder Executivo 

responder, na forma da lei de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa, assim 

como o Presidente do tribunal em caso de tentativa de frustração de liquidação de precatório, 

por ato omissivo ou comissivo, incorrerá em crime de responsabilidade, assim como junto ao 

Conselho Nacional de Justiça, conforme se infere do art.100, §7º, da Constituição. 

 

 

4.3.3- Requisição de pequeno valor (RPV) 

 

A Constituição Federal dispõe sobre casos em que a dívida não precisará ser paga 

pelo regime de precatórios, enquadrando-se em uma sistemática diferenciada.  

O que será levado em consideração para que um crédito seja submetido ao regime 

de precatórios ou não é o seu valor. O §3º do art. 100 da Constituição dispõe acerca dessa 

possibilidade, delegando à lei a determinação do valor em que as dívidas serão pagas por 

precatório ou não serão pagas por precatório, hipótese na qual será emitida uma requisição de 

pequeno valor, nesses termos: 

O dispositivo do 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 

 

No âmbito da União, a fixação do valor ficou a cargo da Lei Federal nº 10.259 de 

julho de 2001, a qual criou o os Juizados Especiais Cíveis da Justiça Federal, para processar e 

julgar causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. A mesma lei 

determina que as condenações contra a União que não excederem esse valor, deverão ser 

pagas independentemente da expedição de precatórios. Conclui-se, desse modo, que o valor 



máximo para se expedir uma requisição de pequeno valor, na esfera federal é de 60 (sessenta) 

salários mínimos.  

A Emenda Constitucional 37 de julho de 2002, acrescentou ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias o art. 87, de onde se infere que, até que se 

promulgue a lei a qual se refere o art.100 §3º, o valor máximo para a requisição de pequeno 

valor perante as Fazendas Públicas dos Estados será de 40 (quarenta) salários mínimos e nas 

Fazendas Públicas dos municípios de 30 (trinta) salários mínimos. 

Nos casos de requisição de pequeno valor o crédito não poderá ser fracionado, de 

maneira que parte seja paga em forma de requisição de pequeno valor e outra parte seja paga 

sob a forma de precatórios. De modo que, se o credor quiser receber sob a forma de 

requisição, deverá abrir mão da parte excedente, conforme permissão do § único do art.87 do 

ADCT. 

Em caso de litisconsorte ativo, deverá ser avaliado o crédito de cada um dos 

participantes, aferindo o montante individual para que seja emitida a RPV, não havendo, 

portanto, a soma dos valores, o que fatalmente levaria ao precatório. Leonardo José Carneiro 

da Cunha (2010, p.325) explica com um exemplo que elucida qualquer dúvida a respeito 

desse ponto: 

Ajuizada uma demanda em face da União por A, B e C, e vindo a União a ser 

condenada no valor equivalente a 250(duzentos e cinqüenta) salários mínimos, 

sendo 100 (cem) salários mínimos devidos a A, 50 (cinqüenta) salários mínimos 

para B e 100 (cem) salários mínimos para C. Nesse caso, haverá 3 (três) requisições 

de pagamento: uma de pequeno valor para B e 2 mediante precatório para A e C. 

 

No entanto, a EC nº 62/2009, incluiu o §11 ao art.97 do ADCT, asseverando que 

em caso de litisconsórcio de credores, admite-se o desmembramento por credor dos valores 

dos créditos, mas ressalva que não caberá o pagamento por requisição, conflitando duramente 

com o princípio constitucional da igualdade, consagrado no art. 5º, caput, da CF. A distinção 

entre credores litisconsortes e credores individuais é descabida, haja vista que não há nenhum 

fundamento que a justifique.  

Afora essa discussão, resta consignado que as requisições de pequeno valor são de 

vital importância para combater a inadimplência por parte dos entes públicos, em virtude da 

sua característica de ordem de pagamento. Os credores têm a seu favor uma ferramenta que 

representa uma das mais importantes mudanças na sistemática de execução contra a Fazenda 

Pública. 



 

4.3.4 – ART.33, ADCT- Parcelamento, títulos públicos e CPI. 

 

O Constituinte Originário, quando da promulgação da Constituição de 1988, 

incluiu o art.33 ao ADCT, prevendo a possibilidade de parcelamento de precatórios pendentes 

de pagamento na data da promulgação da Constituição, a serem pagos a partir de 1º de julho 

de 1989, em prazo máximo de 8 (oito) anos, desde que o executivo, mediante medida 

normativa, decida pelo parcelamento, sendo possível, para efeitos desse pagamento, a emissão 

de títulos da dívida pública. Para maior clareza de entendimento, transcreve-se o dispositivo: 

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. 

 

A Emenda Constitucional n. 3/ 1993, com o objetivo de conter o livre fluxo de 

dinheiro e, por via de conseqüência, controlar a inflação que assolava o nosso país à época, 

proibiu a emissão de títulos públicos a Estados e Municípios até o ano de 1999, permitindo, 

porém, a emissão destes apenas com o objetivo de pagar os precatórios pendentes de 

pagamentos até o dia 5 de outubro de 1988, conforme o que estabelecera o art.33 do ADCT. 

A partir desse contexto, alguns Estados e Municípios se viram prejudicados em 

virtude de não poderem emitir títulos para financiar outros setores da administração que não o 

pagamento de precatórios e, a partir de então, começaram a emitir títulos para pagar as 

parcelas do parcelamento dos precatórios, no entanto, não pagavam e desviavam para outros 

setores da administração ou, até mesmo, desviavam o dinheiro para locupletamento ilícito. 

Francisco Wildo Lacerda Dantas (2010, p.225) sintetiza esse quadro histórico 

nesses termos: 

(...) a emissão de títulos públicos para pagar precatórios significava a criação de uma 

dívida nova (com títulos) para levantar recursos com o intuito de saldar uma dívida 

já existente (precatórios), e que havia proibição de emissão de títulos estaduais e 

municipais pela EC 3/1993, e, ainda, que os Estados e Municípios haviam perdido 

uma importante fonte de financiamento – o que provocou a origem de um 

mecanismo de criação de falsos precatórios por parte desses governos (...)  

 



Em decorrência desse escândalo, foi aberta a Comissão Parlamentar de Inquérito, 

com o objetivo de investigar a emissão de títulos públicos, estaduais e municipais, no período 

de 1995 a 1996. 

A comissão indicou algumas irregularidades, dentre as quais se destaca o fato de 

alguns entes terem emitido títulos para pagar dívidas que não estavam pendentes de 

pagamento quando da promulgação da Constituição. Para inflar o número de títulos emitidos, 

estavam pagando precatórios que foram emitidos depois do dia 5 de outubro de 1988, por 

concluírem que se o fato gerador do precatório tivesse ocorrido antes da constituição, deveria 

ser pago, com o evidente objetivo de emitir títulos e desviar o dinheiro, já que o pagamento, 

como já afirmado, deveria ser apenas para pagamento dos precatórios já constituídos. 

Outro aspecto relevante é que a emissão do título já deveria ser feita pelo valor 

corrigido monetariamente, o que não ocorreu. Deu-se a possibilidade de o credor ir à justiça 

para receber o restante correspondente à defasagem do seu crédito. Os entes então emitiam 

mais títulos para pagar esses resquícios do precatório principal. 

Outra grande irregularidade foi relacionada ao uso abusivo dos recursos obtidos 

com a emissão desses títulos. Citando uma parte do relatório da CPI, Dantas (2010, p.229) 

destaca o seguinte: 

Defendem-se afirmando que após a venda dos títulos os credores dos precatórios não 

reclamavam seus créditos. Por isso, teria havido sobra de recursos. Esses recursos, 

como estavam disponíveis para todos os fins, e não mais vinculados ao pagamento 

de precatórios. 

No entanto, sabe-se que o mandamento Constitucional foi bem claro ao vincular 

tais emissões ao pagamento dos precatórios. 

Dantas (2010, p.230), com propriedade, descreve o trabalho da CPI da seguinte 

forma: 

(...) a CPI analisou o comprometedor contubérnio entre os administradores da coisa 

pública e as empresas que atuam no sistema financeiro, numa operação cujos lucros 

exagerados certamente seriam repassados para aqueles (os administradores 

ímprobos), por meio de contribuições voluntárias, destinadas a reforçar as já 

infelizes e desgraçadamente clássicas sobras de campanha e, mais recentemente, as 

verbas não contabilizadas dos execráveis caixas dois. (grifos do autor) 

 

Os credores de precatórios, não obstante o seu sofrimento em conseguir ver 

reconhecido o seu direito perante a autoridade judiciária, em um processo de conhecimento, 

adentrar nos meandros de um processo de execução, sair vencedor, conseguir ter inscritos seu 



precatório e a administração, por não ter havido por muito tempo qualquer sanção, não paga o 

precatório e, ainda, submete o credor a um parcelamento compulsório, trazendo uma profunda 

desvalorização do seu crédito. Não obstante esse sofrimento, os administradores fazem uso de  

jogatinas políticas com a população, que é vítima de um sistema caduco e corrupto. 

Essa moratória não obteve êxito no que diz respeito ao pagamento dos precatórios 

vencidos e se tornou um dos maiores escândalos da história recente do Brasil. 

 

4.3.5 – ART.78, ADCT - Novo parcelamento e a morosidade do STF 

 

A despeito de tudo isso e com o mesmo objetivo de saldar as dívidas de 

precatórios, a Emenda Constitucional nº 30 de 13 de setembro de 2000, acrescentou ao ADCT 

mais uma hipótese de parcelamento, consubstanciada em seu art.78.  

Tal parcelamento alcança apenas os precatórios pendentes na data da promulgação 

da referida Emenda, sendo parcelados em até 10 (dez) anos, prazo que será reduzido para até 

2 (dois) anos no caso de precatórios originários de desapropriação de único imóvel 

residencial. As prestações serão acrescidas de juros legais e correção monetária, e serão 

excluídos do parcelamento os créditos de natureza alimentar. 

O referido art.78 do ADCT aduz que em caso de não pagamento da parcela do 

pagamento do precatório, o credor deverá requerer o seqüestro de recursos financeiros da 

entidade devedora, que até então, somente poderia ocorrer no caso de preterição da ordem 

cronológica, ou usar aquela prestação não paga para compensar com eventuais tributos que o 

credor deva ao ente. Foi criada, com isso, a compensação de precatórios. 

Outro instituto criado pela EC 30 de 2000 foi o da possibilidade de cessão de 

créditos. O credor poderá negociar o seu precatório com terceiros, que assumirão a condição 

de credores. Nesse ponto, o Estado instituiu um instrumento de exploração dos já sofridos 

credores, quando permitiu a negociação de precatórios. O credor, prevendo o descaso estatal 

no que se refere ao adimplemento de seu crédito, cede o seu precatório a empresas de grande 

porte a preços baixíssimos que os usam para compensar a tributos ao valor nominal. Destarte, 

não bastasse a superposição estatal ao credor de precatório, abre-se, com essa possibilidade, o 

esmagamento do credor pelo empresariado. 



O art.2º da EC 30/00, que incluiu o dispositivo do art.78 do ADCT, foi alvo das 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nº 2356/DF e 2362/DF, de autoria da Confederação 

Nacional da Indústria e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

respectivamente. Nessas ações, foram realizados pedidos de liminar que suspendesse o 

pagamento em forma de parcelamento. O relator das duas ações, Ministro Neri da Silveira, 

hoje aposentado, segundo o Informativo 257 do STF, entendeu caracterizada, quanto aos 

precatórios pendentes, a aparente ofensa à garantia constitucional do cumprimento das 

decisões judiciárias contra a Fazenda Pública, uma vez que são sentenças condenatórias 

transitadas em julgado, e já formados de acordo com o que comanda o art.100 da CF, garante 

ao credor o pagamento até o final do exercício seguinte à sua inclusão no orçamento, 

violando, assim, o direito adquirido, o ato jurídico prefeito e a coisa julgada. O eminente 

Ministro ainda afirmou em seu voto que viola, ademais, a separação de poderes e direitos e 

garantias individuais, cláusulas pétreas da constituição, que não poderiam ser objeto de 

deliberação por emenda constitucional. 

O julgamento de tais ações foi retomado em 2004 quando em voto-vista a 

Ministra Ellen Grace divergiu desse entendimento e votou pelo indeferimento da medida 

liminar de suspensão da vigência da norma, alegando que a norma em questão visou, “Por 

meio de medida excepcional e absolutamente necessária ao reequilíbrio financeiro 

orçamentário das unidades federadas”. Ainda segundo o informativo em comento, os 

Ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa, nesse ponto, acompanharam a Ministra. O ministro 

Ayres Brito, por outro lado, acompanhou o relator. 

No decorrer do julgamento, os Ministros Carmem Lúcia, Marco Aurélio e Cezar 

Peluso, acompanharam o relator pelo deferimento da liminar de suspensão, enquanto que os 

Ministros Dias Tófolli e Ricardo Lawandowski se ombrearam ao voto de Ellen Grace. Nesse 

contexto, a votação ficou empatada, ao aguardo da volta do Ministro Celso de Melo, que 

estava, na ocasião, licenciado. Após a sua volta, no dia 25 de novembro de 2010, foi dada 

continuidade ao julgamento das Ações Diretas de inconstitucionalidade, ocasião na qual, após 

o voto do Ministro licenciado, concedeu medida liminar à ação, suspendendo a eficácia do 

art.2º da Emenda Constitucional 30/2000, que instituiu o art.78 do ADCT. 

O Supremo Tribunal Federal, em decisão apertada como demonstrado, suspende a 

norma que institui um parcelamento de 10 anos, depois de 9 anos e 11 meses de sua 

instituição. A demora no julgamento de uma liminar por parte da nossa Corte Constitucional 



instituiu um profundo descaso com os credores que esperam uma atitude do judiciário, 

mormente do nosso guardião de direitos constitucionalmente assegurados. 

Esse julgamento, caso estivessem sendo pagas as parcelas, o que não aconteceu, 

não teria tido importância prática no que se refere ao parcelamento do art.78 do ADCT, uma 

vez que se tornaria praticamente intempestivo. Serve, no entanto, de parâmetro para averiguar 

as possíveis posições adotadas pelos nossos eminentes Ministros quando da votação das 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade que foram ajuizadas para discutir a 

constitucionalidade da Emenda Constitucional 62 de 2009, que traz em seu bojo mais um 

parcelamento, ao qual nos reportaremos no último capítulo desse trabalho. 

 

5- LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

 

É inquestionável, em um Estado Democrático de Direito, a importância da 

reforma do que estatui a Constituição, uma vez que, do contrário, existiria um engessamento 

do direito, que, no decorrer da história, não acompanharia a evolução dos indivíduos que 

daquela sociedade fazem parte e que não teria a legitimação que teve em outros tempos. 

A Constituição, antevendo o seu possível e superveniente anacronismo, do ponto 

de vista da legitimação dos que por ela são regidos, torna possível a sua modificação.  

No entanto, o constituinte originário, quando tratou desse aspecto, elegeu uma 

série de requisitos a serem preenchidos quando da elaboração de emendas constitucionais, 

espécie normativa através da qual se procede a revisão constitucional. 

De acordo com a maioria da doutrina, quando o parlamentar delibera a respeito de 

modificação da constituição através de emendas, exerce o denominado Poder Constituinte 

Derivado, que diferente do Originário, tem que obedecer a regras por este implantadas. É um 

poder constituído, devendo trilhar caminhos pré-estabelecidos pelo Poder Constituinte 

Originário. Essas regras podem ter natureza formal ou material, conforme se relacione com o 

trâmite de elaboração e conteúdo, respectivamente. 

Jose Afonso da Silva (2007, p.65), nesse sentido, traça comentários a respeito dos 

limites ao poder de reforma da Constituição, nesses termos: 

 



É inquestionavelmente um poder limitado, porque regrado por normas da própria 

Constituição que lhe impõe procedimento e modo de agir, dos quais não pode 

arredar sob pena de sua obra sair viciada, ficando mesmo sujeita ao sistema de 

controle de constitucionalidade.  

 

Gilmar Mendes (2010, p.291), nessa direção: “Sendo um poder constituído, o 

poder de reforma está sujeito a limitações de forma e de conteúdo” 

         A reforma constitucional, em virtude de sua importância, não poderia ser 

concretizada com os mesmo requisitos de uma lei ordinária, por exemplo, sendo necessário 

um procedimento mais difícil, que caracterizasse um maior estudo do projeto, com prudência 

na sua aprovação. Com vistas a isso, o art. 60 da Constituição elenca a forma procedimental a 

ser obedecida quando da elaboração das emendas constitucionais, necessitando, para a 

aprovação, de votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, com votação a 

favor de, no mínimo, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

O mesmo artigo ainda traz ainda algumas outras limitações formais ao poder de 

reformar, no tocante à legitimação para iniciativa de proposta de emenda, restringindo tal 

possibilidade a alguns, nesses termos:  

 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: De um terço, no 

mínino, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado federal; do 

Presidente da República; de mais da metade das Assembléias Legislativas das 

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 

seus membros. 

 

   Destarte, não obedecida essa regra, bem como o quórum de aprovação 

qualificado, exposto anteriormente, a emenda estará viciada em sua forma.  

O art. 60, § 1º assevera que a Constituição não poderá ser emendada em 

determinados períodos da história, conforme aponta José Afonso da silva (2007, p.66): 

Desde a constituição de 1934, tornou-se prática corrente estatuir um tipo de 

limitação circunstancial ao poder de reforma, qual seja a de que não se procederá à 

reforma da constituição na vigência do estado de sítio. A constituição vigente 

mudou um pouco nesse particular. Veda emendas na vigência de intervenção 

federal, de estado de defesa, ou de estado de sítio. 

 

Sobre a importância das limitações circunstanciais, Carlos Valder do Nascimento 

(2010, p.44) argumenta: 

 

Nesses casos, a Constituição Federal prevê o estado de sítio, o estado de defesa e a 

intervenção federal. É pacífico que nesses casos de evidente supressão das garantias 



constitucionais não pode o congresso, de modo livre e independente, deliberar sobre 

matérias de grande importância. Daí o sentido da limitação imposta ao legislador 

nessas ocasiões. 

 

Não obstante a importância das limitações formais e circunstanciais no 

ordenamento nacional, para efeito do objeto desse trabalho, há de ser dada importância maior 

às limitações materiais ao poder de reformar, uma vez que identificar o conteúdo de uma 

emenda que conflite com os princípios e regras da Constituição, nem sempre é tarefa simples, 

carecendo, portanto, de um aprofundamento no conhecimento dessas limitações para que, em 

estudo específico sobre a Emenda Constitucional 62/2009, possam ser identificadas possíveis 

afrontas ao que determina a Constituição. 

Gilmar Mendes (2010, p.292), sobre a existência de limitações materiais, 

argumenta: 

 

Se a reforma da Constituição tem por objetivo revitalizar a própria Constituição 

como um todo, é de entender que a identidade básica do texto deve ser preservada, o 

que, por si, já significa um limite à atividade de reforma. O próprio constituinte 

originário pode indicar os princípios que não admite sejam modificados, como 

forma de manter a unidade no tempo de seu trabalho. 

 

A Constituição brasileira, com o objetivo de impor esses limites, determina, no § 

4º do art. 60, limitações expressas ao poder de reformar, nesses termos: “Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: A forma federativa de Estado; o voto 

direto, secreto, universal e periódico; a separação de poderes; os direitos e garantias 

individuais”. 

Em virtude dessa limitação expressa, Alexandre de Moraes (2000, p.37) traça 

comentários acerca da classificação da Constituição, nesses termos: “Ressalte-se que a 

Constituição Federal de 1988 pode ser considerada como super-rígida, uma vez que em regra 

poderá ser alterada por um processo legislativo diferenciado, mas, excepcionalmente, em 

alguns pontos é imutável (CF, art.60,§ 4º - cláusulas pétreas)” (Grifo do autor) 

É válido salientar que a constituição proíbe qualquer deliberação tendente a abolir 

o que fora discriminado pelas cláusulas pétreas, como identifica Carlos Valder do Nascimento 

(2010, p.44): 

Na esteira desse raciocínio, pode-se dizer que a Constituição brasileira em vigor 

repudia qualquer iniciativa dos parlamentares ou de outras instituições que veiculem 

conteúdo, objetivando proscrever a forma de Estado. Assim, não se pode pensar em 



emendar o texto constitucional com vistas a abolir a forma federativa de Estado; o 

voto direto, universal e periódico; a separação dos poderes e os direitos e garantias 

individuais.  

 

José Afonso da Silva (2007, p.67), nessa esteira e com a intenção de demonstrar o 

alcance das cláusulas pétreas, leciona: 

É claro que o texto não proíbe apenas emendas que expressamente declarem: “fica 

abolida a Federação ou a forma Federativa do estado”, “fica abolido o voto direto... 

”, “passa a vigorar a concentração de poderes”, ou ainda, “ fica extinta a liberdade 

religiosa, ou de comunicação..., ou habeas corpus, o mandado de segurança...”. A 

vedação atinge a pretensão de modificar qualquer elemento conceitual da Federação, 

ou do voto direto, ou indiretamente restringir a liberdade religiosa, ou de 

comunicação ou outro direito e garantia individual; basta que a proposta de emenda 

se encaminhe, ainda que remotamente, “tenda” para a sua abolição. (grifo do autor) 

 

Essas são as limitações materiais explícitas, expressas no texto da Constituição, 

com o objetivo de estabelecer preceitos do Estado que não poderão ser eliminados pelo poder 

reformador em virtude do entendimento de que esses preceitos representam a essência do 

próprio Estado, que sem eles, não seria este, mas outro Estado. 

De outra ponta, de nada valeria essas limitações se não existisse meios que 

combatessem a prática de violações a elas. Destarte, haveria a necessidade de um controle da 

observância dessas limitações. 

A emenda constitucional, portanto, poderá ser alvo de controle de 

constitucionalidade, assim como as outras espécies normativas, uma vez que é fruto do poder 

constituinte derivado e, por via de conseqüência, limitado aos preceitos do Constituinte 

originário. 

Nesse diapasão, Gilmar Mendes (2010, p.298) aduz: 

 

Assim, é seguro que o judiciário pode afirmar a inconstitucionalidade de emenda à 

Constituição. Isso pode ser feito depois de a emenda haver sido promulgada, em 

casos concretos, por qualquer juiz, podendo também se efetuar o controle abstrato, 

pelo STF, por meio de ação direta de constitucionalidade. O controle pode ocorrer 

antes mesmo de a emenda ser votada, por meio de mandado de segurança, 

reconhecendo- se a legitimação para agir exclusivamente ao congressista. 

 

Conforme se extrai do texto, é possível que o parlamentar ajuíze um mandado de 

segurança para não participar de projeto de emenda tendente a abolir o que está determinado 



no §4º do art. 60 da Constituição, uma vez que estaria sendo ferido o seu direito líquido e 

certo de participar de um devido processo legislativo. 

Depreende-se do texto que, segundo o doutrinador, não seria possível o controle 

de constitucionalidade em abstrato de projetos de emenda, mesmo quando esta esteja ferindo 

dispositivo de cláusula pétrea. A despeito disso, existem vozes que defendem a existência 

desse controle em casos de emenda tendente a abolir cláusula pétrea, como é o caso de Carlos 

Valder do Nascimento (2010, p.47): 

 

O enunciado “não será objeto de deliberação” não reveste mera figura retórica, mas 

um comando incisivo dirigido aos responsáveis pelo processo legislativo. Seria sem 

qualquer interesse prático se tal regra fosse tão somente programática destituída de 

qualquer normatividade. Ao contrário, impede logo, inclusive porque inócua, 

qualquer iniciativa objetivando a emissão de pareceres para aquele fim pelas 

Comissões Parlamentares. 

 

Com a devida vênia, o controle de constitucionalidade prévio das espécies 

normativas já está discriminado na própria Constituição, e será realizado, nas casas 

legislativas, através de suas Comissões de Constituição e Justiça. Adentrar nos meandros do 

processo legislativo através do judiciário consubstanciaria a situação na qual, a pretexto de 

salvaguardar direito constitucionais, seriam feridos outros, também assegurados pela Carta 

Maior. 

Depois de apresentadas as limitações constitucionais, bem como a conseqüência 

do desrespeito a elas, adentraremos adiante no estudo específico da EC 62/2009, apresentando 

os pontos mais importantes, sob o ponto de vista da obediência a essas limitações ao poder de 

reforma, instituído pela Constituição Federal de 1988. 

 

 

6- INCONSTITUCIONALIDADES DA EMENDA nº 62/2009. 

 

O regime de precatórios tem, há muito, sua credibilidade abalada. São muitos 

anos de descaso com o credor que passa pelo calvário de ter a seu favor uma sentença 

transitada em julgado em um processo de cognição, momento após qual se sagra vencedor em 



um processo de execução e fica refém da falta de vontade política de pessoas que estão, em 

tese, os representando.  

A conseqüência dessa má gestão, por vezes corrupta, que os precatórios foram se 

avolumando e as pessoas que tinham seu crédito reconhecido foram morrendo. Pela 

irresponsabilidade de gestores que gozaram de impunidade foi sendo criado um enorme 

passivo dos entes que, a despeito das tentativas de pagamento através das moratórias, já 

descritas nesse trabalho, não foi pago. 

A Emenda em discussão é mais uma dessas tentativas de pagar os precatórios 

vencidos e não pagos por parte dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nas palavras de 

Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.354): 

A instituição de tal regime especial tem por finalidade permitir o pagamento de 

precatórios vencidos há anos e até então não pagos. Funciona Mutatis mutandis, 

como uma espécie de “moratória”, ou “ concordata”, tentando criar condições para o 

pagamento de valores que, atualmente, são vultosos. (Grifos do autor) 

 

Há de ser observado que as emendas constitucionais, conforme analisado 

anteriormente, têm que obedecer aos princípios assegurados pela constituição. Os princípios e 

garantias fundamentais, considerados cláusulas pétreas, conforme se depreende do art.60 da 

Constituição, não podem, por isso, ser objeto de deliberação com vistas a serem abolidas. A 

segurança conquistada em virtude de anos de lutas, que refletiria a noção de que o Estado não 

mais teria ingerência sobre essas conquistas e que tudo o que seria instituído teria por escopo 

assegurá-la, e a crença de que todas as ações desse Estado seriam baseadas no que 

determinara a lei, traz, por parte dos que foram indicados para tanto, os legisladores, noutro 

plano, a necessidade ferrenha de legislar. Afinal, se para agir precisa de lei, produzem leis 

que, muitas vezes, ferem princípios constitucionalmente assegurados sob o manto de respeito 

à Supremacia do Interesse Público. 

 A idéia atual de governabilidade, onde o Poder Executivo tem que se alinhar ao 

legislativo para que este vote projetos de lei que sistematizem a vontade do governante, jogou 

por terra o embate ideológico e trouxe a submissão de parlamentares aos ditames 

estabelecidos pelo Executivo, uma vez que este é o responsável pela distribuição de cargos, 

trazendo uma guerra partidária, não para instituir o pensamento ou forma de administrar do 

partido que representa, mas para que essa distribuição renda um retorno para aquele político e 

não para os que são representados por ele.  



Nessa toada, o sistema representativo perde a sua essência, posto que os interesses 

do povo, titular do poder, não são respeitados, e os direitos e garantias individuais são 

tolhidos à revelia do que assegura a Constituição, pois os cargos e sua manutenção neles são 

considerados mais importantes do que a própria Lei Fundamental do Estado.  

Sobre os reflexos dessa prática odiosa no Estado Democrático de Direito, Carlos 

Valder do Nascimento (2010, p.16) traça considerações importantes: 

 

O termo Estado Democrático de Direito, sempre invocado por conhecidos 

parlamentares serve, também, ao propósito de justificação de regras legislativas 

editadas na contramão da história, em detrimento do cidadão contribuinte com a 

injustiça fiscal contra ele perpetrada em nome desse mesmo Estado. A democracia 

repita-se, que se diz passar pelo crivo do voto, permeada por  uma cultura elitista e 

uma representação inautêntica,assentada em bases demagógicas, não atende as 

aspirações mais sãs do povo. 

   

Não bastasse isso, tem-se assentado que a sistemática atual de execução, na 

vertente de força normativa da constituição, como fora detalhada no primeiro capítulo desse 

trabalho, deve ter seus atos voltados para a efetividade e celeridade das ações com o objetivo 

de tornar concreta a tutela jurisdicional, uma vez que os princípios constitucionais e direito 

individuais assegurados na Constituição deverão ser efetivados. No entanto, na contramão do 

que se impõe hodiernamente, o legislador institui uma nova moratória, com o escopo de pagar 

os precatórios, mas com a verdadeira vontade de instituir o que Carlos Valder do Nascimento 

(2010, p.12) denominou de “emenda do calote”.  

Várias entidades, logo após a aprovação e sanção da Emenda pelas Mesas do 

Congresso Nacional, ajuizaram Ações Diretas de Inconstitucionalidades junto no Supremo 

Tribunal Federal.  

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), juntamente com 

a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público (CONAMP), Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário 

(ANSJ), Confederação Nacional dos Servidores Público (CNSP) e Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho (ANPT), ajuizaram a ADI que recebeu o nº 4357. A Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) ajuizou a ADI de nº 4425. A Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), também ajuizaram contestaram a 

emenda através da ADI nº 4400. Por último, a Associação Nacional dos Magistrados 

Estaduais (ANAMAGES) ajuizaram a ADI de nº 4372. 



O Ministro Ayres Brito, que era o relator da ADI 4357, tornou-se relator das 

outras em virtude da prevenção. 

Vários pontos são objeto de discussão constitucional no Supremo Tribunal 

Federal, o primeiro deles é a inconstitucionalidade formal da Emenda Constitucional 62/2009 

em razão de desrespeito ao devido processo legislativo, com supedâneo no art.60, §2º da 

Constituição que determina que a votação se dê em dois turnos. O Conselho federal da OAB 

propõe que, em decorrência do princípio teleológico, entre esses turnos deveriam ter um 

interstício mínimo para que houvesse maior reflexão quanto ao conteúdo do que estaria sendo 

votado. O art.362 do Regimento Interno do Senado Federal assegura que, entre um turno e 

outro de votação, deve ser obedecido o prazo mínimo de 5 (cinco) dias. A despeito disso, o 

Projeto de Emenda Constitucional, que viria a ser aprovada, foi votado em dois turnos no 

mesmo dia.  

Uma Emenda Constitucional desse quilate deveria ter sido aprovada com uma 

apuração maior de idéias por parte dos parlamentares, que deveriam se debruçar em seu texto 

com o objetivo de amadurecer seu ponto vista acerca da matéria. 

Faz-se oportuno, nesse momento, adentrar na discussão acerca dos aspectos 

materiais que levam a Emenda Constitucional 62 a ter a sua constitucionalidade em cheque. 

Marçal Justen Filho (2010, p.58), sobre a instituição da nova sistemática dos 

precatórios, afirma: 

O tema do passivo das pessoas jurídicas de direito público envolve um dos mais 

sérios problemas enfrentados pelo Estado brasileiro e que exige uma solução 

adequada, satisfatória e definitiva. A alternativa proposta pela EC nº 62/2009 para o 

problema dos precatórios dos Estados, Distrito Federal e Municípios é incompatível 

com os princípios fundamentais incorporados pela nação brasileira. Coloca em risco 

a sobrevivência do nosso Estado Democrático de Direito. 

 

Impende, nesse momento, que os pontos em análise sejam distribuídos em itens 

distintos, com o objetivo de compartimentar as informações e exprimir as idéias de maneira 

inteligível. 

Vale acrescentar que alguns dispositivos da Emenda em comento ferem, a nosso 

ver, mais de um princípio constitucional. Entretanto, por uma questão didática, para evitar 

repetições desnecessárias, atribuiremos ao ponto referente a cada item, o princípio ou direito 

que de maneira mais evidente é afrontado por ele. No entanto, será feita menção aos outros 

princípios e direitos os quais não respeitou a Emenda. 



6.1 - A nova moratória e o desrespeito à Dignidade da Pessoa Humana  

 

A Constituição Federal de 1988 foi promulgada após um período turbulento de 

nossa história. A Ditadura Militar imposta pelo golpe de 1964 foi devastadora, sob o ponto de 

vista do desrespeito aos direito individuais. A nova Constituição, resultado de enormes lutas 

dos que viveram naquela época, trouxe a preocupação com os direitos humanos e a liberdade 

que lhe é corolário. Em razão disso, com a criação de um novo Estado, a Constituição 

sedimentou os Fundamentos no art. 1º. Desses Fundamentos, destaca-se o da Dignidade da 

Pessoa Humana, de onde decorrem todos os outros direitos e garantias fundamentais. 

Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p.62), sobre o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, aduz: 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos 

 

Como bem afirma o autor, o Estado, mais do que ninguém, deverá respeitar esse 

princípio, e, além disso, deverá voltar suas ações para efetivá-lo. 

Gilmar Ferreira Mendes (2010, p.323), sobre a necessidade de submissão estatal 

ao que preceitua o princípio em questão, assim como os que dele decorrem, assevera: 

   

A administração, evidentemente, também se vincula aos direitos fundamentais (...).  

A vinculação da Administração às normas de direitos fundamentais torna nulos os 

atos praticados com ofensa ao sistema desses direitos. De outra parte, a 

administração deve interpretar e aplicar as leis segundo os direitos fundamentais. 

 

A Emenda instituiu o §15 ao art.100 da Constituição, o qual se descreve: 

Sem prejuízo do disposto nesse 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 vinculação à receita corrente 

líquida e forma e prazo de liquidação. 

 

A mesma Emenda inclui ainda ao ADCT o art.97, com a seguinte redação: 



Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da 

Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de 

publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de 

precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os 

emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este 

artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, 

sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus 

§§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios 

já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. (grifos 

nossos). 

  

Dessa maneira, a Emenda em análise, consagrou no seu corpo o regime especial 

de pagamento de precatórios para os Estados, Distrito Federal e Municípios que estejam em 

mora com as suas dívidas oriundas de condenações judiciais. 

O ente devedor deverá fazer a opção referente ao modo de pagamento dos 

precatórios vencidos e a vencer. 

Através do que consagra o art.97 §1º, II do ADCT é criada a primeira opção, que 

ficará a cargo do ente devedor, nesses termos: 

Pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15(quinze) anos, caso em que o 

percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo 

corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no 

mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de 

compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das 

amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de 

pagamento. 

 

Instituiu-se, com o dispositivo, uma nova moratória que poderá durar 15 (quinze) 

anos, em uma flagrante afronta ao que preceitua o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

fundamento constitucional de formação do nosso Estado, estabelecendo um tratamento 

degradante ao credor que se sujeita a esperas infindáveis às portas do judiciário e se vê a beira 

da morte sem o respeito a uma vida digna e sadia, outros sem direito a vida nenhuma, já que 

muitos morreram na fila de espera. Um absurdo! 

A segunda opção reside no §2º do mesmo artigo do ADCT, com critérios 

definidos nos seus incisos I e II conforme se expõe: 

§2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em conta 

especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente 

sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao 

mês de pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo 

regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 deste artigo, será: 

I - para os Estados e para o Distrito Federal: 



a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque 

de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 

35% (trinta e cinco por cento) do total da receita corrente líquida; 

b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, 

cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta 

corresponder a mais de 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; 

II - para Municípios: 

a) de, no mínimo, 1% (um por cento), para Municípios das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações 

direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente 

líquida; 

b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das 

regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações 

direta e indireta corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por cento) da receita 

corrente líquida. 

 

A possibilidade de alocação de verbas em percentuais ínfimos da receita corrente 

líquida e com critérios no mínimo questionáveis, gera a preocupação dos que estão à espera 

de ver seu crédito adimplido. 

 Distribuir percentuais distintos aos entes de acordo com a Região do Brasil a qual 

ele pertence, como preceitua o §2º, I e II do art. 97 do ADCT, sem levar em consideração a 

sua receita corrente líquida, o montante de precatórios acumulados a serem pagos, e, ainda a 

análise em perspectiva do crescimento desse passivo, uma vez que os precatórios expedidos 

após a Emenda estarão também sujeitos a esse regime, traz uma intranqüilidade aos que 

esperam um resultado ao grande problema instituído, diga-se de passagem, por culpa do poder 

público.  

Os Estados, Municípios, e Distrito federal, têm suas idiossincrasias que deveria 

ser averiguadas de maneira individual, para que não corresse o risco de não serem pagos os 

precatórios. Essa moratória, portanto, é mais perigosa do que as anteriores, tendo em vista que 

aquelas não limitavam a destinação de verbas para pagamento de precatórios, não sendo 

possível, em virtude dessa limitação, visualizar concretamente o pagamento desses créditos.  

Nesse sentido entende Leonardo Carneiro da Cunha (2010, p.355) quando 

adverte: 

Não há, como se percebe, garantia de satisfação integral dos créditos, porquanto o 

regime especial aplica-se a precatórios vencidos e a vencer, sendo provável que haja 

multiplicação do passivo da Fazenda Pública. (...) seria necessário que se fizesse um 

levantamento prévio da situação financeira de cada Município e de cada Estado, 

determinando-se que o regime especial fosse adotado a partir da alocação de 

recursos orçamentários para pagamento de precatórios, levando-se em conta o 

montante das condenações judiciais, não se limitando a um percentual, estabelecido 

previamente, em tese e de forma abstrata, incidente sobre a receita corrente líquida. 



 

Adiciona-se a essa preocupação a falta de limite de tempo para saldar essas 

dívidas quando da opção pelos depósitos mensais. O constituinte originário se quedou silente 

quanto a esse prazo conforme se depreende do art.97 §14º do ADCT: 

O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso I do § 1º vigorará 

enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos 

vinculados, nos termos do § 2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 

(quinze) anos, que no caso da opção prevista no inciso II do § 1º 

 

Fixa-se a idéia de que, se a opção for pelos pagamentos através dos depósitos em 

15 anos, esse será o limite máximo a ser efetuado pagamento. No entanto, caso o ente opte 

pelo pagamento em depósitos mensais, enquanto o montante de precatórios for maior do que o 

depositado na conta, ainda subsistirá o regime especial. 

Diante de tamanha atrocidade aos credores e com o escopo de lapidar as arestas 

impostas por esse dispositivo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 115/2010 

para regular o sistema de precatórios instituído pela Emenda em questão. 

O artigo 20, §1º, com redação dada pela Resolução 129 de novembro de 2010, 

assegura que os pagamentos, qualquer que seja a opção, deverão ser realizados no máximo em 

15 anos. 

Não obstante a tentativa do CNJ, o problema persiste, uma vez que já houve 

parcelamentos na nossa história e, no entanto, não foi resolvido. Marçal Justen Filho (2010, 

p.107) assegura que a instituição de um novo parcelamento é uma “renovação de soluções 

ineficazes” e fere, por esse motivo, o princípio da proporcionalidade, nesses termos: 

É que a história do Direito Constitucional brasileiro já contemplou diversas 

propostas de sacrifício do direito dos credores da Fazenda Pública como instrumento 

de regularização dos pagamentos. (...) é inquestionável que a experiência histórica 

brasileira demonstra que conceder dilação de prazo para a Fazenda Pública liquidar 

as suas dívidas não funciona. Quanto maiores os benefícios deferidos à Fazenda 

pública, tanto mais a situação se agrava. 

 

            Não há dúvidas de que é desproporcional o parcelamento em 15(quinze) 

anos de uma dívida que vem sendo procrastinada há outros tantos, e que já foi, como 

assinalado nesse trabalho, objeto de parcelamento. O Princípio da Proporcionalidade, grosso 

modo, reside na consecução dos resultados com os menos gravosos meios, não sendo, 

portanto, respeitado pela Emenda. 



 O constituinte derivado, a pretexto de concretizar esses pagamentos, desrespeitou 

o Fundamento da Dignidade da Pessoa Humana, o Princípio da Proporcionalidade, além de 

outros, como o da Duração Razoável do Processo, desrespeitando, ainda, a coisa julgada e a 

separação de poderes.  

 

 6.2- A Compensação compulsória e o direito à propriedade  

 

O direito insculpido no art.5º, inciso XXII da Constituição Federal garante ao 

cidadão a defesa de sua propriedade. 

Gilmar Mendes (2010, p.518-519), lecionando a respeito da visão moderna da 

garantia à propriedade, afirma: 

(...) o conceito constitucional de proteção ao direito de propriedade transcende à 

concepção privatística estrita, abarcando outros valores de índole patrimonial, como 

as pretensões salariais e as participações societárias (...). Essa orientação permite que 

se confira proteção constitucional não só à propriedade privada em sentido estrito, 

mas, fundamentalmente, às demais relações de índole patrimonial. (...). Assim, 

embora integre o conceito de propriedade a definição constante da legislação civil, é 

certo que a garantia constitucional de propriedade abrange não só os bens móveis ou 

imóveis, mas também outros valores patrimoniais. 

 

Nesse mesmo sentido, Celso Ribeiro Bastos (1989, p.118-119): “O conceito 

constitucional de propriedade é mais lato do que aquele de que se serve o direito privado”. 

O conceito de propriedade, que fora determinado em sua origem pela relação do 

homem com a coisa, foi sendo suplantado pela relação do homem, proprietário, com todas as 

outras pessoas, que deveriam respeitá-la, como bem assinala Jose Afonso da Silva (2008, 

p.270): “(...) passou-se a entender o direito de propriedade como uma relação entre indivíduos 

(sujeito ativo) e um sujeito passivo universal integrado por todas as pessoas, o qual tem o 

dever de respeitá-lo, abstraindo-se de violá-lo (...).” 

Nesse diapasão, verifica-se que os títulos advindos das sentenças judiciais 

transitadas em julgado, tornando-se precatórios, são defendidos pela garantia à propriedade 

estabelecida pela Constituição e o Estado, como qualquer pessoa, tem que respeitar tal 

garantia. 



Não obstante a garantia constitucional, o art.100 §§ 9º e 10 com redação dada pela 

Emenda n. 62/09, assegura, de maneira compulsória e unilateral, a compensação dos débitos 

fiscais dos credores de precatórios.  

Foi criada uma nova maneira de cobrança dos créditos fiscais, adentrando na 

disponibilidade dos bens dos credores de precatórios, confiscando-lhe a propriedade 

Leonardo José Carneiro da Cunha (2010, p.347) sobre a compensação argumenta:  

(...) o abatimento, a título de compensação, somente pode ser feito com dívidas que 

o exeqüente mantenha frente á fazenda Pública devedora, não podendo ser abatidas 

dívidas que o exeqüente mantenha frente a outros entes públicos, dotados de 

personalidades jurídicas diversas. 

 

O mesmo autor (2010, p.348) entende que a idéia de compensação é boa e 

louvável e exemplifica da seguinte maneira: “(...) a intenção do legislador, ao que parece, visa 

a evitar que o sujeito receba um crédito, quando mantém a condição de devedor” 

Por outro lado, Dantas (2010, p.365) rechaça a instituição de compensação: 

É, no mínimo, inoportuna porque acrescenta mais de um ônus ao já demasiado 

maltratado credor do precatório que, depois de vencer a longa e interminável batalha 

para ver seu direito reconhecido, passa a ser surpreendido por mais uma exigência, 

já na reta final do pagamento do precatório. Trata-se de encaro pesadíssimo, pois o 

credor se verá obrigado a abater o valor correspondente ao crédito a que tem direito, 

líquido e certo, reconhecido em juízo depois de longa batalha contra a Fazenda 

Pública, poderosa oponente, bastando para esta que apresente meros lançamentos, 

ou seja, créditos fazendários constituídos unilateralmente, incluindo parcelas 

vincendas, o que maltrata  a exigência técnica(...).  

 

Carlos Valder do Nascimento (2010, p.28), sobre a compensação, afirma: 

 

Instituíram (...) à revelia do direito, instrumento de coerção indireto como meio de 

impor o autoritarismo que não se compraz com o regime democrático. Com isso, 

transformaram o instituto da compensação em elemento obrigatório, 

descaracterizando, assim, sua feição facultativa.  

 

Nessa mesma toada, continua o autor (2010, p.28): 

Não se pode afirmar, sob pena de incorrer em achismo, que todos os créditos 

inscritos na dívida ativa gozam de certeza e liquidez. Duas coisas avultam da maior 

importância: pode ser que já tenham sido tragadas pela prescrição ou decadência, 

bem como a ilegitimidade do título, se for o caso, ainda, sujeito a processo de 

impugnação. (2010, p.28) 

 



Na ânsia por ver o pagamento de seus débitos, o legislador adentrou na 

disponibilidade dos bens do cidadão de maneira abusiva e ofensiva, ferindo o princípio da 

propriedade. A fazenda já tem meios de cobrança consubstanciados na execução fiscal. 

Ademais, há créditos fiscais que estão inscritos em dívida ativa e, em decorrência da inércia 

dos entes públicos, não se efetiva a devida execução fiscal. Esses créditos, muitas vezes, são 

alvo de prescrição. No momento da compensação unilateral, o credor de precatórios deverá 

comprovar em mais ações judiciais que os créditos estavam prescritos, procrastinando a 

efetividade do seu pagamento, ofendendo o Princípio da Duração Razoável do Processo, 

art.5º, XXXVII, da Constituição Federal. 

Ainda sobre a compensação, Kiyoshi Harada (2010, p.1) argumenta que haverá 

cerceamento de defesa do credor do precatório, nos seguintes termos: 

(...) as três Fazendas vêm mantendo na inscrição da dívida ativa, por tempo 

indefinido, créditos tributários extintos pela prescrição. Nessas hipóteses, de nada 

adianta a ressalva estabelecida em relação aos créditos tributários com exigibilidade 

suspensa por decisão administrativa ou decisão judicial, pois o crédito tributário 

prescrito não suscita discussão judicial, senão quando ajuizada a execução fiscal. É 

claro que a compensação unilateral pela Fazenda desses créditos tributários extintos 

pela prescrição – insusceptíveis de cobrança judicial – viola o princípio do devido 

processo legal de que é corolário o princípio do contraditório e ampla defesa. Nem 

se argumente com o uso de via processual adequada para contestar a compensação 

indevida, pois a solução do litígio levaria anos. 

 

A compensação, nesses termos, unilateral e compulsória, fere, além do direito à 

propriedade, o devido processo legal e a duração razoável do processo. 

 

 

 

6.3- Leilões de Precatórios e a supressão de direitos fundamentais 

 

O art. 100 da Constituição Federal, como ficou assentado nesse trabalho, assegura 

que os créditos devidos pela Fazenda Pública serão pagos exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação. 

 Não obstante isso, a Emenda Constitucional 62/2009 estabeleceu quando incluiu 

o parágrafo 6º no art.97 do ADCT, determinando que apenas 50% (cinqüenta por cento) dos 



recursos obtidos com as porcentagens sobre as receitas líquidas dos entes, serão destinados ao 

pagamento na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 

Marçal Justen Filho (2010, p.66), explica de maneira pedagógica o que será feito 

com o restante dos recursos:  

O montante restante será utilizado segundo uma „opção‟ a ser exercida pelo ente 

devedor. Caberá ao Estado, Distrito Federal ou Município escolher se destinará os 

valores remanescentes a pagar precatórios de acordo com (a) um leilão de maior 

desconto, (b) a ordem cronológica normal ou (c) acordo direto com os credores. 

Essas três soluções podem ser utilizadas isolada ou concomitantemente. 

 

Essa situação instituída pela emenda em estudo mitiga a ordem de preferência, 

diminuindo a garantia que era dada aos credores com o objetivo de evitar as fraudes por parte 

dos administradores de precatórios. 

O parágrafo 9º, do mesmo artigo, discrimina a sistemática a ser adotada quando da 

opção do ente pelos leilões, de onde se depreende, em apertada síntese, que o credor que 

aceitar o maior desconto no seu crédito, receberá primeiro do que os que descontarem menos, 

ou não descontarem, sendo estes encaminhados para a ordem cronológica. 

O constituinte derivado, nesse caso, adentra numa seara muito preocupante, 

quando fere princípios muito importantes da nossa Carta Magna. 

O art.5º, inciso XXXVI, da Constituição consagra a segurança jurídica quando 

afirma que Lei não poderá prejudicar a coisa julgada, entendida como a decisão judicial de 

que não caiba mais recurso. Como ficou assentado, os precatórios, para serem expedidos, têm 

que resultar de uma sentença judicial transitada em julgado, isto é, que não caiba mais 

recurso. Em tese, não poderia ter seu conteúdo modificado por vontade do legislador ou da 

administração, sob pena de infringir o mandamento constitucional da coisa julgada. 

Marçal Justen filho (2010, p.105), sobre a coisa julgada, tece os seguintes 

comentários: 

As decisões judiciais que antecederam o precatório reconhecem o direito de o credor 

ser satisfeito segundo determinado regime. Estabeleceram em favor dele o direito de 

receber o pagamento em determinado prazo, por valor integral de seu crédito e 

segundo uma sistemática de ordem cronológica da apresentação dos precatórios. A 

alteração das condições de liquidação da dívida conduz à perspectiva de infração à 

coisa julgada. 

 



Luís Roberto Barroso (2003, p.424-425) apud Marçal Justen Filho (2010, p.106), 

sobre a impossibilidade de emenda constitucional afrontar a coisa julgada, assevera: 

Na hipótese exposta, qualquer ação do poder constituinte derivado em tal sentido 

estaria vedada não só pela proteção constitucional do direito de propriedade, como 

também por força da existência de decisões judiciais transitadas em julgado 

determinando a atualização monetária dos créditos em exame. Também em 

decorrência do art.60, §4º, a coisa julgada está protegida da interferência do 

legislador derivado. A intangibilidade da coisa julgada, consagrada no art.5º, 

XXXVI, da Constituição, é uma das principais garantias de segurança e estabilidade 

do cidadão, não se admitindo que, após ter a parte, percorrido todas as instâncias 

recursais, e não havendo mais a possibilidade de ação rescisória, seja possível alterar 

qualquer elemento coberto pela coisa julgada material. 

 

A emenda não obriga a participação dos credores nos leilões, entretanto, ao 

estipular um valor de apenas metade dos depósitos na conta para pagamentos de precatórios 

na ordem cronológica de apresentação, o credor que está à espera do recebimento de seu 

crédito durante tanto tempo, vê-se na obrigação de se submeter a esse sistema, temerário de 

ter seu pagamento ainda mais procrastinado o seu adimplemento. 

Dantas (2010, p.371), por outro lado, acredita que a medida é saudável, uma vez 

que é opcional e argumenta da seguinte maneira: 

Penso que nada obstante a generalizada rejeição da medida, ela me parece bastante 

razoável. Em primeiro lugar, não obriga que nenhum credor concorra a esses leilões, 

o item II do § 9º do ADCT menciona, expressamente: “admitirão a habilitação de 

precatórios, ou parcela de precatório...”.  

 

Marçal Justen Filho (2010, p.87) discorda do entendimento desse autor e defende 

seu ponto de vista da seguinte maneira: 

Não se argumente que a redução do valor ofertada espontaneamente pelo credor. 

Afirmativa dessa ordem ultrapassa a dimensão de seriedade de que o tema se 

reveste. O credor não oferecerá algum desconto de modo voluntário e espontâneo. 

Não se tratará de liberdade do credor no sentido de transferir vantagens de seu 

patrimônio para o estado. A oferta de desconto será compulsória. A única alternativa 

para o sujeito obter algum pagamento pelo crédito legítimo e válido será oferecer 

um desconto. 

 

O Estado se dá o luxo de jogar com a necessidade do credor e tirar proveito de sua 

condição. O credor não terá a oportunidade de escolher, uma vez que a espera pode ter 

causado resultados desastrosos para a vida dos credores e de suas famílias que estão sedentos 

de verem alguma restituição do dano causado pelo Estado. Ou se submetem ao leilão ou serão 

preteridos na ordem de recebimento. Essa sistemática afronta o Princípio da Dignidade da 



Pessoa Humana, fundamento do nosso Estado Democrático de Direito, já apresentado no item 

anterior, quando admite que o Estado pague as suas dívidas de acordo com a necessidade 

monetária dos seus credores, ou recebe um pouco ou não recebe nada e morre. 

Dantas (2010, p.372), defendendo a instituição dos leilões pelo ente público, 

verbera que isso já existia na realidade, antes da Emenda 62, no entanto, eram praticados pela 

iniciativa privada, conforme se extrai das seguintes palavras: 

Considero que esse leilão às avessas já existe na realidade. Não foi inventado pelo 

legislador constituinte derivado ou e segundo grau. Ele apenas trouxe para o setor 

público uma prática que já existe no mundo da realidade, quando poderosas 

empresas-agenciadas por destemidas bancas advocatícias- se dedicam ao comércio 

dos precatórios oferecendo preço irrisório para sua aquisição, para, depois, 

apresentá-los como títulos de crédito, no valor nominal, compensando-se no 

pagamento de vários tributos. 

 

O comportamento ao qual se refere o autor é um permissivo instituído pela 

Emenda Constitucional 30/2000 que incluiu o art.78 ao ADCT. A cessão, a partir desse 

momento, passou a ser admitida. 

É verdade que essa prática existe e que muitos se aproveitam da condição do 

credor para usar da permissão constitucional à cessão do precatório, aliada à compensação 

com débito fiscal, também admitida, para criar um mercado de compra e venda de precatórios. 

Com a devida vênia, o autor não poderia ter perdido de vista que a problemática 

causada pelo não pagamento dos precatórios, bem como as supostas saídas desse imbróglio 

que foram estabelecidas ao longo da história, sem, no entanto, possibilitar o pagamento, foi 

exclusivamente do poder público e de sua má gestão e descaso com o indivíduo. Agora, anos 

depois, o próprio poder público quer se valer desse mercado, instituindo os leilões de maior 

desconto, e justifica argumentando que já existia essa prática entre os particulares. Esse 

argumento, com todo respeito, não cabe em um Estado Democrático de Direito. 

Os leilões, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, destruir o 

que fora estabelecido pela coisa julgada, desrespeitar o Estado Democrático de Direito, a 

exemplo do que acontece com a compensação, adentra na propriedade do credor, uma vez que 

o Estado vai se apoderar do valor referente ao desconto efetuado, instituindo um 

locupletamento ilícito, a despeito do patrimônio do credor. 

Ademais, com o instituto em análise, as funções legislativas e executivas 

sobrepõem o Princípio da Separação dos Poderes, cláusula pétrea da nossa constituição e 



adentram nos meandros da função jurisdicional, quando esvazia o conteúdo das decisões 

desta. Carlos Valder do Nascimento (2010, p.36), nesse sentido, verbera: 

(...) o que se observa é a modificação da natureza intrínseca do caso passado em 

julgado. Torna-se imprestável a relação jurídica declarada pelo Poder Judiciário, 

descaracterizando o conteúdo substantivo do processo decisório no interior daquele 

Poder. A manipulação de uma situação definitivamente consolidada põe em risco a 

autonomia de órgão controlador dos atos legislativos. (...) em homenagem ao 

postulado da separação dos poderes, os precatórios não podem servir de instrumento 

de leilões (...). 

 

O Estado, diante de tamanho gigantismo do ponto de vista da relação com 

particulares, poderá ser encorajado a provocar danos, a desapropriar com indenizações 

injustas, a não pagar fielmente seus funcionários, pensões ou aposentadorias. Porquanto o ente 

a ser fiscalizado criou para si mecanismos que mitigam a ingerência do Poder Judiciário sobre 

ele, em uma profunda descaracterização do cunho mandamental de suas sentenças. 

 

6.4. Supremacia do Interesse Público ou Interesse do Estado? 

 

O Princípio da Supremacia do Interesse Público não está explícito na Constituição 

Federal de 1988. Não obstante isso, não há dúvida de que exista e gere efeitos de suma 

importância para o funcionamento do complexo aparato estatal.  

Impende, no entanto, destacar que os defensores da Emenda Constitucional 

n.62/2009 justificam a sua aprovação alegando que o pagamento dos precatórios causaria um 

caos nas contas públicas e causaria impacto na distribuição de riquezas e na efetivação dos 

serviços públicos, como saúde, educação e segurança. 

Para contrapor essa argumentação falaciosa, cumpre assinalar que nem tudo que 

se relaciona ao Estado estará protegido pelo manto da Supremacia do Interesse Público, 

porquanto é uma pessoa jurídica que mantém relações, criando direitos e contraindo 

obrigações. Os precatórios que não foram pagos são frutos de relações horizontais do estado 

com particulares, que se encontram, em virtude dessa característica, em igualdade de 

condições. 

A Supremacia do Interesse Público não há de ser alegada quando do pagamento 

dos precatórios, uma vez que as prerrogativas da Fazenda Pública no âmbito processual já 

trataram o ente de forma diferenciada. A impenhorabilidade de seus bens, a formação dos 



precatórios em tempo oportuno para o ente adequar as finanças, o reexame necessário, a 

suspensão automática da execução quando opostos os embargos pela Fazenda Pública, a 

existência de processo autônomo de execução, além de outras, são prerrogativas que se 

justificam para assegurar à coletividade o seu interesse, mesmo quando o Estado estiver em 

relação horizontal com o particular. 

Não se deve, por isso, aceitar a argumentação de que há suplantação dos direitos 

individuais pelo interesse público sem a análise pormenorizada desses conflitos, conquanto 

nem sempre o interesse estatal coincida com o interesse coletivo. O aumento do dinheiro nos 

cofres públicos não deve, por si só, significar interesse público concretizado. É o que defende 

Marçal Justen Filho (2010, p.91) quando traça interessantes linhas sobre essa particular 

diferença: “A circunstância de uma ação produzir benesses para os cofres públicos não 

significa ser ela compatível com os interesses coletivos”. 

Ainda sobre a necessidade de se manter uma diferenciação entre interesse público 

e interesse estatal, Luis Roberto Barroso (2003, p.41) brilhantemente verbera: 

O Estado, por sua vez, não deve confundir interesse público com interesses 

circunstanciais do erário. Em suas relações com a sociedade e o cidadão, não pode 

sucumbir à tentação das espertezas ilegítimas nem as condutas ardilosas e 

condenáveis 

 

Essa conclusão é fácil de ser entendida quando analisamos o cenário político do 

nosso país. A nossa democracia representativa tem seus personagens, todo momento, envoltos 

em escândalos advindos de suas atitudes não muito morais. 

Em razão das dificuldades de se estabelecer o que seria de fato o interesse público, 

as autoridades se escudam com esse argumento para justificar todas as suas atitudes, passando 

por cima de direito fundamentais e enfraquecendo os outros poderes, minando, 

particularmente, o Poder Judiciário, que vê dificuldade de adentrar no mérito administrativo 

dos atos das autoridades. 

O problema, como se depreende do que fora apresentado, não é a existência do 

princípio da Supremacia do Interesse Público, e sim as atitudes imorais por parte dos 

detentores do poder sob o manto justificável do princípio em comento, como é o caso dos 

defensores da instituição da Emenda n. 62/2009. 

 

 



6.5. Tratamento desigual a iguais- art.100 § 2º, CF/88. 

 

Conforme descrito quando do estudo da ordem dos pagamentos de precatórios, no 

item 4.3.1 desse trabalho, nos reportamos à existência discussão acerca da constitucionalidade 

do dispositivo a qual adentramos nesse momento. 

Faz-se necessário, para melhor entendimento, que se descreva o art.100, §2º em 

comento: 

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de 

idade ou mais na data de expedição do precatório, ou que sejam portadores de 

doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os 

demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do 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 

 

O grande erro do dispositivo reside na expressão “60 (sessenta) anos ou mais na 

data da expedição do precatório”. O constituinte derivado, nesse momento, deve ter esquecido 

que as pessoas que esperam o pagamento de precatórios envelheceram sem ter a oportunidade 

de ver seu crédito adimplido. Desse modo, muitas pessoas que eram jovens à época da 

expedição dos precatórios, hoje em dia, possuem idade avançada, carecendo, por óbvio, da 

mesma prerrogativa que foi dada aos idosos que tinham essa condição desde a expedição do 

precatório. É provável que haja pessoas que esperam há décadas pelo seu crédito e que, pelo 

dispositivo, não deverá ter um trâmite diferenciado de pagamento e receberá depois de uma 

pessoa com mais 60(sessenta) anos que teve seu precatório expedido há pouco tempo, mesmo 

que aquele seja ainda mais idoso do que este. Absurdo! 

O princípio da isonomia deverá ser entendido como o tratamento desigual aos 

desiguais para que esse tratamento os aproxime e que os iguais sejam tratados de maneira 

igualitária. 

Não parece que os idosos que entraram nessa condição na data da expedição 

merecem tratamento privilegiado em relação a outros idosos, porquanto são iguais e 

necessitam da mesma prerrogativa de rapidez de tramitação. 

O dispositivo, nesse ponto, fere o princípio da igualdade consagrado na 

constituição Federal na medida em que confere tratamento desigual a iguais, carecendo de 

modificação nesse aspecto.  



 

6.6. Compensação de mora pela caderneta de poupança e perda do valor real dos 

precatórios - privilégio injustificado ao ente devedor. 

 

O art.100, §12 da Constituição trata das compensações em caso de mora no 

adimplemento do crédito por parte do ente devedor, in verbis: 

A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 

requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de 

sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, e, para fins de compensação de mora, incidirão juros simples no mesmo 

percentual de juros incidentes sobre as cadernetas de poupança, ficando excluída a 

incidência de juros compensatórios. (grifo nosso) 

 

Antes de adentrar na polêmica que envolve o tema, é de bom agrado que se aponte 

os momentos em que cabe a incidência dessa atualização. 

O Supremo Tribunal Federal editou, em 29 de outubro de 2009, a Súmula 

Vinculante n.17 a esse respeito, nos seguintes termos: “Durante o período previsto no §1º do 

art.100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”. 

O §1º ao qual se refere à súmula, hoje, consta do § 5º, com redação dada pela EC 

n.62/2009, nesses termos: 

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. 

 

Depreende-se do texto que o período compreendido entre o momento da 

apresentação dos precatórios, até o seu efetivo pagamento não será contabilizado para fins de 

incidência de juros de mora, segundo nossa Corte Maior. 

Dessa maneira, o credor, por exemplo, que tenha seu precatório apresentado dia 

30 de junho de 2010 e receba em 30 de dezembro de 2011, não terá direito aos juros 

referentes aos 18 meses de espera. O credor deverá arcar com as perdas decorrentes desse 

período. 

De outra ponta, serão mais prejudicados os que têm seu crédito apresentado após 

primeiro de julho, quando seu pagamento acontecerá, em tese, até 31 de dezembro do ano 



posterior ao seguinte. Destarte, se o credor tem seu precatório inscrito em 30 de julho de 

2010, após o período descrito na Constituição, receberá até dia 31 de dezembro de 2012. Esse 

período de 2(dois ) anos e meio não serão computados para compensação de mora. 

Em momentos históricos de abalos inflacionários, essa situação retira do crédito 

inscrito no precatório o seu valor real em razão da espera que pode chegar, como dito, a mais 

de dois biênios. 

Anteriormente a edição dessa súmula, o Ministro Marco Aurélio, ficou vencido no 

Recurso Extraordinário 591.085-7, quando em seu voto traçou argumentos contundentes no 

que diz respeito a esse entendimento que cominou com a edição da súmula em comento, com 

os quais nos ombreamos e transcrevemos o seguinte trecho: 

Presidente, a inadimplência é originária. A inadimplência conduziu ao ajuizamento 

da ação e a sua decisão condenatória, presente a obrigação, presente a obrigação de 

dar. A inadimplência persiste nesse prazo – constitucional, realmente – de dezoito 

meses para a liquidação do débito. Interpretação diversa elastece, a meu ver, a mais 

não poder, as conseqüências nefastas do precatório. E numa interpretação que, 

repito, implica enriquecimento indevido do Estado, no que ele deixa de satisfazer, se 

liquidar o precatório – aí, a esperança do credor será não liquidar o precatório dentro 

dos dezoito meses, meio por cento ao mês do que devido ao credor. 

 

O ilustre Ministro nos alegrou com a lucidez de suas palavras, porém, como 

demonstrado, em virtude da edição da súmula vinculante, não cabe mais discussão a esse 

respeito, ficando assentado que a atualização para efeitos de mora somente começa a incidir a 

partir do fim do período descrito no § 5º da Constituição Federal. 

Não satisfeito com a situação de submissão destinada ao credor, o legislador, no 

uso do poder de reforma, institui a Emenda 62/09 e declara que a atualização dos requisitórios 

inscritos em precatórios serão atualizados com base no índice oficial da caderneta de 

poupança. 

Cumpre alertar que a correção monetária tem como objetivo tornar igual o crédito 

do passado com o crédito atual através de cálculos que permitam que o seu valor real não seja 

diminuído, sob pena de haver locupletamento sem causa do devedor, o que se afigura na 

questão em análise, uma vez que é notório que a o índice da caderneta de poupança não 

reflete as perdas reais do valor do crédito. 

Para chegar a essa conclusão, basta comparar a TR- taxa referencial- 

(remuneração da poupança), com a taxa de inflação dos últimos 15(quinze) anos, enquanto 



aquela rendeu aproximadamente 50% (cinqüenta por cento), esta ficou às margens dos 100% 

(cem por cento) segundo IPCA (índice de preços ao consumidor amplo). 

Com o regime especial de pagamento de precatórios em longos 15 anos e com 

esse índice de compensação de mora, resta comprovado que o credor terá seu crédito 

desvalorizado. 

O dispositivo, em razão disso, fere o direito à propriedade, já descrito no item  6.2 

desse trabalho. 

Ademais, é oportuno que se traga á tona o que aduz a Lei 9430, de 27 de 

dezembro de 1996, em seu art.5 º§3º:  

As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, 

acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês 

subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês 

anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento 

 

Depreende-se do descrito na norma que os créditos fiscais são corrigidos pela 

SELIC. Não obstante isso, a Emenda em questão determina que os débitos da fazenda sejam 

corrigidos por outro índice, a da caderneta de poupança, muito menor. 

Há, nesse caso, um tratamento desigual injustificável, explicitando que a medida 

tem como escopo trazer benefícios ao ente devedor em detrimento do cidadão credor, 

rompendo, portanto, com o Princípio da Igualdade assegurado constitucionalmente. Esse 

dispositivo pode dar azo, ainda, a dilações propositais, uma vez que quanto maior a demora, 

maior o ganho estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Após todo esse trabalho de pesquisa, foi possível perceber que a Execução contra 

a Fazenda Pública, em detrimento das mudanças efetuadas no Processo de Execução com 

vistas a acelerar a satisfação do credor, mormente com a criação do cumprimento de sentença, 

não foi atingida, carecendo, ainda, de um processo autônomo de execução. 

Dessa maneira, os bens públicos continuam impenhoráveis e a sistemática de 

satisfação de créditos contra o Estado permanece sendo através dos precatórios requisitórios, 

com o escopo de proteger, em tese, o patrimônio público que será, de acordo com os que 

defendem o precatório, distribuído à coletividade. 

O que percebemos, entretanto, é que o sistema de pagamentos por meio de 

precatórios é deficiente em vários aspectos, desde a sua criação. 

As mudanças realizadas ao longo da história, através de emendas constitucionais, 

para dar efetividade aos pagamentos não surtiram o efeito que se desejava e os entes públicos, 

por não existirem sanções que os punissem e devido à leniência do próprio judiciário, 

passaram a não pagar os débitos reconhecidos por sentenças transitadas em julgado. 

Conforme o tempo foi passando, o quadro foi se agravando e tomando proporções 

de difícil resolução. O passivo estatal referente aos precatórios, principalmente no que tange 

aos Estados, Distrito Federal e Município, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 

está na casa dos 84 bilhões de Reais, distribuídos em 279,7 mil precatórios e 5.594 entidades 

devedoras. 

A situação caótica, fruto do descaso do poder público, fez surgir um grande 

embate no sentido de encontrar saídas para esse quadro que se apresentava, afinal de contas, 

pessoas morriam na fila dos precatórios e não viam seu crédito adimplido, resultado de um 

profundo descaso. 

Em dezembro de 2009, foi promulgada no Congresso Nacional a Emenda 

Constitucional n.62, com o objetivo de viabilizar esses pagamentos, criando mecanismos que 

contribuíssem para liquidação da dívida. Trouxe inovações positivas em seu bojo, como a 

inclusão de uma nova ordem de preferência de recebimento, através da qual os idosos e 

portadores de doenças graves teriam precedência quanto ao recebimento de seus créditos, a 



possibilidade de o presidente do tribunal ser punido por crime de responsabilidade em caso de 

retardamento do andamento dos precatórios, etc. 

No entanto, a norma em questão, desde sua gênese, causou polêmicas em virtude 

de dispositivos que se chocavam com direitos garantidos na Constituição Federal, sendo 

denominada por muitos de “emenda do calote”, em razão da criação do Regime Especial de 

Pagamentos de Precatórios, atribuindo prerrogativas aos entes devedores de forma 

desarrazoada e em embate com o que determinam os ditames constitucionais, além de 

levantarem critérios de pagamento, no mínimo, questionáveis quanto à sua efetividade. 

Nesse contexto, foram ajuizadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4357, 

4400, 4372 e 4425 por diversas entidades, dentre as quais o conselho federal da OAB, 

insurgindo-se contra diversos pontos da emenda, dentre os quais o regime especial, a 

compensação unilateral e obrigatória, a atualização monetária pelo índice de remuneração da 

poupança, etc. 

Em que pese a situação de difícil solução, entendemos que não poderão ser 

consideradas válidas saídas instituídas ao arrepio do que emana dos direitos assegurados na 

constituição, que não são passíveis de supressão. 

Impende lembrar que o interesse do Estado nas suas relações horizontais, através 

das quais são adquiridos direitos e obrigações, não pode ser comparada às relações verticais 

Estado-indivíduo, onde, nesse último caso, o interesse público prepondera, naquele primeiro 

não, uma vez que a relação é equânime. 

Nesse diapasão, firme-se o entendimento de que, não obstante haja uma urgência 

em resolver essa problemática, não deverão ser suplantados direitos individuais sob o pretexto 

de estar respeitando a Supremacia do Interesse Público, uma vez posto que as condenações 

que deram azo à expedição dos precatórios são oriundas de danos causados pelo Estado, em 

relação horizontal com o indivíduo credor. O interesse nesse caso será do Estado e não 

interesse público, que deverão ser entendidos como distintos. 

Espera-se, com ansiedade, que o Supremo Tribunal Federal, analise de forma 

cuidadosa o conteúdo dessas ações para que, ao final, dê fim a esse cenário obscuro que se 

apresenta com a instituição dessa Emenda. 
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ANEXO A — Emenda Constitucional n. 62/2009 

 

Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 100. 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. 

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes 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 transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre 

todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. 

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de 

idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, 

definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, 

até o valor equivalente ao triplo do 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. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao 

Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda 



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 seqüestro da quantia 

respectiva. 

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar 

ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de 

responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. 

§ 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. 

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, 

deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos 

líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original 

pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, 

ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação 

administrativa ou judicial. 

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública 

devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de 

abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 

9º, para os fins nele previstos. 

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa 

devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do 

respectivo ente federado. 

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 

requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua 

natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, 

e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de 

juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros 

compensatórios. 

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a 

terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao 

cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. 

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de 

petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. 



§ 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. 

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, 

oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando os 

diretamente."  

 

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 

seguinte art. 97: 

 

"Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da 

Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de 

publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios 

vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos 

durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses 

pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o 

disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 

13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de 

promulgação desta Emenda 

Constitucional. 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que 

trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo: 

I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou 

II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o 

percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo 

corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo 

percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação 

da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e 

dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento. 

§ 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em 

conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado 



percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo 

mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento 

de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 deste 

artigo, será: 

I - para os Estados e para o Distrito Federal: 

a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de 

precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% 

(trinta e cinco por cento) do total da receita corrente líquida; 

b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo 

estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder 

a mais de 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; 

II - para Municípios: 

a) de, no mínimo, 1% (um por cento), para Municípios das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas 

administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da 

receita corrente líquida; 

b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das 

regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações 

direta e indireta corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por cento) da receita 

corrente líquida. 

§ 3º 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, transferências correntes e outras receitas correntes, 

incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período 

compreendido pelo mês de referência e os 11 (onze) meses anteriores, 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 do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes 

da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 

§ 4º As contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º serão administradas pelo 

Tribunal de Justiça local, para pagamento de precatórios expedidos pelos tribunais. 



§ 5º Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º deste 

artigo não poderão retornar para Estados, Distrito Federal e Municípios devedores. 

§ 6º Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tratam os §§ 1º e 2º 

deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem 

cronológica de apresentação, respeitadas as preferências definidas no § 1º, para os 

requisitórios do mesmo ano e no § 2º do art. 100, para requisitórios de todos os anos. 

§ 7º Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre 2 (dois) 

precatórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor. 

§ 8º A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por 

Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, por ato do Poder Executivo, 

obedecendo à seguinte forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou 

simultaneamente: 

I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão; 

II - destinados a pagamento a vista de precatórios não quitados na forma do § 6° e do 

inciso I, em ordem única e crescente de valor por precatório; 

III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida 

por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de 

funcionamento de câmara de conciliação. 

§ 9º Os leilões de que trata o inciso I do § 8º deste artigo: 

I - serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada 

pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil; 

II - admitirão a habilitação de precatórios, ou parcela de cada precatório indicada pelo 

seu detentor, em relação aos quais não esteja pendente, no âmbito do Poder 

Judiciário, recurso ou impugnação de qualquer natureza, permitida por iniciativa do 

Poder Executivo a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em 

dívida ativa e constituídos contra devedor originário pela Fazenda Pública devedora até 

a data da expedição do precatório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja 

suspensa nos termos da legislação, ou que já tenham sido objeto de abatimento nos 

termos do § 9º do art. 100 da Constituição Federal; 

III - ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo respectivo 

ente federativo devedor; 

IV - considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no 

inciso II; 

V - serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível; 



VI - a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio 

sobre o valor desta; 

VII - ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado cumulado 

ou não com o maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo 

ser fixado valor máximo por credor, ou por outro critério a ser definido em edital; 

VIII - o mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada 

leilão; 

IX - a quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo Tribunal que o 

expediu. 

§ 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1º 

e os §§ 2º e 6º deste artigo: 

I - haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, Distrito Federal e 

Municípios devedores, por ordem do Presidente do Tribunal referido no § 4º, até o 

limite do valor não liberado; 

II - constituir-se-á, alternativamente, por ordem do Presidente do Tribunal requerido, em 

favor dos credores de precatórios, contra Estados, Distrito Federal e Municípios 

devedores, direito líquido e certo, autoaplicável e independentemente de 

regulamentação, à compensação automática com débitos líquidos lançados por esta 

contra aqueles, e, havendo saldo em favor do credor, o valor terá automaticamente 

poder liberatório do pagamento de tributos de Estados, Distrito Federal e Municípios 

devedores, até onde se compensarem; 

III - o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade 

fiscal e de improbidade administrativa; 

IV - enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora: 

a) não poderá contrair empréstimo externo ou interno; 

b) ficará impedida de receber transferências voluntárias; 

V - a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, e os depositará nas contas 

especiais referidas no § 1º, devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o § 5º, 

ambos deste artigo. 

§ 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores, em litisconsórcio, admite-se 

o desmembramento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do precatório, por 

credor, e, por este, a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, neste 

caso, a regra do § 3º do art. 100 da Constituição Federal. 



§ 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: 

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

II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. 

§ 13. Enquanto Estados, Distrito Federal e Municípios devedores estiverem realizando 

pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de 

valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 

II do § 1º e o § 2º deste artigo. 

§ 14. O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso I do § 1º vigorará 

enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados, 

nos termos do § 2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 (quinze) anos, no 

caso da opção prevista no inciso II do § 1º. 

§ 15. Os precatórios parcelados na forma do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão 

no regime especial com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada 

precatório, bem como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais. 

§ 16. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 

requisitórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita 

pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de 

compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes 

sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 

§ 17. O valor que exceder o limite previsto no § 2º do art. 100 da Constituição 

Federal será pago, durante a vigência do regime especial, na forma prevista nos §§ 6º e 

7º ou nos incisos I, II e III do § 8° deste artigo, devendo os valores dispendidos para o 

atendimento do disposto no § 2º do art. 100 da Constituição 

Federal serem computados para efeito do § 6º deste artigo. 

§ 18. Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão também 

da preferência a que se refere o § 6º os titulares originais de precatórios que tenham 

completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da promulgação desta Emenda 

Constitucional. 

 



Art. 3º A implantação do regime de pagamento criado pelo art. 97 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa 

dias), contados da data da publicação desta Emenda Constitucional. 

 

Art. 4º A entidade federativa voltará a observar somente o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal: 

I - no caso de opção pelo sistema previsto no inciso I do § 1º do art. 97 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, quando o valor dos precatórios devidos for 

inferior ao dos recursos destinados ao seu pagamento; 

II - no caso de opção pelo sistema previsto no inciso II do § 1º do art. 97 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, ao final do prazo. 

 

Art. 5º Ficam convalidadas todas as cessões de precatórios efetuadas antes da 

promulgação desta Emenda Constitucional, independentemente da concordância da 

entidade devedora. 

 

Art. 6º Ficam também convalidadas todas as compensações de precatórios com tributos 

vencidos até 31 de outubro de 2009 da entidade devedora, efetuadas na forma do 

disposto no § 2º do art. 78 do ADCT, realizadas antes da promulgação desta Emenda 

Constitucional. 

 

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

    Brasília, em 9 de dezembro de 2009. 

  


