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1. Introdução 

 

  Instituído pela primeira vez no Ordenamento Jurídico Pátrio na Constituição 

Federal de 16 de julho de 1934, o regime dos precatórios judiciais possui hoje mais de 73 

(setenta) anos de existência. 

 

Inobstante, ainda hoje suscita calorosas controvérsias, inflamadas pela angústia 

dos cidadãos credores, a incerteza dos pagamentos e do expressivo montante devido pelas 

Fazendas Públicas de toda a Federação. 

   

2. Contexto Histórico 

 

  O regime dos precatórios surge a partir da adoção do princípio da 

inalienabilidade dos bens públicos pelo Estado brasileiro. Foi esta prerrogativa estatal - que 

tornava os bens públicos impenhoráveis -, que acabou fazendo surgir um regime próprio para 

a satisfação dos débitos da Fazenda Pública. 

 

  O princípio da inalienabilidade dos bens públicos já constava na Constituição 

de 1824, em seu artigo 15, inciso XV1. A partir da adoção deste princípio, surge uma séria 

dificuldade para satisfação de dívidas do Estado. Isto porque, os credores não dispunham de 

um instrumento eficaz para a satisfação de seus créditos perante a Fazenda Pública. Sem uma 

forma de compelir o Estado a quitar seus débitos, ficava o credor a mercê da boa vontade e 

espontaneidade da Administração Pública. 

 

  Somente na Constituição de 1934 foi então introduzido o sistema de 

pagamentos por precatório relativos a débitos devidos pela Fazenda Pública. Tal medida teve 

como propósito coibir as práticas de favorecimentos, advocacia administrativa e abusos 

recorrentes por parte do Poder Público. Por isso, naquele contexto histórico, a implantação 

deste regime significou importante inovação moralizadora para época. 

 

                                                 
1 CUNHA, Lásaro Cândido. Precatório: execução contra a fazenda pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 
49. 
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  A origem e os fundamentos deste novo sistema implantado pela Constituição 

de 1934 foram muito bem explicados por Castro Nunes, ex-Ministro do Supremo Tribunal 

Federa, com comentários de Carlos Maximiliano: 

 

 “Suas origens estão no ante-Projeto do Itamarati, de onde passou a 
Constituição de 34, visando, com base em antecedentes conhecidos, coibir a advocacia 
administrativa que se desenvolvia no antigo Congresso para obtenção de créditos 
destinados ao cumprimento de sentenças judiciárias. Não raro, deputados levaram o 
seu desembaraço ao ponto de obstruírem o crédito solicitado, entrando no exame das 
sentenças, prática viciosa de que dá notícia o sr. Carlos Maximiliano no seguinte 
comentário: ‘Este (o Congresso), provocado por proposta de um dos seus membros ou 
por mensagem do Executivo a votar verba para o cumprimento de sentença, 
examinava os fundamentos desta e, se lhe não agradavam, negava o crédito solicitado. 
Assim se sobrepunha um julgamento político ao Judiciário; era um poder exautorado 
no exercício pleno de suas funções.’ 
 As sentenças de que se trata são evidentemente aquelas cujo cumprimento 
envolva uma prestação cujo cumprimento envolva uma prestação pecuniária devida 
pela União. O crédito ou verba orçamentária terá de ser global para a liquidação das 
sentenças em cada exercício, vedada, como ficou, ‘a designação de casos ou pessoas 
nas verbas orçamentárias ou créditos destinados àquele fim’, o que importa numa 
restrição ao poder com autoridade constitucional para consentir na despesa. A 
prioridade nos pagamentos está subordinada à ordem de apresentação dos precatórios, 
o que visa excluir as preferências pessoais, fiscalização confiada à alta autoridade do 
Presidente do Tribunal supremo da Nação, a quem cabe expedir as ordens de 
pagamento da importância necessária, se houver reclamação sobre precedência.”2 
 

 

   Desde a adoção deste sistema de pagamento dos débitos públicos pela 

Constituição de 1934, todas demais Constituições brasileiras mantiveram, sem exceção, o 

regime de precatórios. Uma comparação entre os textos constitucionais seguintes permite 

apenas identificar algumas alterações no texto constitucional e uma tentativa de 

aperfeiçoamento do sistema até a atual redação dada pela Constituição de 1988 e posteriores 

Emendas Constitucionais. 3 

 

   Cabe ressaltar que o modelo brasileiro não possui comparativo com nenhum 

outro país. Em outros países, há regras definindo como impenhoráveis os bens públicos, mas 

não um sistema de pagamento como o brasileiro. O modelo brasileiro lhe é peculiar, mas não 

                                                 
2 NUNES, Castro. Da fazenda pública em juízo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960. p. 231. 
3 Na Constituição de 1937, o regime dos precatórios passou a ser incluído no capítulo destinado ao Poder 
Judiciário e consignado no artigo 95. Na Constituição de 1946, a questão foi regulada no artigo 204 do texto 
constitucional. Já na Constituição de 1967, os precatórios foram regulados no artigo 112, tendo sido remanejado 
o instituto para o artigo 117 pela Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969, sem modificações 
substanciais. Na atual Constituição de 1988, a matéria está regulada no artigo 100, tendo sofrido algumas 
alterações por força de Emendas Constitucionais.  
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suficiente para torná-lo eficiente perante os demais países estrangeiros, na medida em que não 

consegue alcançar efetividade no cumprimento das demandas existentes contra o Poder 

Público, como se verá a seguir. 

  

3. Conceito de Precatório 

 

   Precatório é uma requisição de pagamento expedida contra a Fazenda Pública. 

Materializa-se em um ofício requisitório expedido pelo juiz da execução de sentença ao 

Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda, em face da Fazenda Pública, por ter 

sido a mesma condenada ao pagamento de determinada quantia pecuniária em processo 

transitado em julgado. 

    

   No conceito de Fazenda Pública deve ser entendido todos os entes públicos, 

ainda que da administração indireta, que possuem personalidade jurídica de direito público, 

compreendendo a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Territórios e respectivas 

autarquias, bem como as fundações públicas. As empresas públicas e sociedades de economia 

mista são pessoas jurídicas de direito privado e não se encaixam no conceito. 4    

 

   O instituto é tipicamente brasileiro, sem precedentes ou figuras análogas em 

outros países, e se fundamenta no princípio da impenhorabilidade dos bens públicos. Busca 

evitar que o Poder Público se sujeite ao processo comum de execução. 

    

   Trata-se de atividade de natureza administrativa, embora decorrente de uma 

decisão judicial. 5 Com o precatório, obedece-se uma ordem cronológica de apresentação dos 

                                                 
4 Com relação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, a jurisprudência iterativa do Colendo STF 
(Res n. 220.906, 225.011, 229.696 e 230.072) tem admitido a execução por intermédio do precatório, por ser 
entidade que presta serviço público. "À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada 
à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. Recepção do 
artigo 12 do Decreto-lei n. 509/69 e não-incidência da restrição contida no artigo 173, § 1º, da Constituição 
Federal, que submete a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem 
atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e 
tributárias. Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta serviço público da competência da 
União Federal e por ela mantido.  Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração do 
disposto no artigo 100 da Constituição Federal." (RE 230.051-ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 
11-6-03, DJ de 8-8-03).  
5 "Precatório. Tramitação. Cumprimento. Ato do presidente do Tribunal. Natureza. A ordem judicial de 
pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, 
concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda." 
(ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 11-9-96, DJ de 25-10-96) 
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créditos, eliminando-se o pagamento segundo a conveniência, oportunidade e possibilidades 

do Poder Público.    

       

4. Procedimento 

   Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora 

para opor embargos em 30 (trinta)6 dias; se esta não os opuser, no prazo legal, ou após o 

julgamento em definitivo dos embargos, observar-se-ão as seguintes regras (CPC, art. 730):     

a) o juiz da execução requisitará o pagamento por intermédio do Presidente do 
Tribunal competente;  
b) far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 
respectivo crédito. 

 

   Tratando-se de atividade administrativa, cada Órgão Jurisdicional regulamenta 

a instrução do procedimento de formação de precatório.7 Segundo a Instrução Normativa nº 

11/97, item VI, do Tribunal Superior do Trabalho, o precatório conterá obrigatoriamente 

cópia das seguintes peças, além de outras que o juiz entender necessárias ou as partes 

indicarem:  

I - petição inicial da demanda;  
II - decisão exeqüenda;  
III - conta de liquidação;  
IV - decisão proferida sobre a conta de liquidação;  
V - certidão de trânsito em julgado das decisões referidas nas alíneas b e d;  
VI - indicação da pessoa ou pessoas a quem deve ser paga a importância requisitada;  
VII - citação da entidade devedora;  
VIII - procuração com poderes expressos para receber e dar quitação, no caso de 
pedido de pagamento a procurador;  
IX - manifestação do representante legal da União, atestando que o precatório está 
conforme os autos originais;  
X - número da conta, exclusiva, na qual deverão ser efetuados os depósitos;  
XI - inteiro teor do despacho que ordenou a formação do precatório. 

 

                                                 
6 O artigo 1º-B da Lei nº 9.494/97 - acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001 – alterou a 
redação do art. 730 do Código de Processo Civil e aumentou prazo para embargos de 10 para 30 dias. 
7 Neste sentido: "Precatório.Tramitação. Regência. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao 
Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser 
cumpridos." (ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 11-9-96, DJ de 25-10-96) 



 6

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, através da Instrução Normativa n° 

03, de 07 de julho de 2006, fixou que o precatório conterá, obrigatoriamente, as seguintes 

peças, além de outras que o juiz julgar necessárias ou que as partes indicarem:  

I - nomes das partes beneficiárias e de seus procuradores; 
II - números do CPF ou CNPJ dos beneficiários, assim como endereço atualizado; 
III - número do processo de execução e data do ajuizamento do processo de 
conhecimento; 
IV - descrição da natureza da obrigação (assunto), para fins de classificação 
orçamentária da despesa; 
V - valor da requisição e respectivas parcelas (principal, juros e outras), bem como a 
natureza do crédito (comum ou alimentar); 
VI - espécie de requisição (precatório ou RPV); 
VII - data-base de apuração dos valores da requisição para efeito de atualização 
monetária; 
VIII - data do trânsito em julgado do acórdão no processo de conhecimento, bem 
como a do acórdão ou da decisão nos embargos à execução que fixou o valor da 
condenação ou declaração de que não foram opostos embargos ou qualquer outra 
impugnação à execução movida contra o ente público; 
IX - órgão de origem do beneficiário, no caso de servidor público, situação funcional 
na data de autuação do processo originário (ativo/inativo; civil/militar), para fins de 
especificação da despesa; 
X - quaisquer outros dados imprescindíveis ao controle da entidade devedora ou 
exigidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

    

   No âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a matéria está regulada nos 

artigos 227 e 288 do Regimento Interno do Tribunal. Neste Tribunal, os precatórios dirigidos 

pelo juiz da execução ao Presidente do Tribunal devem constar expressamente: 

I - se as partes foram intimadas da importância da condenação e se houve 
manifestação, no prazo legal; 
II - a quem deverá ser paga a importância requisitada; 
III - se a Fazenda foi regularmente intimada e se manifestou a respeito, no 
caso de haver custas acrescidas, posteriormente à liquidação. 
IV - certidão da sentença condenatória e do acórdão que a tiver confirmado ou 
reformado; 
V - certidão da conta de liquidação; 
VI - certidão da sentença que tiver julgado a referida conta, se houver; 
VII - certidão de procuração com poderes expressos para receber e dar 
quitação, no caso do pedido de pagamento a procurador. 

 

5. Limites temporais para recebimento e pagamento dos precatórios 
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   Conforme artigo 100, § 1°, da Constituição, é obrigatória a inclusão, no 

orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos precatórios 

apresentados no Tribunal que proferir a decisão exeqüenda até 1º de julho,   fazendo-se o 

pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados 

monetariamente (CF, art. 100, § 1º).  Com isso, o Poder Público dispõe de um prazo de até 

dezoito meses para quitar seus débitos. 

 

     A justificativa da data de 1º de julho está no sistema orçamentário. Por força do 

artigo 35, § 2º, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o projeto de lei 

orçamentária será encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo até quatro meses antes 

do encerramento do exercício. Assim, segundo o legislador constituinte, este período  de 2 

(dois) meses, compreendido entre 1º de julho e 31 de agosto, é suficiente para que o Poder 

Executivo ajuste o projeto de orçamento de modo que possa suportar os pagamentos dos 

precatórios, apresentados até essa data, no decorrer da execução orçamentária e financeira do 

ano subseqüente.  

 

6. Dotações Orçamentárias para Pagamento de Precatórios 

 

    Na forma do artigo 100, caput, da Constituição, os pagamentos dos precatórios 

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

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim8.  

 

   Segundo ainda a Constituição de 1988 as dotações orçamentárias da LOA e os 

créditos adicionais abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário (art. 100, § 2º). 

Isso não significa, porém, que as verbas reservadas para pagamento de precatório devam 

compor o orçamento do Judiciário, mas apenas que os recursos financeiros destinados a 

pagamento de precatórios serão entregues ao Judiciário para que ele promova o respectivo 

pagamento do débito. 

 

   Caberá ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda determinar 

o pagamento segundo as possibilidades do depósito (art. 100, § 2º). 
                                                 
8 Neste mesmo sentido, dispõe o art. 67 da Lei 4.320/67: Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em 
virtude de sentença judiciária far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 
respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais abertos para esse fim. 
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   José de Ribamar Caldas Furtado9 ressalta que há impropriedade nos termos 

empregados pelo constituinte. Segundo precisa observância do autor, com a publicação da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) – até por imposição do sistema orçamentário –, os créditos 

orçamentários ficarão disponíveis para o Poder Executivo do ente devedor, que realizará o 

orçamento ao longo do exercício financeiro. Com isso, o que de fato será consignado ao Poder 

Judiciário são os recursos financeiros (numerários), que deverão ser depositados em conta 

bancária aberta para esse fim, cabendo ao Judiciário promover os pagamentos. Essas 

quitações têm como suporte orçamentário a rubrica Sentenças Judiciárias, posta entre as 

Despesas Correntes e as de Capital no orçamento de cada entidade devedora, a quem compete 

emitir empenho, à conta de tal dotação, transferindo o dinheiro ao Tribunal, órgão pagador, 

responsável pela inscrição do débito.  

 

   Na esfera federal, cabe ao Tribunal Regional Federal, uma vez recebido o 

recurso financeiro, a sua transferência ao juízo da execução para expedição dos competentes 

alvarás10 . No âmbito da justiça estadual, a regra é a expedição do alvará pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça.  

 

               Na forma do artigo 30, § 7°, da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF), os precatórios não pagos durante a execução do orçamento 

em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos 

limites de endividamento dos entes da Federação. 

 

7. Ordem cronológica de apresentação dos precatórios 

 

       De acordo ainda com o caput do artigo 100, os pagamentos far-se-ão 

exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Mas quando se 

considera apresentado o precatório? Esta regra tem sido interpretada considerando como 

marco de apresentação, a data de protocolo dos ofícios requisitórios, emitidos pelo juiz da 

execução, no protocolo do Tribunal que prolatar a decisão a ser executada (CF, art. 100, 

caput, e Lei nº 4.320/64, art. 67).  
                                                 
9 FURTADO, José de Ribamar Caldas. O regime dos precatórios. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 981, 9 
mar. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8079>. Acesso em: 05 abr. 2007. 
10 Conforme o Manual de Procedimentos para a Apresentação e o Pagamento de Precatórios e Requisições de 
Pequeno Valor, aprovado pela Resolução nº 439/05 do Conselho da Justiça Federal. 
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  A expressão “exclusivamente” restringe o pagamento de precatórios à ordem 

cronológica de sua apresentação. Não há possibilidade de pagamento por outros motivos, 

como por exemplo: doenças graves, idade avançada, problemas financeiros. Como bem 

salientado pelo Ministro Celso de Mello, "o sentido teleológico dessa norma constitucional - 

cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição Federal de 

1934 (art. 182) - objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance, a submissão incondicional 

do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere preferência jurídica a quem 

dispuser de precedência cronológica (prior in tempore, potior in jure)" 11. 

 

              O critério de obediência à ordem cronológica de apresentação para pagamento 

dos precatórios busca cumprir o princípio da impessoalidade e evitar descabidos 

favorecimentos pessoais e injustas perseguições. 

 

   Se o credor for preterido no seu direito de preferência, ou seja, se o Poder 

Executivo encaminhar dinheiro para pagamento de determinado precatório com quebra da 

ordem, o Presidente do Tribunal competente poderá, depois de ouvido o Ministério Público, 

ordenar o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito (art. 100, § 2°, da CF c/c art. 

731 do CPC).  

 

  Cabe ressaltar, no entanto, que segundo o Supremo a aferição de preterição 

deve ser feita de acordo com espécie de precatório. Não há preterição entre ordens 

cronológicas distintas, in verbis: 

 

"Precatório: ordem cronológica: CF, art. 100, § 2º. Cuidando-se de ordens 
cronológicas distintas, referentes a decisões emanadas de Tribunais diversos ou 
de Juízos subordinados a cada um deles, não há cogitar de preterição de um 
precatório pelo pagamento de outro, de seriação diferente." 12 

 

 

11. Seqüestro de quantia para satisfação de precatórios 

  
                                                 
11 RE 188.285-9 / SP, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma do STF, 28/11/1995, disponível no site do STF - 
www.stf.com.br –, em 18/06/07. 
12 Rcl 2.436-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 30-9-04, DJ de 22-10-04. No mesmo sentido: 
Rcl 2.433-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 9-2-06, DJ de 28-4-06. 
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             O § 2º do artigo 100 da Carta Magna estabelece competir ao Presidente do 

Tribunal que pronunciar a decisão exeqüenda 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.  

 

   O artigo 731 do Código de Processo Civil traz disposição semelhante, 

acrescentando que cabe ao Presidente do Tribunal, em caso de preterição do credor no seu 

direito de preferência, expedir a ordem de seqüestro para satisfação do débito, depois de ouvir 

o  Ministério Público. 

     

   A expressão “exclusivamente” restringe o pagamento de precatórios à ordem 

cronológica de sua apresentação. Não há possibilidade de pagamento por outros motivos, 

como por exemplo: doenças graves, idade avançada, problemas financeiros. Como bem 

salientado pelo Ministro Celso de Mello, "o sentido teleológico dessa norma constitucional - 

cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição Federal de 

1934 (art. 182) - objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance, a submissão incondicional 

do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere preferência jurídica a quem 

dispuser de precedência cronológica (prior in tempore, potior in jure)" 13. Eis a posição da 

Excelsa Corte: 

"Precatório alimentar. Vencimento do prazo para o seu pagamento e não-inclusão, 
pela entidade estatal, da verba necessária à satisfação do débito não se equiparam à 
quebra da ordem cronológica dos precatórios e, por isso, não legitimam a ordem de 
seqüestro. A efetivação do pagamento do precatório, com quebra da ordem de 
precedência dos títulos, é a única hipótese constitucional a autorizar a medida 
constritiva." 14 

 
   Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha dado interpretação restritiva 

às hipóteses de seqüestro, nova discussão veio à tona com a Emenda Constitucional nº 30/00. 

É que essa Emenda acrescentou o artigo 78, § 4º, ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que assim dispôs: 

                                                 
13 RE 188.285-9 / SP, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma do STF, 28/11/1995, disponível no site do STF - 
www.stf.com.br –, em 18/06/07.  
14 Rcl 1.842, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 8-10-03, DJ de 6-2-04. 
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“§ 4º O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em 
caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a 
requerimento do credor, requisitar ou determinar o seqüestro de recursos 
financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. (AC) 
(Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000, DOU 
14.09.2000)” 

 

   Entretanto, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.662-7, 

aquela Corte assentou que a referida Emenda não introduziu nova modalidade de seqüestro de 

verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, 

permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o 

autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Instrução normativa 11/97, aprovada pela 
resolução 67, de 10-4-97, do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, que 
uniformiza procedimentos para a expedição de precatórios e ofícios requisitórios 
referentes às condenações decorrentes de decisões transitadas em julgado. 
Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 
13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu 
nova modalidade de seqüestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios 
concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo 
artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do 
direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. Inconstitucionalidade dos itens 
III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba 
necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida 
atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que 
somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício 
requisitório é possível a decretação do seqüestro, após a oitiva do Ministério 
Público."15  

 

10. Descumprimento de Precatórios 

             

   A Constituição prevê hipóteses de intervenção em caso de descumprimento de 

ordem judicial. Segundo o artigo 34, VI, da Carta Magna cabe intervenção da União nos 

Estados e no Distrito Federal para prover a execução de ordem ou decisão judicial. No mesmo 

sentido, o artigo 35, inciso IV, da Constituição prevê também intervenção do Estado em seus 

Municípios quando o Tribunal de Justiça der provimento a representação para prover a 

execução de ordem judicial ou de decisão judicial. 

 

                                                 
15 ADI 1.662-7/ SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário do STF, 30/08/01, D.J. 19/09/03, p. 00014. No mesmo 
sentido: (Rcl 1.987, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 1º-10-03, DJ de 21-5-04) 
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            Com base nestes dispositivos, muitos credores procuraram suscitar pedidos de 

intervenção em decorrência do não pagamento de precatórios por parte do Poder Público. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que somente a hipótese de preterição no 

direito de precedência autoriza o seqüestro de recursos públicos. Neste caso ficaria 

configurado o descumprimento de ordem judicial, sujeitando o infrator à intervenção federal 

ou estadual, conforme o caso. A esta hipótese, entretanto, não se equipara as situações de não-

inclusão da despesa no orçamento, de vencimento do prazo para quitação ou qualquer outra 

espécie de pagamento inidôneo,16.  

 

    Também decidiu a Corte Excelsa que o descumprimento voluntário e 

intencional de decisão transitada em julgado configura pressuposto indispensável ao 

acolhimento do pedido de intervenção. Com isso, a mera insuficiência de recursos para 

satisfazer os créditos contra a Fazenda Pública no prazo previsto no § 1º do artigo 100 da 

Constituição da República, não legitima a medida drástica de subtrair temporariamente a 

autonomia do ente público17.  

 

 

8. Créditos de Natureza Alimentícia 

             

   Muito já se discutiu sobre os créditos de natureza alimentícia. Por força da 

redação do caput do art. 100 da Carta Magna, outrora, muitos defenderam que os créditos de 

natureza alimentar não estariam sujeitos ao regime dos precatórios. 

  

   Esta interpretação, entretanto, não mais prevalece. Segundo o STF, os créditos 

alimentares estão sujeitos ao regime de precatórios, mas têm prioridade absoluta sobre os 

créditos de índole comum. Esse entendimento está previsto expressamente na Súmula 655 da 

Corte Suprema: 

“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.” 

                                                 
16 Rcl 2155 / RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário do STF, 02/09/04, D.J. 18/03/05, p. 00048. 
 
17 IF 3124 AgR / ES, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário do STF, 22/03/04, D.J. 28/05/04, p. 00005. 
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     O art. 100, § 1°-A, da Constituição conceitua os débitos considerados de 

natureza alimentar, como sendo 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.  

 

    Já se discutiu se a listagem dos créditos de natureza alimentar fixada pela 

Constituição é exemplificativa ou exaustiva. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a lista dos 

créditos alimentares não é exaustiva, permitindo a inclusão de outras rubricas de mesma 

natureza. Inclusive, nesta oportunidade, fixou-se entendimento pela Excelsa Corte de que os 

honorários advocatícios têm natureza alimentar, estando sujeitos a ordem especial de 

pagamento: 

"A definição contida no § 1º-A do artigo 100 da Constituição Federal, de crédito de 
natureza alimentícia, não é exaustiva. (...). Conforme o disposto nos artigos 22 e 23 da 
Lei n. 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 n. 30, de 2000." 18 

 

           Na forma do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os 

créditos de natureza alimentar não estão sujeitos a parcelamento. Assim, seus pagamentos 

serão executados de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação. 

Entretanto, a Emenda Constitucional nº 37/02 modificou o artigo 86 do ADCT e possibilitou 

o pagamento dos débitos de natureza alimentar de pequeno valor, enquadrados nas condições 

previstas no caput do artigo 86 do ADCT19, em duas parcelas anuais, se ainda não tiverem 

sido objeto de pagamento parcial, se assim dispuser a lei (§2º e 3º do citado artigo). 

 

                                                 
18 RE 470.407, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 9-5-06, DJ de 13-10-06. 
19 O art. 2° da Emenda Constitucional n° 30, de 13 de setembro de 2000 está sendo objeto de duas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade, tombadas sob n° 2.362-4 e 2.356-0. No julgamento destas ações, o Ministro-Relator, 
Néri da Silveira, votou deferindo a liminar para suspender, até o julgamento final da ADIN, a eficácia do artigo 
impugnado. Após pedido de vista, a Ministra Ellen Gracie proferiu voto - deferindo, em parte, o pedido - pela 
suspensão da eficácia da expressão "e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999", 
contida no caput do citado artigo 78. Após, votaram os Ministros Eros Grau e Joaquim Barbosa negando a 
liminar. Depois do voto do Ministro Carlos Britto, que acompanhou integralmente o voto do Relator, pediu vista 
dos autos o Ministro Cezar Peluso, suspendendo o julgamento da ação. ADI 2.356-0 MC/DF, Rel. Min. Néri da 
Silveira, Plenário do STF, 02/09/2004, D.O.U. 13/09/2004, p. 1. 
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9. Parcelamento de Precatórios 

 

   Somente na Constituição de 1988, foram autorizados dois parcelamentos: um 

previsto no artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e outro 

previsto no artigo 78 do mesmo ADCT da Lei Maior. 

 

   A primeira moratória veio com a própria CF/88, no bojo do ADCT (art. 33), 

que estabeleceu o pagamento, a partir de 1º de janeiro de 1989, dos precatórios pendentes em 

05.10.1988, em prestações anuais, iguais e sucessivas no prazo máximo de oito anos, 

ressalvados os créditos de natureza alimentícia. Como o artigo 33 do ADCT veio ao mundo 

jurídico por meio de Poder Constituinte Originário, não pôde ser declarado inconstitucional e, 

na época, o STF entendeu que o art. 33 do ADCT prevaleceu sobre o art. 100 da CF/88 pelo 

critério da especialidade ou especificidade, ou seja, os precatórios seriam pagos em oito anos 

e não em dezoito meses.  

 

No mesmo sentido, a Emenda Constitucional nº 30/00 trouxe significativa 

alteração no regime dos precatórios, ao introduzir o artigo 78 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que assim dispõe: 

“Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de 
natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus 
respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na 
data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 
31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, 
acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo 
de dez anos, permitida a cessão dos créditos.  
§ 1º É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor. 
§ 2º As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas 
até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da 
entidade devedora.  
§ 3º O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois anos, nos casos de 
precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, 
desde que comprovadamente único à época da imissão na posse. 
§ 4º O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de 
omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do 
credor, requisitar ou determinar o seqüestro de recursos financeiros da entidade 
executada, suficientes à satisfação da prestação.” 
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A partir da publicação desta Emenda, na forma do art. 78 do ADCT, é possível 

a liquidação dos precatórios pendentes na data da referida Emenda, e os que decorram de 

ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, pelo seu valor real, em moeda corrente, 

acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez 

anos, permitida a cessão dos créditos (ADCT, art. 78, caput). 

 

Duas são as possibilidades para o parcelamento de precatórios: 

I - o precatório deve estar pendente na data em que a Emenda n°  30/2000 foi 

publicada, qual seja, 13 de setembro de 2000. 

II - ou, o precatório decorra de ações iniciadas até 31 de dezembro de  1999, desde que 

o débito seja de natureza não-alimentícia ou comum, superior à soma definida em lei 

como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 

 

  Uma interpretação a contrario sensu leva à conclusão de que os credores de 

precatórios que decorram de ações iniciais ajuizadas a partir de 01.01.2000, não poderão 

receber de forma parcelada seus créditos. 

 

           Esse dispositivo, entretanto, amplia o leque de exceções ao parcelamento. 

Exclui os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de 

que trata o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas 

complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados 

em juízo. Acrescente-se a estas ressalvas as ações ajuizadas a partir de 01.01.2000, que não 

podem sofrer parcelamento, como já exposto acima.  

  

             Além disso, se o precatório for originário de desapropriação de imóvel 

residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da imissão na posse, o 

prazo máximo de dez anos fica reduzido para dois anos (ADCT, art. 78, § 3º). 

 

             A Emenda Constitucional nº 30/00 permite a decomposição das parcelas, a 

critério do credor (ADCT, art.78, §1º) e estabelece que as prestações anuais, se não liquidadas 

até o final do exercício a que se referem, terão poder liberatório do pagamento de tributos da 

entidade devedora. Decompor significa separa os elementos componentes. Com tal medida, 
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instituiu-se a possibilidade de compensação de créditos tributários com os valores de 

precatórios não devidamente adimplidos pela Fazenda Pública. 

 

    O parágrafo quarto do artigo 78 do ADCT procurou fortalecer a exigibilidade 

dos precatórios parcelados, determinando que o Presidente do Tribunal competente deverá, 

vencido o prazo ou em caso de omissão do orçamento, ou preterição ao direito de 

precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o seqüestro de recursos 

financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação do precatório. 

       

 

            

  

12. Pagamento de obrigações de pequeno valor 

 

              A Emenda Constitucional n° 30/2000 modificou a redação do § 3° do artigo 

100 da Constituição, regulamentando as chamadas “obrigações de pequeno valor”, que 

consiste em valores devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal 

que não se submetem ao regime dos precatórios, possibilitando o pagamento imediato de tais 

dívidas. 

           

     Com isso, a partir da Emenda nº 30/00, passaram a existir duas espécies de 

débitos judiciais em face da Fazenda Pública: aqueles sujeitos ao regime de precatórios e as 

requisições de pequeno valor (conhecidas como RPVs). 

 

     Na forma do § 5°, do artigo 100, competirá a cada ente federado definir os 

valores dos débitos considerados como de pequeno valor, permitindo que a lei específica 

possa fixar valores distintos, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito 

público. 

             

   Por sua vez, a Emenda Constitucional n° 37, de 12 de junho de 2002, 

acrescentou o artigo 87 do ADCT para definir que serão considerados de pequeno valor, até 

que se os entes da Federação editem suas leis específicas sobre as obrigações de pequeno 

valor, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual 

ou inferior a:  
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a) 40 salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;  

b) 30 salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.  

 

   O § único do artigo 87 estabelece ainda que, se a quantia executada ultrapassar 

o valor da Obrigação de Pequeno Valor, a parte exeqüente pode renunciar ao valor excedente 

do crédito, para que possa receber seu crédito independentemente de inscrição em precatório, 

e na forma prevista no § 3º do artigo 100 da Constituição Federal. 

             

   Na esfera federal, foi publicada a Lei nº 10.259/01, instituindo os Juizados 

Especiais Federais, e definiu em seu artigo 17, § 1°, que o valor de 60 (sessenta) salários-

mínimos é o limite dos débitos federais considerados como de pequeno valor. 

 

13. A atualização monetária e o fracionamento de precatórios 

 

A Emenda Constitucional n° 30/2000, modificou a redação do § 1° do artigo da 

Constitucional. Com esta nova redação, a referida Emenda Constitucional resolveu um 

problema seríssimo que existia no tocante à atualização monetária. Antes, os precatórios eram 

corrigidos no último dia para sua apresentação, ou seja, 1° de julho, sofrendo uma 

desvalorização até o seu efetivo pagamento. Agora são atualizados na data efetivo pagamento, 

o que evita a expedição de novo precatório complementar para pagamento da correção 

monetária existente desde a apresentação até o efetivo pagamento.  

 

             O artigo 100, § 4º, da Constituição, acrescentado pela Emenda Constitucional 

nº 37, de 12 de junho de 2006, reforçou este entendimento e  estabeleceu a proibição de 

expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como de 

fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução. A determinação constitucional 

buscou evitar que parte do pagamento se faça por meio de precatório e parte por meio de 

requisição de pequeno valor (RPV), decorrente de obrigação de pequeno valor. 

14. Responsabilidade do Presidente do Tribunal competente para o pagamento de 

precatório 

 

              Na forma do § 2°, do artigo 100, da Constituição, o Presidente do Tribunal que 

proferir a decisão exeqüenda é o responsável pelo pagamento dos precatórios inscritos, 
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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.  

 

   Assim, é o Presidente do Tribunal a autoridade responsável para determinar o 

pagamento dos precatórios segundo as disponibilidades financeiras colocadas à disposição do 

Judiciário pelo Poder Executivo. 

 

  Qualquer incorreção ou erro material existente na ordem de pagamento deve 

dirimida por ele, por ser a autoridade constitucionalmente competente para a prática deste tipo 

de ato.20 

 

              Por outro lado, o § 6°, do artigo 100 da Magna Carta, fixa crime de 

responsabilidade para o Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou 

omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório. 

   

15. Cessão de créditos 

 

   A EC nº 30/00, ao acrescentar o art. 78 ao ADCT, permitiu, expressamente, a 

cessão dos créditos. Diante da possibilidade real da cessão de crédito ocorrer no âmbito da 

Justiça do Trabalho, o TST editou o provimento TST/CGJT nº 6 de 19.12.2000, que, 

revogando o provimento TST/CGJT nº 2 de 09.05.2000, estabeleceu que a cessão de crédito 

prevista em lei (art. 286 do CCB/2002, referente ao art. 1.065 do CCB 1916) é juridicamente 

possível, não podendo, porém, ser operacionalizada no âmbito da Justiça do Trabalho, sendo, 

como é, um negócio jurídico entre empregado e terceiro, que não se coloca em qualquer dos 

pólos da relação processual trabalhista. 

 

"Precatório e cessão de crédito tributário: plausibilidade da alegação de ofensa ao art. 
100, da CF, pelos arts. 5º e seu parágrafo único e 6º, ambos da lei impugnada, que 
concedem permissão para pessoas físicas cederem a pessoas jurídicas créditos, contra 
o Estado, decorrentes de sentença judicial, bem como admitem a utilização destes 

                                                 
20 Precatório. Atualização de valores. Erros materias. Inexatidões. Correção. Competência. Constatado erro 
material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a 
partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exeqüenda." (ADI 1.098, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgamento em 11-9-96, DJ de 25-10-96) 
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precatórios na compensação dos tributos: deferimento da suspensão cautelar dos 
mencionados preceitos legais." 21 

 

 

 

16. Honorários Advocatícios nas execuções não embargadas e o regime de precatórios 

 

  Tema conexo aos precatórios refere-se a possibilidade ou não de condenação 

da Fazenda Pública em honorários advocatícios nas execuções por quantia certa não 

embargadas, tendo em vista a indisponibilidade dos bens do Poder Público e a necessidade de 

submissão dos pagamentos judiciais ao regime dos precatórios. 

 

  A celeuma reside no fato da Fazenda Pública não poder cumprir 

voluntariamente as obrigações que lhe são impostas pelo Poder Judiciário. Como os 

pagamentos dos débitos judiciais do Poder Público se submetem ao regime de precatórios, 

obrigatoriamente, faz-se necessário o início da fase executiva do procedimento judicial, para 

só depois haver a requisição de pagamento.  

 

  Neste caso, se o Poder Público tivesse um tratamento comum, inevitavelmente, 

seria obrigado a pagar honorários advocatícios na execução, ainda que não embargada. Esse 

entendimento, em diversas oportunidades, levou o Poder Público a pagar honorários 

advocatícios em execuções não embargadas. Por esse motivo, editada a MP 2.180-35, de 24 

de agosto de 2001 (em vigor conforme art. 2° da EC n° 32/2001), acrescentando o artigo 1-d à 

Lei 9.494/97: 

Art. 1º-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas 
execuções não embargadas. 

 

  O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, recentemente se pronunciou 

sobre o assunto e acolheu a tese defendida pelo Poder Público. Segundo Supremo, são 

indevidos honorários advocatícios na execução por quantia certa, quando não embargada a 

                                                 
21 ADI 2.405-MC, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 6-11-02, DJ de 17-2-06) 
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execução, salvo nos casos de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno 

valor. Pela sua relevância, transcrevemos a ementa do julgado:    

"Fazenda Pública: execução não embargada: honorários advocatícios indevidos na 
execução por quantia certa (CPC, art. 730), excluídos os casos de pagamento de 
obrigações definidas em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, caput e § 3º). 
Embargos de declaração: ausência de contradição a sanar no acórdão embargado: 
rejeição. Na medida em que o caput do art. 100 condiciona o pagamento dos débitos 
da Fazenda Pública à ‘apresentação dos precatórios’ e sendo estes provenientes de 
uma provocação do Poder Judiciário, é razoável que aquela seja desonerada do 
pagamento de honorários nas execuções não embargadas, às quais inevitavelmente se 
deve se submeter para adimplir o crédito. O mesmo, no entanto, não ocorre 
relativamente à execução de quantias definidas em lei como de pequeno valor, uma 
vez que o § 3º expressamente afasta a disciplina do caput." 22 

 

17. Fixação de condições ou restrições legais para o levantamento de precatórios 

 

  Outra celeuma existente sobre o pagamento de precatório refere-se a 

possibilidade de fixação por meio de lei local de condições ou restrições ao levantamento de 

precatórios judiciais, como por exemplo, a exigência de certidões negativa de tributos e a 

possibilidade  de retenção dos créditos devidos pelo Poder Público com débitos do particular. 

 

  A União editou lei neste sentido, mas o Supremo Tribunal Federal considerou 

este tipo de legislação inconstitucional: 

 

Precatórios. Art. 19 da Lei nacional n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Afronta 
aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100 da Constituição da República. O art. 19 da Lei n. 
11.033/04 impõe condições para o levantamento dos valores do precatório devido pela 
Fazenda Pública. A norma infraconstitucional estatuiu condição para a satisfação do 
direito do jurisdicionado — constitucionalmente garantido — que não se contém na 
norma fundamental da República. A matéria relativa a precatórios não chama a 
atuação do legislador infraconstitucional, menos ainda para impor restrições que não 
se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à coisa julgada. O 
condicionamento do levantamento do que é devido por força de decisão judicial ou de 
autorização para o depósito em conta bancária de valores decorrentes de precatório 
judicial, estabelecido pela norma questionada, agrava o que vem estatuído como dever 
da Fazenda Pública em face de obrigação que se tenha reconhecido judicialmente em 
razão e nas condições estabelecidas pelo Poder Judiciário, não se mesclando, 
confundindo ou, menos ainda, frustrando pela existência paralela de débitos de outra 
fonte e natureza que, eventualmente, o jurisdicionado tenha com a Fazenda Pública. 
Entendimento contrário avilta o princípio da separação de poderes e, a um só tempo, 
restringe o vigor e a eficácia das decisões judiciais ou da satisfação a elas devida. Os 

                                                 
22 RE 415.932, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 21-3-07, DJ de 27-4-07. 
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requisitos definidos para a satisfação dos precatórios somente podem ser fixados pela 
Constituição, a saber: a requisição do pagamento pelo Presidente do Tribunal que 
tenha proferido a decisão; a inclusão, no orçamento das entidades políticas, das verbas 
necessárias ao pagamento de precatórios apresentados até 1º de julho de cada ano; o 
pagamento atualizado até o final do exercício seguinte ao da apresentação dos 
precatórios, observada a ordem cronológica de sua apresentação. A determinação de 
condicionantes e requisitos para o levantamento ou a autorização para depósito em 
conta bancária de valores decorrentes de precatórios judiciais, que não aqueles 
constantes de norma constitucional, ofende os princípios da garantia da jurisdição 
efetiva (art. 5º, inc. XXXVI) e o art. 100 e seus incisos, não podendo ser tida como 
válida a norma que, ao fixar novos requisitos, embaraça o levantamento dos 
precatórios." 23 

 

   Para o Supremo, uma vez que a Constituição não fixa requisitos para a 

satisfação dos precatórios, não cabe o estabelecimento de condições por norma 

infraconstitucional neste sentido. 
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