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RESUMO 

O propósito do presente trabalho é realizar uma análise crítica das vantagens e 

desvantagens do instituto requisitório de pagamento (precatório e requisições de pequeno 

valor), da problemática existente desde a expedição da ordem judicial pelo juízo da execução, 

até a efetivação do depósito pelo Tribunal.  

A grande polêmica em torno do tema é que, como se sabe, a fazenda pública, muitas 

vezes, não tem conseguido honrar com suas dívidas no tempo devido, apesar dos privilégios 

gozados por ela. Desta feita, discute-se se a demora na liquidação dos débitos judiciais é 

causada pela falta de dinheiro ou pelo mau gerenciamento dos recursos públicos pela 

administração e, em alguns casos, pelo próprio Poder Judiciário.  

Observar-se-á que, com intuito de conferir celeridade e imparcialidade aos 

pagamentos, há várias normas processuais e tributárias que tratam da matéria. Entretanto, no 

que pese as evoluções recentemente feitas, ante a importância do assunto, percebe-se que 

ainda é deficitário o investimento no aparelhamento da máquina judiciária para servir de 

auxílio na efetivação do pagamento dos débitos judiciais e, consequentemente, na 

materialização do direito subjetivo reconhecido. 

 

Palavras chaves: Regime de pagamento dos débitos judiciais; Execução contra a Fazenda 

Pública; Precatórios; Requisições de Pequeno Valor; Aparelhamento da Máquina Judiciária. 
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INTRODUÇÃO 

A execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, no direito brasileiro, é 

realizada por meio do requisitório de pagamento, onde o juiz que preside a Ação Executória, 

depois de constatado que a dívida é líquida, certa e exigível, encaminha ao Presidente do 

Tribunal uma ordem judicial de pagamento para que esse realize o adimplemento do valor à 

pessoa indicada no ofício requisitório. 

Tal forma de satisfação de débitos devidos pelo Estado, pela sua relevância, ganhou 

contornos constitucionais. Na verdade, a criação do instituto do precatório e das requisições 

de pequeno valor teve por objetivo garantir que entes públicos organizassem suas dívidas e 

tivessem mais tempo para efetivar sua liquidação. 

A dinâmica criada para satisfação das dívidas públicas por meio do instituto do 

requisitório de pagamento – precatórios e requisições de pequeno valor - é única, pois não há 

no direito comparado nenhum instituto que conceda ao Estado tamanha regalia para 

cumprimento das ordens judiciais de pagamento, já que lhe são assegurados prazos não 

concedidos aos demais devedores. 

Com efeito, apesar de todos os privilégios concedidos, a fazenda pública não tem 

conseguido honrar com suas dívidas no tempo devido. Nessa toada, há quem defenda que a 

demora na liquidação dos débitos judiciais não é causada unicamente pela falta de dinheiro, 

mas, sim, em decorrência do mau gerenciamento dos recursos públicos pela administração e, 

em alguns casos, pelo próprio Poder Judiciário. 

Há de se notar ainda que o aparelhamento da máquina judiciária pode ajudar bastante 

na efetivação do pagamento dos débitos judiciais e na materialização do direito subjetivo 

reconhecido pelo judiciário, pois nada adianta ter o reconhecimento de um direito pelo 

judiciário se esse mesmo Poder é incapaz de garantir ao indivíduo o seu usufruto. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

1. A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 

1.1 Requisitos Obrigatórios 

 O pagamento de um débito judicial é realizado pelo juízo da execução através do 

presidente do Tribunal. O juiz deprecante dá uma ordem para que a liquidação do débito seja 

realizada no prazo e forma por ele definida, não podendo haver, em nenhuma hipótese, 

alteração na substância do comando judicial, sob pena de desobediência e responsabilização 

do Presidente. 

Neste contexto, o código de processo civil de 2015 estabelece que, na execução por 

quantia certa, a Fazenda Pública será citada para opor embargos à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, e se esta não os opuser, o juízo requisitará o pagamento do débito por meio do 

presidente do tribunal, afastando, assim, qualquer interferência das partes no processamento 

da requisição.  

A requisição do pagamento através do presidente do tribunal guarda tanta relevância 

para a execução que nele restou fixado que o pagamento do débito será realizado na ordem de 

apresentação do precatório, e havendo preterição do direito de preferência, o presidente do 

tribunal poderá, depois de ouvido o Ministério Público, ordenar o sequestro da quantia 

necessária para satisfazer o débito, senão vejamos: 

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 
30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I 
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu 
à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 
inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 
indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 
execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 
supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1o A alegação de 
impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. § 2o 
Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia 
superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o 
valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. §3o 
Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - 
expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 
precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 
Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o 
ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de 
pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega 
da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima 
da residência do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte 



8 

 

 

 

não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. § 
5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se 
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial 
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato 
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a 
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou 
difuso. §6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal 
Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança 
jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve 
ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se 
a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão 
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em 
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Devidamente demonstrada que a expedição da ordem judicial de pagamento se dá 

diretamente pelo juiz requisitante ao presidente do tribunal, resta afastada qualquer ingerência 

das partes na solicitação de ajustes e correções, no ofício requisitório, ao presidente do 

tribunal, pois, como visto, esses precisam do conhecimento e da permissão do juízo da 

execução, já que do contrário estar-se-ia alterando a ordem de pagamento, sem o devido 

conhecimento do magistrado que o expediu. 

Diante da necessidade de alocação de créditos em orçamento, para fazer frente à 

despesa judicial, é preciso que no ofício requisitório sejam indicados os elementos essenciais 

à correta realização do pagamento dos débitos judiciais. Por essa razão, o ofício requisitório 

deve apresentar os dados imprescindíveis ao seu cumprimento, os quais estão especificados 

em diversos Atos Normativos que regulam a matéria, quais sejam: 

I- Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

II-  Resolução do Conselho Nacional de Justiça; 

III-  Resolução do Conselho da Justiça Federal; 

IV-  Resoluções e Regimentos Internos dos Tribunais; 

 

Tem-se observado que nem todos os tribunais adotam o procedimento de expedição 

de ofício requisitório de pagamento, no qual são devidamente detalhados os dados essenciais 

à formação do precatório, sendo, portanto, encaminhados os próprios autos, para que dele 

sejam extraídas as informações necessárias à liquidação do débito judicial. 

No âmbito da Justiça Federal, há muito foi abolido o envio dos autos aos Tribunais 

Regionais Federais para pagamento dos débitos judiciais, já que os ofícios requisitórios - 
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Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - obedecem a rigorosos critérios de padronização 

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentária da União e Resolução 405/2016 do Conselho 

da Justiça Federal. Observe:  

Art. 26. A Lei Orçamentária de 2018 somente incluirá dotações para o 
pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em 
julgado da decisão exequenda e pelo menos um dos seguintes documentos: I 
-certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e II -certidão de 
que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos 
cálculos.Art. 27.O Poder Judiciário encaminhará à Comissão Mista a que se 
refere o § 1odo art. 166 da Constituição, à Secretaria de Orçamento Federal 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, à Advocacia-
Geral da União, aos órgãos e às entidades devedores e à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional a relação dos débitos constantes de precatórios 
judiciários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária de 2018, 
conforme determinado pelo § 5º do art. 100 da Constituição, discriminada 
por órgão da administração pública direta, autarquia e fundação, e por GND, 
conforme detalhamento constante do art. 6º, especificando:I -número da ação 
originária; II -data do ajuizamento da ação originária; III -número do 
precatório; IV -tipo de causa julgada, com especificação precisa do objeto da 
condenação transitada em julgado;V -data da autuação do precatório;VI-
nome do beneficiário e número de sua inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas -CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -CNPJ;VII -valor 
individualizado por beneficiário e valor total do precatório a ser pago;VIII -
data do trânsito em julgado;IX -identificação da Vara ou da Comarca de 
origem; e X -natureza do valor do precatório, se referente ao objeto da causa 
julgada, aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz da Execução ou aos 
honorários contratuais. 

Art. 8º - O juiz da execução informará, no ofício requisitório, os seguintes 
dados constantes do processo: I - número do processo de execução e data do 
ajuizamento do processo de conhecimento; II - natureza da obrigação 
(assunto) a que se refere o pagamento e, caso seja relativo à indenização por 
desapropriação de imóvel residencial, indicação de se tratar de imóvel único 
na época da imissão na posse; III - nome das partes e do procurador da parte 
autora, bem como o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ; IV 
- nome dos beneficiários e respectivos números de inscrição no CPF ou no 
CNPJ, inclusive quando forem advogados, peritos, incapazes, espólios, 
massas falidas, menores e outros; V - natureza do crédito (comum ou 
alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); VI - nas requisições 
não tributárias, valor do principal corrigido e dos juros, individualizado por 
beneficiário, e valor total da requisição; VII - nas requisições tributárias, 
valor do principal, juntamente com as demais verbas tributárias, valor 
SELIC, individualizado por beneficiário, e valor total da requisição; VIII - 
órgão a que estiver vinculado o servidor público civil ou militar da 
administração direta, quando se tratar de ação de natureza salarial, com a 
indicação da condição de ativo, inativo ou pensionista; IX - valor da 
contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público Civil - PSS, 
quando couber; X - data-base considerada para a atualização monetária dos 
valores; XI - data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão no 
processo de conhecimento; XII - data do trânsito em julgado dos embargos à 
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execução ou da impugnação, se houver, ou data do decurso de prazo para sua 
oposição; XIII - em se tratando de requisição de pagamento parcial, 
complementar, suplementar ou correspondente à cessão parcial de crédito, o 
valor total, por beneficiário, do crédito executado; XIV - nas requisições 
destinadas ao pagamento de honorários contratuais, deverão ser informados 
o nome e o CPF ou o CNPJ do beneficiário principal e, na requisição do 
beneficiário principal, deverá constar a referência aos honorários contratuais; 
XV - caso seja precatório de natureza alimentícia, a data de nascimento do 
beneficiário e a informação sobre eventual doença grave, na forma da lei; 
XVI - caso seja precatório cujos valores estejam submetidos à tributação na 
forma de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), prevista no art. 12-
A da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988: a) número de meses (NM); 
b) valor das deduções da base de cálculo (art. 28, § 3º, desta Resolução); 
XVII - em se tratando de requisição de pequeno valor (RPV) cujos valores 
estejam submetidos à tributação na forma de rendimentos recebidos 
acumuladamente (RRA), prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988: a) 
número de meses (NM) do exercício corrente; b) número de meses (NM) de 
exercícios anteriores; c) valor das deduções da base de cálculo (art. 28, § 3º, 
desta Resolução); d) valor do exercício corrente; e) valor de exercícios 
anteriores. 

Como visto, o ofício requisitório de pagamento é composto de uma série de 

requisitos essenciais ao seu regular processamento, sem os quais não há possibilidade de 

efetivação do adimplemento, em decorrência da necessidade de vinculação da despesa em 

orçamento. 

 

1.2  Procedimento para a Expedição do Ofício Requisitório 

O ponto de partida para que o juízo da execução dê início ao procedimento de 

expedição do requisitório de pagamento é a ocorrência do trânsito em julgado do processo de 

conhecimento e a constatação de que dívida é líquida, certa e exigível, a partir da análise dos 

cálculos e da concordância das partes. 

Nesse sentido, o Código de processo civil disciplina que: 

Art. 534.  No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o 
dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo 
discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária 
adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e 
o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a 
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação 
dos eventuais descontos obrigatórios realizados. § 1o Havendo pluralidade de 
exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, 
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aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 113. § 
2o A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública. 

Verificada a consonância da conta de liquidação com o título executivo, o juiz 

determinará a expedição da requisição de pagamento ao presidente do tribunal, depois de 

ouvida a manifestação das partes acerca do conhecimento do seu inteiro teor, ou de decorrido 

o prazo para esse fim. 

Por questões de ordem prática, e buscando assegurar maior agilidade no pagamento, 

alguns tribunais têm expedido requisições individualizadas por credor, buscando evitar falha, 

na conta de um dos credores, que atrapalhe a liberação dos créditos dos demais beneficiários. 

Esse procedimento vem se mostrando bastante eficiente.  

 

1.3 Da Verba Honorária Contratual 

Sistemática interessante foi criada para evitar que os advogados deixassem de 

receber os valores que lhes são devidos, quando do pagamento dos débitos judiciais, tendo 

sido facultado ao advogado solicitar ao Juízo da Execução que realize o destaque da quantia 

que lhe cabe por força da avença contratual, bastando, para tanto, apresentar a cópia do 

contrato de honorários, conforme estabelece o § 4º do art. 22 da Lei 8906/1994, in verbis: 

Art. 22 A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o 
direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial 
e aos de sucumbência. § 1º O advogado, quando indicado para patrocinar 
causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da 
Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos 
honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho 
Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2º Na falta de estipulação ou de 
acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser 
inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da 
OAB. § 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido 
no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o 
restante no final. § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de 
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o 
juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da 
quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 

 

O capítulo III da Resolução nº 405 de 2016 do Conselho da Justiça federal ainda 

disciplina que: 
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Art. 18 - Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se 
tratar de honorários sucumbenciais e de honorários contratuais, ambos de 
natureza alimentar. Parágrafo único - Os honorários sucumbenciais e 
contratuais não devem ser considerados como parcela integrante do valor 
devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de 
pequeno valor. Art. 19 - Caso o advogado pretenda destacar do montante da 
condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma 
disciplinada pelo art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá 
juntar aos autos o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório, 
não sendo admitido o requerimento de destaque de honorários no âmbito do 
tribunal. Parágrafo único - O tribunal poderá optar pela modalidade de 
expedição de apenas um ofício requisitório, podendo desdobrá-lo em mais de 
uma requisição com naturezas distintas. 

Sem sombra de dúvidas, a criação desse instituto premia o advogado zeloso no 

cumprimento de suas obrigações, uma vez que a formalização do contrato de honorários traz 

transparência e credibilidade da prestação de serviços advocatícios. Ademais, garante a 

percepção dos honorários na exata proporção da avença, garantindo que o crédito a ele devido 

seja depositado de forma separada. 

 

1.4 Requisição Por Meio Eletrônico  

A expedição de precatórios e requisições de pequeno valor é fruto de altos 

investimentos na área de tecnologia da informação. A expedição eletrônica já é uma realidade 

em vários tribunais do país. Além de assegurar maior agilidade e segurança na transmissão de 

dados, garante a confiabilidade da origem das informações, visto que é utilizada a assinatura 

digital certificada por setores importantes da economia mundial.  

A expedição eletrônica das requisições de pagamento fez multiplicar o número de 

ofícios requisitórios enviados aos Tribunais, mas o mais interessante é que muitas varas 

situadas em regiões remotas do país já utilizam essa ferramenta. Um exemplo disso é o 

Tribunal Regional Federal da 5º Região, onde 100% (cem por cento) dos requisitórios são 

enviados e processados eletronicamente, inclusive, aqueles oriundos das varas estaduais que 

atuam no exercício da competência delegada da Justiça Federal. 

Os parâmetros para elaboração e envio da requisição são os mesmos das requisições 

físicas, mas a grande vantagem é que a requisição é feita diretamente em sistema que não 

permite a expedição quando os campos obrigatórios não são preenchidos, e isso minimiza a 

possibilidade de erro no cadastramento dos dados. 
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Em que pese toda agilidade trazida pela informatização, há quem questione a 

utilização dos recursos eletrônicos, por considerar que o envio eletrônico limita a atuação do 

presidente do tribunal na análise dos elementos utilizados na confecção, ao argumento de que 

vários documentos precisam ser examinados para garantir o pagamento correto. 

Por sua vez, atento às inovações tecnológicas, ainda hoje o Conselho Nacional de 

Justiça está em vias de editar resolução impondo a criação do precatório eletrônico por todos 

os tribunais, inclusive, migrando os dados dos precatórios físicos para o digital, senão 

vejamos: 

 
SEÇÃO III – DA MIGRAÇÃO DO PRECATÓRIO FÍSICO PARA O 
PRECATÓRIO ELETRÔNICO - Art. 84. Os Tribunais deverão migrar os 
precatórios físicos pendentes de pagamento através de seu cadastramento em 
formulário eletrônico, observando as regras estabelecidas nesta Seção. Art. 
85. Os precatórios migrados receberão nova numeração, unificada, de acordo 
com as normas da Resolução CNJ nº 65, de 16 de dezembro de 2008. Art. 
86. Os precatórios físicos, que contiverem mais de um beneficiário, serão 
desdobrados em quantos precatórios eletrônicos forem necessários para se 
tornarem individuais, adotando-se nova numeração unificada para cada um 
resultante do desdobramento, contendo referência ao precatório e ao 
processo judicial que o originou; § 1º. O precatório físico expedido em nome 
de sindicato ou associação de classe, na qualidade de substituto processual, 
será desdobrado em quantos precatórios eletrônicos forem os beneficiários 
dos créditos, adotando-se nova numeração unificada para cada um resultante 
do desdobramento, contendo referência ao precatório e ao processo judicial 
que o originou. § 2º. Permanecerão vinculados ao beneficiário principal, em 
precatório único, com seus respectivos créditos, os titulares de cessão 
parcial, de penhora e de honorários advocatícios contratuais. Art. 87. O 
formulário eletrônico de migração para o meio eletrônico conterá as 
seguintes informações: I – número do processo judicial que originou o 
precatório, bem como a data do seu ajuizamento; II – data de apresentação 
do ofício requisitório ao Tribunal; III – número do precatório físico original; 
IV – nome e número do beneficiário no CPF ou CNPJ; V – nome e número 
da entidade devedora no CNPJ; VI – nome e número do procurador do 
beneficiário no CPF ou CNPJ VII – natureza do crédito (comum ou 
alimentar); VIII – data-base considerada para efeito de atualização monetária 
de valores; IX – data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no 
processo de conhecimento; X – data do trânsito em julgado dos embargos à 
execução ou impugnação, se houver, ou data do decurso de prazo para sua 
oposição; XI – em se tratando de requisição de pagamento parcial, 
complementar, suplementar ou correspondente à parcela da condenação 
comprometida com honorários de advogado por força de ajuste contratual, o 
valor total, por beneficiário, do crédito executado;XII – em se tratando de 
precatório de natureza alimentícia, indicação da data de nascimento do 
beneficiário e se portador de doença grave; XIII – no caso de precatório 
cujos valores estejam submetidos à tributação na forma de rendimentos 
recebidos acumuladamente (RRA), prevista no art. 12-A da Lei nº 
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7.713\1988: número de meses (NM) valor das deduções da base de cálculo; 
XIV – o valor da contribuição previdenciária, quando houver; XV – o valor 
da contribuição para o FGTS, quando houver; XVI –  em caso de cessão 
parcial de crédito: o valor correspondente e sua data-base; o nome e número 
do CPF ou CNPJ do beneficiário; XVII – em caso de destaque de honorários 
contratuais: o valor correspondente; o nome e número do CPF ou CNPJ do 
beneficiário; XVIII  – em caso de penhora parcial ou total de crédito, o 
valor, data da penhora e o juízo solicitante; XIX – em caso de concessão de 
preferência constitucional ao credor, a indicação de sua ocorrência, bem 
como o valor e data de pagamento parcial, se tiver havido; XX – condição de 
precatório desdobrado, se for o caso. Parágrafo Único. Não serão objeto de 
traslado para o meio eletrônico as peças relativas às informações lançadas no 
formulário. Art. 88. Realizada a migração provisória do precatório físico, 
serão as partes intimadas quanto ao teor do precatório eletrônico elaborado 
para fins de migração. Parágrafo Único. As impugnações ao precatório 
eletrônico migrado provisoriamente somente podem ser conhecidas se 
referirem à inexatidão dos dados migrados em relação ao precatório físico. 
Art. 89. Não havendo impugnações à migração, ou decididas 
definitivamente, haverá a migração definitiva lançando o Presidente do 
Tribunal sua assinatura, com certificação digital, no precatório eletrônico. § 
1º O Presidente do Tribunal poderá delegar os atos decisórios quanto às 
impugnações e os relativos à migração definitiva para autoridade judiciária 
que indicar. Art. 90. Poderá o Tribunal atribuir ao Juízo da Execução a 
competência para praticar todos os atos necessários à migração dos 
precatórios para o meio eletrônico, baixando temporariamente em diligência 
os autos do precatório físico para essa finalidade. Art. 91. Efetuada a 
migração definitiva para o meio eletrônico, os autos do precatório físico 
serão arquivados no respectivo Tribunal para possibilitar consultas e 
extração de cópias pelos interessados. Art. 92. Estando o precatório 
definitivamente em meio eletrônico, adotar-se- á os procedimentos relativos 
ao regime geral ou regime especial de pagamento, conforme o 
enquadramento da entidade devedora, não havendo alteração na posição 
ocupada pelo beneficiário na ordem cronológica quando estava em meio 
físico. 
 

Como visto, a requisição e pagamento dos débitos judiciais por meio eletrônico já é 

uma realidade no contexto atual e não poderia ser diferente, pois o jurisdicionado clama por 

uma justiça mais ágil e eficiente.  
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2. DO PROCESSAMENTO DOS REQUISITÓRIOS NO TRIBUNAL 

2.1 Da Ordem Cronológica 

Recebida a requisição de pagamento no tribunal, faz-se uma rigorosa análise para 

identificação dos requisitos obrigatórios elencados nos atos normativos que disciplinam a 

matéria, de modo a permitir que apenas as requisições que obedeçam as exigências legais 

sejam autuadas.  

No exame de admissibilidade do ofício requisitório, são levados em conta os 

aspectos administrativos, jurídicos e orçamentários da ordem judicial. É imprescindível que o 

juízo da Execução, ao expedir a ordem de pagamento, e o presidente do tribunal, ao recebê-la, 

tenham em mente que o adimplemento precisa observar as regras orçamentárias que norteiam 

o agir da administração pública. Tanto é verdade que o § 5º do art. 100 da Constituição 

destaca a necessidade de observância do princípio do orçamento, in verbis: 

§ 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. 

É por esse motivo que se tem sido exigido dos presidentes dos tribunais uma análise 

rigorosa dos elementos essenciais da ordem do pagamento, justamente para permitir que o 

gestor, na entidade executada, possa efetivar a liquidação da dívida. Por sua vez, a Lei 

4.320/64 - Lei do Orçamento Federal- traça, em linhas gerais, as diretrizes de direito 

financeiro para organização do orçamento, observe:  

Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, 
da Constituição Federal. TÍTULO I Da Lei de Orçamento. CAPÍTULO I 
Disposições Gerais Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação 
da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica 
financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os 
princípios de unidade universalidade e anualidade. § 1° Integrarão a Lei 
de Orçamento: I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 
funções do Governo; II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa 
segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº. 1; III - Quadro 
discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; IV - Quadro das 
dotações por órgãos do Governo e da Administração. § 2º Acompanharão a 
Lei de Orçamento: I - Quadros demonstrativos da receita e planos de 
aplicação dos fundos especiais; II - Quadros demonstrativos da despesa, na 
forma dos Anexos ns. 6 a 9; III - Quadro demonstrativo do programa anual 
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de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de 
serviços. Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, 
inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 

 

Questão controvertida existe no exame da admissibilidade do ofício requisitório de 

pagamento, pois há os que defendem que a ordem deve ser recebida e processada 

independentemente de estarem presentes todos os requisitos essenciais à formação do 

Precatório ou da Requisição de Pequeno valor, tendo em vista que eventuais dados faltantes 

podem ser solicitados ao juiz requisitante, mesmo que, na prática, isso possa causar 

transtornos na formação da lista e, por consequência, no pagamento. 

Nessa seara, defende-se que a melhor técnica seria permitir apenas o processamento 

dos ofícios requisitórios cujos dados imprescindíveis à correta identificação da natureza da 

despesa, do devedor e do beneficiário do crédito estejam presentes. Assim, aqueles que 

contenham falhas ou incorreções em suas informações devem ser restituídos à vara de origem 

para regularização. 

A inadmissibilidade da requisição afasta qualquer possibilidade de inscrição do 

débito em orçamento, já que o efeito prático dessa rejeição é a não inclusão da requisição na 

ordem cronológica do dia da apresentação. Corroborando a assertividade desse entendimento, 

a Resolução 405/2016- do Conselho da Justiça Federal- diz, em seu art. 12, que: “Ausentes 

quaisquer dos dados especificados, o ofício requisitório não será considerado para efeito 

algum, cabendo ao tribunal restituí-lo à origem”.   

Destaque-se que a regularidade formal da ordem judicial de pagamento é constatada 

quando autuada na modalidade especificada (RPV ou precatório) pelo juiz requisitante e 

colocada na ordem de pagamento, de acordo com a natureza do crédito requisitado. 

A organização da ordem de pagamento dos débitos judiciais é um dos aspectos mais 

relevantes e primordiais que envolvem a liquidação dos requisitórios de pagamento – 

precatórios e requisições de pequeno valor. De tão importante, o tema foi destacado no texto 

constitucional, e o seu descumprimento traz sérias consequências, tanto para a entidade 

devedora, quanto para a Presidência do Tribunal, conforme adiante se pode notar: 

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 
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conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

 

Da análise do caput do art. 100 da CRFB/88, pode-se extrair a importância com que 

deve ser tratada a inscrição dos requisitórios de pagamento. É evidente que o legislador 

constituinte quis evitar qualquer forma de preterição de direito na ordem de pagamento, 

trazendo segurança, transparência e imparcialidade na liquidação dos débitos judiciais. 

Nesse sentido, a Resolução nº 405/2016 do CJF dispõe: 

Art. 39 - O pagamento das requisições obedecerá estritamente à ordem 
prevista no art. 100 da Constituição Federal. Parágrafo único - Na hipótese 
da inexistência de créditos orçamentários descentralizados ao tribunal, 
obedecer-se-á à ordem cronológica por entidade, em cada tribunal. Art. 40 - 
As requisições de natureza alimentar serão pagas em precedência às demais, 
ainda que existam requisições de natureza comum recebidas anteriormente 
nos tribunais. Parágrafo único - A precedência prevista no caput deste artigo 
fica condicionada à existência dos créditos respectivos, observando-se as 
prioridades previstas no art. 100, § 2º, da Constituição Federal. 

Atualmente, os tribunais dispõem de meios eletrônicos que permitem a correta 

aferição da ordem cronológica de apresentação dos requisitórios, esses recursos conseguem 

identificar a hora, minuto e segundo do recebimento do ofício requisitório, além de controlar 

o pagamento observando a lista de apresentação, de modo a evitar a tão temida quebra de 

ordem.  

 

2.2 Do Prazo para Realização do Pagamento dos Débitos Judiciais 

A liquidação dos débitos judiciais deve observar a modalidade de requisição e a 

natureza do crédito requisitado. Neste contexto, devem-se registrar as particularidades 

contidas no pagamento das requisições de pequeno valor e dos precatórios. 

Denomina-se de RPVs as ordens judiciais de pagamento cujos valores não 

ultrapassem, no âmbito da União Federal, dos Estados e dos Municípios, respectivamente, 60, 

40 e 30 salários mínimos. A satisfação da dívida deve ser realizada em até 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do recebimento da requisição. As regras balizadoras do adimplemento desta 

modalidade de requisição de pagamento estão delineadas na Lei 10.259/01, senão vejamos: 
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Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 
julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, 
contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 
para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do 
Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 
3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 
pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como 
limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 
Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 
judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 
cumprimento da decisão. § 3o São vedados o fracionamento, repartição ou 
quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na 
forma estabelecida no § 1o deste artigo, e, em parte, mediante expedição do 
precatório, e a expedição de precatório complementar ou suplementar do 
valor pago. § 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o 
pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte 
exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar 
pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista. 

 

No âmbito da Justiça Federal, criou-se um mecanismo de centralização dos 

pagamentos das requisições de pequeno valor, onde todas as RPVs expedidas pelas varas 

federais e estaduais, quando no exercício da competência delegada, são encaminhadas aos 

tribunais regionais federais para que realizem o pagamento. Essa sistemática tem se mostrado 

muito eficiente, pois possibilita um pagamento rápido e seguro, além de permitir que a 

fazenda pública tenha um melhor controle e gerenciamento de seus débitos, já que se pode 

deduzir o valor antecipado no orçamento das entidades devedoras sob sua administração.  

Para fazer frente aos pedidos de créditos realizados pelos TRFs, a Secretaria do 

Tesouro Nacional, por meio do Conselho da Justiça Federal, repassa, mensalmente, os valores 

necessários ao pagamento das RPVs autuadas no mês anterior e, em seguida, faz a 

compensação no orçamento das respectivas entidades executadas.  

Acredita-se que o ideal seria que essa técnica de centralização do pagamento fosse 

adotada pelos Estados e Municípios, pois certamente permitiria uma maior organização e 

liquidação dos débitos judiciais. O procedimento de unificação permite estabelecer uma fila 

prioritária para pagamento das requisições de pequeno valor com base na ordem de inscrição 

e na natureza do crédito. 

Para tanto, é preciso que os estados e municípios editem normas, por meio das 

respectivas secretarias de receita, que autorizem o tesouro a organizar-se na programação 

financeira para desembolso dos créditos necessários à liquidação dos débitos judiciais.  
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Por sua vez, a partir de 2009, os precatórios foram submetidos a duas modalidades de 

pagamento, quais sejam: a que estabelecia a obrigatoriedade de liquidação do débito judicial, 

independentemente da sua natureza débito até o final do exercício subsequente ao da 

inscrição, e a que permitia o pagamento parcelado da dívida judicial em até dez parcelas 

iguais e sucessivas ou em até quinze anos, consoante regras contidas nos arts. 78 e 97 do 

ADCT, in verbis:  

Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os 
de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os 
seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios 
pendentes na data de promulgação desta Emenda 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000) § 1º É 
permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 30, de 2000) § 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)  (Vide 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 30, de 2000) § 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 
2000) 
 
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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009)   (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 
2009) § 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: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) I - pelo 
depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) II - pela adoção do 
regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o percentual 
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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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) § 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: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) I - para os 
Estados e para o Distrito Federal:  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009) 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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009) 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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009) II - para Municípios: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009) 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; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) I - nos Estados, as parcelas entregues 
aos Municípios por determinação constitucional; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) § 5º Os recursos depositados nas contas 
especiais de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo não poderão retornar para 
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Estados, Distrito Federal e Municípios devedores. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) § 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) § 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: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) I - destinados ao pagamento dos 
precatórios por meio do leilão; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, 
de 2009) 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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) § 9º Os leilões de que trata o inciso I do § 8º 
deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) I - serão 
realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade 
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do 
Brasil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
III - ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados 
pelo respectivo ente federativo devedor; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) IV - considerarão automaticamente habilitado 
o credor que satisfaça o que consta no inciso II; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) V - serão realizados tantas vezes quanto 
necessário em função do valor disponível; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009)  VI - a competição por parcela do valor total 
ocorrerá a critério do credor, com deságio sobre o valor desta; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 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; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) VIII - o mecanismo de 
formação de preço constará nos editais publicados para cada leilão; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) IX - a quitação parcial dos 
precatórios será homologada pelo respectivo Tribunal que o expediu. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 10. No caso de não 
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liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1º e os §§ 2º 
e 6º deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009) 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; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) III - o chefe do Poder Executivo responderá 
na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade 
administrativa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) IV - 
enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) a) não poderá contrair empréstimo externo ou 
interno; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) b) ficará 
impedida de receber transferências voluntárias; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)  
§ 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: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 
2009) I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito 
Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)   II - 30 
(trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) § 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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. 
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(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009) § 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) § 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. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 

 

Entretanto, em 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional 94, que instituiu um 

novo regime de pagamento de precatórios, a fim de viabilizar sua quitação por parte de 

estados e municípios. Tais modificações foram feitas em atenção à decisão de 2013 do 

Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de parte da Emenda Constitucional 

62, de 2009. 

O texto estabeleceu um regime especial para pagamento dos precatórios a cargo de 

estados, do Distrito Federal e de municípios pendentes até 25 de março de 2015, podendo 

também aquele que vencer em até 31 de dezembro de 2020 ser pago neste mesmo ano (2020). 

Por esse regime, atualmente disposto no art. 101 do ADCT, o aporte de recursos 

ficou limitado a 1/12 da receita corrente líquida. A sistemática antiga, aprovada em 2009, 

conforme citado anteriormente, previa o pagamento em 15 anos (até 2024), mas o STF 

reduziu o prazo para cinco anos em decisão que considerou a emenda de 2009 

inconstitucional. Assim, considera-se que, até 2020, ao menos 50% dos recursos destinados 

aos precatórios serão para o pagamento dessas dívidas em ordem cronológica de apresentação. 

A exceção a essa ordem é a preferência para os precatórios relacionados a créditos 

alimentares quando os beneficiários tiverem 60 anos ou mais, forem portadores de doença 
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grave ou forem pessoas com deficiência. Contudo, nesses casos, o valor será limitado a três 

vezes o da requisição de pequeno valor.  

Há de se destacar que nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, leis 

específicas podem determinar o valor dessa requisição, contanto que não seja inferior ao teto 

do benefício da Previdência Social.  

No que diz respeito aos outros 50% dos recursos, durante esse período do regime 

especial de pagamento poderão ser usados para a negociação de acordos com os credores com 

redução máxima permitida de 40% do valor atualizado a receber, desde que não haja recurso 

pendente.  
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3. DOS PRECATÓRIOS 

3.1 Definição 

É sabido que a liquidação dos débitos judiciais pela Fazenda Pública, em regra, é 

realizada por meio do instituto do precatório, que consiste em ordem de pagamento, cujo 

montante excede o limite fixado para as requisições de pequeno valor. Conforme foi 

comentado, esse instituto tem características genuinamente brasileiras e não existe nada 

semelhante no direito comparado. 

Nas palavras de Humberto Theodoro Jr, valendo-se da lição de Fábio Bittencourt 

Rosa, o precatório é a “requisição de um juiz de 1º grau, mediante ofício, à autoridade 

administrativa, que é o Presidente do Tribunal, de numerário para pagamento decorrente de 

decisão judicial de 1º ou 2º graus, transitada em julgado” (THEODORO JR., 2005, p. 76). 

 

3.2 Alimentares 

Diz-se que o precatório é alimentar quando o crédito nele requisitado tem natureza 

salarial ou é decorrente de vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, 

benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em 

responsabilidade civil do estado, conforme se extrai do § 1º do art. 100 da CF, senão vejamos: 

§ 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. 

 

3.3 Prioridade Constitucional- § 2º do Art. 100 da CF 

O legislador constituinte, por meio da Emenda Constitucional 94, estabeleceu, no 

artigo 100, a regra que assegura aos idosos, aos portadores de doença grave e às pessoas com 

deficiência prioridade no pagamento de seus créditos até o valor equivalente ao triplo fixado 

em lei para os fins do disposto no § 3º do mesmo artigo. Esse direito de preferência tem 

modificado a forma de liquidação das dívidas devidas pela fazenda pública em precatórios e 

tem provocado alguns questionamentos. 
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O ponto intrigante do tema consiste em definir se esse direito de prioridade se traduz 

em ordem imediata de pagamento ou num mero direito de preferência, porquanto não restou 

definido no texto constitucional, tampouco na legislação infraconstitucional, como devem ser 

alocados os créditos para liquidação dos débitos tidos por prioritários, visto que o mesmo 

texto constitucional estabelece que os precatórios apresentados, no tribunal, até 1º de julho de 

um ano, serão liquidados até o final do exercício subsequente, sem fazer qualquer reserva 

quanto a essa questão. 

Com efeito, o questionamento principal acerca do tema consiste em esclarecer se o 

texto constitucional impõe que se faça o pagamento imediato da parcela prioritária ou que 

apenas se antecipe essa parcela quando não for possível a liquidação integral do valor 

requisitado. Nessa linha, muitos tribunais, de maneira açodada, têm determinado que o 

devedor disponibilize, de forma imediata, a quantia necessária à sua liquidação, ferindo, por 

consequência, o princípio constitucional da previsão orçamentária. 

No exame da questão, defende-se não ser possível o adimplemento imediato da 

parcela prioritária, uma vez que tal providência deve ser adotada quando, dentro do exercício 

financeiro, não houver disponibilidade orçamentária para liquidação integral do débito 

judicial ao qual está vinculado o precatório. Até porque se entende que a prioridade 

assegurada pela Constituição garante aos idosos e portadores de doenças graves apenas um 

direito de preferência e não impõe o pagamento imediato da parcela prioritária. 

Na linha desse entendimento, o Conselho da Justiça Federal, por meio da Resolução 

405/2016, que regula o procedimento e pagamento dos requisitórios no âmbito da Justiça 

Federal, estabelece que: 

Art. 17. A prioridade dos créditos dos portadores de doenças graves e 
maiores de 60 anos será limitada ao triplo do valor estipulado para as 
requisições de pequeno valor, não importando em ordem de pagamento 
imediato, mas apenas em ordem de preferência. 

 

No mesmo sentido, o art. 10 da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça 

diz que: “O pagamento preferencial previsto no § 2º do art. 100 da CF será efetuado por 

credor e não importará em ordem de pagamento imediato, mas apenas em ordem de 

preferência”. 

3.4 Não Alimentares 
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Entende-se por precatórios não alimentares aqueles que não se enquadram nas regras 

estabelecidas no § 1º do art. 100 da Constituição Federal, ou seja, os decorrentes de débitos 

que não envolvam questões salariais e outras formas de remuneração.  

Até a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 30, os 

precatórios não alimentares eram liquidados em até 10 parcelas iguais e sucessivas. A edição 

da referida emenda trouxe grandes questionamentos acerca de sua constitucionalidade, sendo 

ainda apelidada de emenda do calote constitucional. 

 

3.5 Parcelamento  

As regras de parcelamento contidas no art. 78 do ADCT, sem dúvida, trouxeram 

graves prejuízos aos beneficiários de precatórios, já que criou uma regra que impedia que as 

execuções decorrentes de ações originadas antes de 31/12/1999 e que os créditos pendentes de 

pagamento, na data de sua edição, fossem liquidados em única parcela, como ocorria até a 

data de sua edição, o que permitiu que as execuções mais recentes fossem liquidadas de uma 

única vez e as execuções mais antigas permanecessem parceladas. 

Não se tem dúvidas do acerto da declaração de inconstitucionalidade da EC 30 - ADI 

2356/DF, em que pese ainda não ter transitado em julgado, visto que estão pendentes de 

julgamento os embargos de declaração que foram interpostos para modular os efeitos da 

declaração da inconstitucionalidade, muito embora os precatórios expedidos, a partir da 

decisão proferida pelo Supremo, não mais estejam sendo pagos de forma parcelada, tendo 

sido mantido os já em parcelamento. 

Vale dizer que a EC 94 trouxe algumas inovações importantes, sobretudo quando 

permitiu o parcelamento de créditos não alimentares, na forma disposta no §20, do art. 100, in 

verbis: “Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos 

precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor 

deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais 

nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou 

mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com 

redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em 

relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos 

definidos na regulamentação editada pelo ente federado."  
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4. AS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 

O pagamento de débitos judiciais através das requisições de pequeno valor tem se 

demonstrado uma forma eficaz de pagamento dos débitos devidos pela fazenda pública, pela 

velocidade que essa modalidade traz. Vale dizer que Vitor Fonseca define da seguinte forma:  

A requisição de pequeno valor é uma ordem de pagamento, tal como o 
precatório, mas que prescinde de dotação orçamentária específica. O credor 
da Fazenda, portanto, não precisa esperar a inclusão de verbas destinadas ao 
pagamento de seu crédito no orçamento do ente político para ver satisfeita 
sua dívida. A grande vantagem da requisição de pequeno valor é exatamente 
esta: a desnecessidade de inclusão, no orçamento, da verba necessária ao 
pagamento da dívida de pequeno valor. O credor, por isso, não tem de 
aguardar até o exercício seguinte para ter seu crédito pago (2007, p. 374). 

Os débitos judiciais liquidados por meio de requisições de pequeno valor têm 

alcançado cifras muito altas e, muitas vezes, se equivalem ao montante disponibilizado para 

pagamento de precatórios. Os tribunais regionais federais têm papel importante na utilização 

dessa modalidade de requisição, já que em valores nominais tem sido liberados, através de 

RPVs, mais de 6 (seis) bilhões de reais por ano, beneficiando mais de 1,2 milhões de pessoas. 
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5. O PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS E DAS RPVS NO TRIBUNAL - § 5º 

do Art. 100 da CF 

5.1 Das Implicações Práticas 

Na busca de uma prestação jurisdicional cada vez mais eficiente, os tribunais têm 

promovido a centralização dos pagamentos dos débitos judiciais no âmbito dos respectivos 

setores de precatórios, o que permite um maior controle e organização. Essa dinâmica tem 

rendido bons frutos, porquanto assegura a unificação e uniformização de procedimentos, tanto 

no que diz respeito à forma e aos critérios de atualização monetária, quanto aos atos 

cartorários. 

Muito se tem discutido acerca da demora existente no pagamento das sentenças 

judiciais, mas pouco tem sido feito para que a satisfação das dívidas devidas pela fazenda 

pública ocorra de forma mais diligente, muito embora mereça destaque os esforços realizados 

pelos tribunais para desenvolver sistemas digitais que permitam maior agilidade na autuação, 

no processamento e na efetivação do pagamento.  

Neste contexto, merece aplauso a dinâmica adotada pelo Conselho da Justiça Federal 

que, há muito, impôs aos tribunais regionais federais uniformização de seus procedimentos, 

seja na organização das propostas orçamentárias, seja na liberação dos créditos diretamente 

em contas judiciais à disposição dos respectivos credores. 

Seguindo a mesma linha, o Conselho Nacional de Justiça vem regulamentando o 

procedimento a ser observado pelos demais tribunais, desde o momento da elaboração do 

ofício requisitório até pagamento. As ações realizadas pelos Conselhos chegam em boa hora, 

já que o procedimento do precatório precisa ser revisto, ou melhor, consolidado e 

uniformizado. Essa sistemática vai ao encontro dos princípios constitucionais que norteiam os 

ideários de uma justiça eficiente. 

Apesar da grande relevância do tema, são poucos os que se aventuram ao seu estudo, 

tanto é verdade que é escasso o material bibliográfico sobre os conflitos que envolvem o 

procedimento dos requisitórios de pagamento. Essa flagrante falta de atenção para com o tema 

torna mais difícil a criação de um caminho padrão a ser seguido por todos.  

A falta de regras claras e objetivas quanto ao fluxo ideal a ser observado para a 

realização de pagamento rápido e seguro pelos tribunais tem levado a edição de atos e 
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resoluções internas para estabelecer um procedimento capaz de garantir transparência e 

certeza da regularidade do pagamento. 

Por essa razão, há quem defenda a necessidade de manifestação e atuação do 

Ministério Público em todas as fases do processamento da requisição de pagamento, podendo, 

inclusive, opinar pela devolução da requisição ao juízo de origem para sanar eventuais 

omissões existentes no ofício requisitório. 

Por outro lado, com todo respeito a tal posição, defende-se que inexiste interesse 

público primário para embasar a intervenção obrigatória do ente ministerial no processamento 

de precatórios e requisições de pequeno valor. A participação do ministério público apenas se 

justifica quando da tomadas de decisões extremas, como é o caso de sequestro. 

Com muita propriedade, a Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça 

estabelece o procedimento a ser observado pelos tribunais para efetivação das medidas 

constritivas previstas no § 6º do art. 100 da Constituição Federal, no § 4º do art. 78 e no 97 do 

ADCT, senão vejamos: 

Art. 33. Para os casos de sequestro previstos no art. 100 da Constituição 
Federal e no art. 97 do ADCT, o Presidente do Tribunal de origem do 
precatório determinará a autuação de processo administrativo contendo os 
documentos comprobatórios da preterição de direito de precedência ou de 
não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do precatório, 
bem como nos casos de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam 
o inciso II do § 1º e os §§ 2º e 6º do art. 97 do ADCT. § 1º Após a autuação, 
será oficiada a autoridade competente – Presidente da República, 
Governador ou Prefeito, conforme o caso –, para, em 30 dias, proceder à 
regularização dos pagamentos ou prestar as informações correspondentes. § 
2º Em seguida à manifestação ou ao transcurso do prazo sem manifestação, 
os autos serão encaminhados ao Ministério Público para manifestação, em 
10 (dez) dias. § 3º Após a manifestação do Ministério Público, ou transcurso 
do prazo sem manifestação, o Presidente do Tribunal proferirá a decisão. § 
4º Das decisões dos Presidentes dos Tribunais caberá recurso conforme 
previsto no Regimento Interno do Tribunal. § 5º Havendo necessidade de 
sequestro de recursos financeiros, este procedimento será realizado pelo 
Presidente do Tribunal, por meio do convênio Bacen-Jud. 

 

De mais a mais, defende-se que deve haver uma intervenção mínima da Presidência 

do Tribunal no processamento, tendo em vista que, sendo a requisição uma ordem judicial de 

pagamento, cabe tão somente ao Presidente zelar pelo correto pagamento, devendo eventuais 

questionamentos de natureza processual ser apresentados junto ao juízo da execução, já que a 
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atividade do presidente do tribunal tem caráter meramente administrativo. Nesse sentido, 

Leonardo da Cunha defende que: 

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 que julgou a causa em 
primeiro grau. De fato, questões pendentes ou que surgirem após a 
expedição de 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 requisitórios expedido 
por ordem daquele (DA CUNHA, 2009, P.301) 

 

Há que se registrar que, no procedimento de requisição do precatório, pelo juiz da 

execução, através do Presidente do Tribunal, não é possível qualquer atuação das partes, ainda 

que se trate dos próprios interessados, razão pela qual se entende não ser pertinente e devido o 

protocolamento de requerimento tendente a modificar o comando existente no ofício 

requisitório. 

 

5.2 Os Incidentes 

No sentido mais estrito da palavra, tem-se por incidente todo e qualquer 

acontecimento que altera o desenrolar natural de um procedimento, in casu, do requisitório, 

algo que possa a vir modificar a ordem de pagamento proferida pelo magistrado que preside a 

ação executória. 

Com efeito, não pode o Presidente do tribunal intervir na execução, ainda que 

provocado pelas partes, tampouco, fazer as vezes do juízo da execução. Nesse sentido, assim 

se manifestou o egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.ADITAMENTO DE 
PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - 
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o 
Código de Processo Civil de 2015. II - Acórdão recorrido em consonância 
com a orientação desta Corte, segundo a qual a) não cabe ao Presidente do 
Tribunal (ou à autoridade delegada) determinar o aditamento de precatório 
em razão de pagamento insuficiente, exceto nos casos de erro material e 
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inexatidão aritmética contidos no precatório original; e b) cabe ao juízo da 
execução o julgamento de questões incidentes surgidas durante o 
cumprimento do precatório, tendo o Presidente do Tribunal atribuições 
de índole meramente administrativa.III - A Agravante não apresenta, no 
agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IV - 
Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 51.930/MG, Rel. Ministra 
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, 
DJe 23/03/2017) 

Daí porque os tribunais superiores têm sufragado o entendimento de que cabe ao 

Juízo da Execução o exame dos incidentes surgidos no processamento dos precatórios, 

exatamente para evitar questionamentos das partes e interferências descabidas dos presidentes 

dos tribunais na atividade jurisdicional.  

E, não foi outro, se não esse posicionamento fixado pelo legislador constituinte 

derivado ao consagrar, na regra contida no § 7º do art. 100 da Constituição Federal, que 

qualquer ato omissivo ou comissivo, do presidente do tribunal, que retarde o pagamento do 

precatório, ensejará a sua responsabilização criminal e administrativa. 

Apesar de toda a clareza do texto constitucional não são poucos os presidentes de 

tribunal que, inadvertidamente, se aventuram em interferir na atividade jurisdicional, ao 

argumento de que à luz do art. 1º-E da Lei 9.494/97, o presidente deve revisar o cálculo do 

valor apurado no precatório antes de seu adimplemento. Quanto a isso, não resta qualquer 

dúvida, mas o que não pode é o presidente ficar com a responsabilidade de reexaminar a conta 

de liquidação que embasou a expedição do requisitório, como se obrigado fosse.  

Diante disso, defende-se não ser atribuição do presidente o reexame dos meandros e 

das controvérsias numéricas da execução, uma vez que tal atribuição cabe ao magistrado que 

preside a execução, ficando a cargo do presidente apenas a revisão de eventuais equívocos 

decorrentes da atualização, quando realizada no âmbito do tribunal. Essa postura leva a uma 

divisão mais equitativa da responsabilidade pelo pagamento, pois, do contrário, o presidente 

perderá sua função constitucional de zelar pelo correto pagamento, para ser uma instância 

revisora de cálculos. 

 

5.3 Erro Material 
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No âmbito dos tribunais, é recorrente a atuação dos entes devedores de precatórios e 

requisições de pequeno valor, buscando a invalidação dos ofícios requisitórios de pagamento, 

sob o argumento de que há erro material na conta de liquidação.  

A alegação de erro material é, muitas vezes, uma manobra utilizada pelos devedores 

de precatórios para paralisar a execução em seu momento mais importante, qual seja, o da 

liquidação, pois mesmo após ter concordado com os valores requisitados e já efetivada a 

inscrição do precatório, a entidade devedora suscita a existência de incorreção material nos 

cálculos judiciais, levando ao sobrestamento do pagamento.  

Tem-se observado que a Fazenda Pública vem, sistematicamente, peticionando nos 

autos dos precatórios que tramitam nos tribunais, e quase sempre com a mesma 

fundamentação de que há erro material na conta de liquidação que embasou a expedição do 

ofício requisitório, forçando a suspensão do pagamento do débito judicial até o exame da 

questão, o que, sem medo de errar, ocasiona uma demora de anos. 

A postura estatal supracitada, de tão corriqueira, vem comprometendo o bom 

andamento dos trabalhos cartorários e arranhando a credibilidade e segurança jurídica das 

decisões do Poder Judiciário, visto que a sensação é de que não há concretização do direito 

material conseguido depois de anos de luta. 

Assim, não se pode conceber que, após um longo caminho trilhado pelo credor na 

busca da concretização do seu direito, a parte adversa, no momento do adimplemento da 

obrigação, mediante simples postulação, reabra a discussão acerca do valor devido, valor este 

muitas vezes por ela acolhido no iter processualmente. 

Por essa razão, tem-se sistematicamente não sido conhecidas as alegações de erro 

material apresentadas nos autos dos precatórios, ante a inadequação da via eleita, já que as 

alegações de erros materiais devem ser formuladas nos autos das ações executórias, salvo se 

tratarem dos critérios de cálculos realizados no âmbito do tribunal. 

Ressalte-se, por oportuno, que não se desconhece a qualidade e o brilhantismo do 

trabalho desempenhado pelos procuradores estatais no acompanhamento do montante a ser 

liberado, entretanto, entende-se que a simples alegação de erro material não pode ensejar o 

sobrestamento do precatório. 
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5.4  Habilitação de Herdeiros 

Questão recorrente no pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor é a 

habilitação de herdeiros e interessados nos levantamentos de valores deixados por 

beneficiários falecidos, mas uma questão importante é saber se o presidente do tribunal deve 

realizar a habilitação de sucessores nos próprios autos do procedimento do precatório. 

Ao meu sentir, a habilitação de herdeiros reclama a prática de um conjunto de atos 

processuais que devem ser praticados nos autos da ação executória, visto que o procedimento 

do precatório não comporta maiores dilações, por ser, como já mencionado, apenas uma 

ordem judicial de pagamento. 

De mais a mais, resta inequívoca que a habilitação de sucessores deve ser efetivada 

nos autos da ação originária, de modo a permitir a intervenção de terceiros interessados em 

todas as fazes do procedimento habilitatório, tanto é verdade que o art. 689 do Código de 

Processo Civil de 2015 disciplina que: 

Art. 689.  Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na 
instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.  

Basta uma breve leitura do dispositivo processual supracitado para afastar qualquer 

dúvida quanto à necessidade de a habilitação ocorrer nos autos da ação originária, cabendo ao 

juiz requisitante, uma vez efetivada a habilitação, noticiar ao presidente do tribunal, para que 

os créditos requisitados sejam liberados diretamente aos respectivos credores.  

 

5.5 Cessão de Créditos 

A cessão de créditos em precatórios é um negócio jurídico realizado pelo 

beneficiário de um crédito em favor de um terceiro estranho ao processo de execução. Esse 

negócio de regra é realizado mediante a lavratura de escritura pública de cessão de direitos, 

submetida ao Juízo da Execução para homologação e que dispensa qualquer manifestação da 

parte devedora, limitando-se, exclusivamente, a parte disponível do crédito requisitado em 

nome do beneficiário. 

Quando o crédito for cedido antes da expedição do ofício requisitório, a ordem 

judicial de pagamento deve trazer os dados do titular originário do crédito e o nome do 

cessionário, justamente para manter os dados históricos do exequente originário. A cessão 
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realizada após inscrição do precatório deve ser apenas comunicada ao presidente, para que os 

valores sejam disponibilizados para o cessionário. 

A Constituição Federal prevê, no § 13 do art. 100, a possibilidade de o credor de um 

precatório ceder total ou parcialmente seu crédito e, embora faça menção da necessidade de o 

credor comunicar ao tribunal e à entidade devedora, tem-se entendido que cabe ao juízo da 

execução fazer a análise dos termos da cessão, in verbis: 

§ 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. 

O procedimento para cessão de crédito de precatórios está regulamentado nas 

Resoluções 405/2016, do Conselho da Justiça Federal, e 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça. Os referidos atos normativos abordam o instituto da cessão de créditos em precatórios 

com pequenas diferenças, mas tão somente quanto à apresentação do pedido, seu 

processamento e a liberação do crédito cedido.  

Nesse sentido, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça assegura que:  

Art. 16. O credor de precatório poderá ceder, total ou parcialmente, seus 
créditos a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se 
aplicando ao cessionário a preferência de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 100 
da CF. § 1º O disposto no caput não obsta o gozo, pelo cessionário, da 
preferência de que trata o § 1º do art. 100, quando a origem do débito se 
enquadrar em uma das hipóteses nele previstas. § 2º Quando a cessão for 
comunicada após o registro da preferência de que trata o § 2º do art. 100, 
deve o Tribunal de origem do precatório adotar as providências para a 
imediata retirada e, se for o caso, inclusão da preferência do § 1º do art. 100 
da CF. § 3º A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após 
comunicação, por meio de petição protocolizada, ao juízo de origem e à 
entidade devedora, antes da apresentação da requisição ao Tribunal. § 4º A 
cessão de créditos não alterará a natureza comum ou alimentar do precatório 
e não prejudicará a compensação, sendo considerado, para esse fim, o credor 
originário. Art. 17. Nos precatórios submetidos ao regime especial de que 
trata o art. 97 do ADCT, poderá ocorrer cessão do crédito a terceiros, pelo 
credor, aplicando-se as normas do artigo 16, caput e seus §§ 1º e 2º, devendo 
a comunicação da cessão ser protocolizada junto ao Presidente do Tribunal 
de origem do precatório, que comunicará à entidade devedora e, após 
decisão, promoverá a alteração da titularidade do crédito, sem modificação 
na ordem cronológica. 
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Nessa toada, mas com pequenas diferenças textuais, a Resolução 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal estabelece:  

Art. 20 - O credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus 
créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância 
do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 
100 da Constituição Federal. § 1º - A cessão de créditos em requisição de 
pagamento somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor 
líquido após incidência de contribuição para o PSS, penhora, destaque de 
honorários contratuais, compensação deferida até 25 de março de 2015 e 
cessão anterior, se houver. § 2º - No caso de cessão total do valor líquido, o 
valor do PSS deverá ser requisitado em favor do beneficiário original. Art. 
21 - Havendo cessão de crédito, a mudança de beneficiário na requisição 
somente ocorrerá se o cessionário juntar aos autos da execução o respectivo 
contrato antes da elaboração do requisitório pelo juízo da execução. Art. 22 - 
Havendo cessão total ou parcial de crédito após a apresentação do ofício 
requisitório, o juiz da execução comunicará o fato ao tribunal para que, 
quando do depósito, coloque os valores requisitados à sua disposição, com o 
objetivo de liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante 
alvará ou meio equivalente. Art. 23 - A cessão de crédito não transforma em 
alimentar um crédito comum nem altera a modalidade de precatório para 
requisição de pequeno valor. Art. 24 - Os valores do cedente e do 
cessionário, em caso de cessão parcial, deverão ser solicitados no mesmo 
ofício requisitório, em campo próprio ou por outro meio que permita a 
vinculação. Art. 25 - Quando se tratar de precatório com contribuição para o 
PSS, a cessão de crédito será sempre parcial e se limitará ao valor líquido da 
requisição, considerado como tal o valor bruto dela, descontada a 
contribuição para o PSS. 

Pelos mesmos fundamentos declinados em relação à habilitação de herdeiros, 

defende-se que a apreciação do pedido de homologação da cessão de créditos relativos a 

precatórios deve ser examinada pelo Juízo da Execução, já que tal procedimento tem caráter 

jurisdicional e, portanto, não pode ser decidido no procedimento administrativo do precatório, 

cabendo ao presidente do tribunal adotar as providências determinadas pelo juiz requisitante, 

bem assim zelar para que o cessionário e o cedente recebam exatamente a quantia que lhes 

são devidas, recolhendo os respectivos tributos incidentes.  

 

5.6 Penhora de Valores 

A questão controvertida é saber se é possível a efetivação de penhoras de valores nos 

autos dos precatórios, neste caso, não se trata se os valores requisitados podem ou não ser 

penhorados, mas sim se o procedimento administrativo do precatório comporta a prática de 

atos constritivos de caráter nitidamente processual.  
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A relevância do questionamento vem à tona no momento em que vários credores 

requerem ao presidente do tribunal que proceda ao bloqueio de determinada quantia, em face 

da existência de dívidas vinculadas ao credor do requisitório. O ponto fundamental dessa 

problemática é saber se o presidente do tribunal detém competência para decidir ou não sobre 

créditos prioritários e preferência dos credores, já que tais atos são complexos e extrapolam, a 

meu sentir, a esfera de competência do presidente. 

É do conhecimento de todos que a análise e a organização da lista geral de credores 

competem ao Juízo que preside a execução, e é por essa razão que se defende que os pedidos 

de penhoras não devem sequer ser conhecidos pelos presidentes dos tribunais, já que tal 

atividade é essencialmente jurisdicional. 

As penhoras de créditos oriundos de precatórios devem ser efetivadas nos mesmos 

autos em que a expedição da ordem de pagamento ocorreu, qual seja, no rosto da ação de 

execução, justamente para permitir que o juiz requisitante exerça o controle das diversos 

pedidos apresentados e possa definir ordens de preferências das penhoras realizadas. 

No âmbito dos tribunais regionais federais, está consolidado o entendimento de que, 

nos casos de penhora, os valores requisitados devem, indistintamente, ser colocados à 

disposição do Juízo da Execução, já que a decisão acerca da possibilidade ou não de se 

atender à ordem de bloqueio do crédito deve ser por ele exarada. Esse posicionamento, 

sufragado pela justiça federal, decorre da redação dada ao disposto no atual art. 43 da 

Resolução 405 do Conselho da Justiça Federal, senão vejamos: 

Art. 43. No caso de penhora, arresto, sequestro, cessão de crédito posterior à 
apresentação do ofício requisitório e sucessão causa mortis, os valores 
requisitados ou depositados serão convertidos em depósito judicial, 
indisponível, à ordem do juízo da execução, até ulterior deliberação deste 
sobre a destinação do crédito. 

Em que pese à orientação contida no ato normativo supracitado, entende-se ser 

perfeitamente possível, para dar efetividade a prestação jurisdicional, o acatamento de ordens 

de transferências de valores já depositados pela instituição financeira em adimplemento de 

precatórios, formuladas por magistrados no efetivo exercício da atividade judicante, desde que 

não haja qualquer restrição à liberação do pagamento por parte do juízo que expediu o 

precatório ou do tribunal- responsável pelo depósito- e inexista concorrência de credores, ou 

seja, mais de uma ordem de penhora. 
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5.7 Compensação 

A compensação de valores consiste num procedimento pelo qual o credor originário 

de um precatório, em débito com a fazenda, tem abatido do seu crédito os valores das dívidas 

existentes. A implantação desse instituto suscitou vários questionamentos quanto à 

possibilidade da compensação ser efetivada em relação a débitos existentes junto a outros 

órgãos da administração que não integram a relação processual que deu origem ao precatório. 

O instituto da compensação foi criado pela Emenda Constitucional 62/2011, a qual 

acrescentou ao art. 100 da Constituição os §§ 9 e 10, dando a seguinte redação: 

§ 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. 

O procedimento para efetivação da compensação foi regulamentado e definido pela 

Lei 12.431/2011, in verbis: 

Art. 30. A compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal com 
créditos provenientes de precatórios, na forma prevista nos §§ 9o e 10 do art. 
100 da Constituição Federal, observará o disposto nesta Lei. § 1o Para 
efeitos da compensação de que trata o caput, serão considerados os débitos 
líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa da União, incluídos os 
débitos parcelados. § 2o O disposto no § 1o não se aplica a débitos cuja 
exigibilidade esteja suspensa, ressalvado o parcelamento, ou cuja execução 
esteja suspensa em virtude do recebimento de embargos do devedor com 
efeito suspensivo, ou em virtude de outra espécie de contestação judicial que 
confira efeito suspensivo à execução. § 3o A Fazenda Pública Federal, antes 
da requisição do precatório ao Tribunal, será intimada para responder, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sobre eventual existência de débitos do autor da 
ação, cujos valores poderão ser abatidos a título de compensação.§ 4o A 
intimação de que trata o § 3o será dirigida ao órgão responsável pela 
representação judicial da pessoa jurídica devedora do precatório na ação de 
execução e será feita por mandado, que conterá os dados do beneficiário do 
precatório, em especial o nome e a respectiva inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). § 
5o A informação prestada pela Fazenda Pública Federal deverá conter os 
dados necessários para identificação dos débitos a serem compensados e 
para atualização dos valores pela contadoria judicial. § 6o Somente poderão 
ser objeto da compensação de que trata este artigo os créditos e os débitos 
oriundos da mesma pessoa jurídica devedora do precatório. Art. 31. 
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Recebida a informação de que trata o § 3o do art. 30 desta Lei, o juiz 
intimará o beneficiário do precatório para se manifestar em 15 (quinze) dias. 
§ 1o A impugnação do beneficiário deverá vir acompanhada de documentos 
que comprovem de plano suas alegações e poderá versar exclusivamente 
sobre:I - erro aritmético do valor do débito a ser compensado; II - suspensão 
da exigibilidade do débito, ressalvado o parcelamento; III - suspensão da 
execução, em virtude do recebimento de embargos do devedor com efeito 
suspensivo ou em virtude de outra espécie de contestação judicial que 
confira efeito suspensivo à execução; ou IV - extinção do débito. § 2o Outras 
exceções somente poderão ser arguidas pelo beneficiário em ação autônoma. 
Art. 32. Apresentada a impugnação pelo beneficiário do precatório, o juiz 
intimará, pessoalmente, mediante entrega dos autos com vista, o órgão 
responsável pela representação judicial da pessoa jurídica devedora do 
precatório na ação de execução, para manifestação em 30 (trinta) dias. Art. 
33. O juiz proferirá decisão em 10 (dez) dias, restringindo-se a identificar 
eventuais débitos que não poderão ser compensados, o montante que deverá 
ser submetido ao abatimento e o valor líquido do precatório. Parágrafo 
único. O cálculo do juízo deverá considerar as deduções tributárias que serão 
retidas pela instituição financeira. Art. 34. Da decisão mencionada no art. 33 
desta Lei, caberá agravo de instrumento. § 1o O agravo de instrumento terá 
efeito suspensivo e impedirá a requisição do precatório ao Tribunal até o seu 
trânsito em julgado. § 2o O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá 
juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento 
e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos 
que instruíram o recurso. § 3o O agravante, no prazo de 3 (três) dias, 
informará o cumprimento do disposto no § 2o ao Tribunal, sob pena de 
inadmissibilidade do agravo de instrumento. Art. 35. Antes do trânsito em 
julgado da decisão mencionada no art. 34 desta Lei, somente será admissível 
a requisição ao Tribunal de precatório relativo à parte incontroversa da 
compensação. Art. 36. A compensação operar-se-á no momento em que a 
decisão judicial que a determinou transitar em julgado, ficando sob condição 
resolutória de ulterior disponibilização financeira do precatório. § 1o A 
Fazenda Pública Federal será intimada do trânsito em julgado da decisão que 
determinar a compensação, com remessa dos autos, para fins de registro. § 
2o No prazo de 30 (trinta) dias, a Fazenda Pública Federal devolverá os 
autos instruídos com os dados para preenchimento dos documentos de 
arrecadação referentes aos débitos compensados. § 3o Recebidos os dados 
para preenchimento dos documentos de arrecadação pelo juízo, este intimará 
o beneficiário, informando os registros de compensação efetuados pela 
Fazenda Pública Federal. § 4o Em caso de débitos parcelados, a 
compensação parcial implicará a quitação das parcelas, sucessivamente: I - 
na ordem crescente da data de vencimento das prestações vencidas; e II - na 
ordem decrescente da data de vencimento das prestações vincendas. § 5o 
Transitada em julgado a decisão que determinou a compensação, os atos de 
cobrança dos débitos ficam suspensos até que haja disponibilização 
financeira do precatório, sendo cabível a expedição de certidão positiva com 
efeitos de negativa. § 6o Os efeitos financeiros da compensação, para fins de 
repasses e transferências constitucionais, somente ocorrerão no momento da 
disponibilização financeira do precatório. § 7o Entende-se por 
disponibilização financeira do precatório o ingresso de recursos nos cofres 
da União decorrente dos recolhimentos de que trata o § 4o do art. 39. § 8o 
Os valores informados, submetidos ao abatimento, serão atualizados até a 
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data do trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a 
compensação, nos termos da legislação que rege a cobrança dos créditos da 
Fazenda Pública Federal. Art. 37. A requisição do precatório pelo juiz ao 
Tribunal conterá informações acerca do valor integral do débito da Fazenda 
Pública Federal, do valor deferido para compensação, dos dados para 
preenchimento dos documentos de arrecadação e do valor líquido a ser pago 
ao credor do precatório, observado o disposto no parágrafo único do art. 33. 
Art. 38. O precatório será expedido pelo Tribunal em seu valor integral, 
contendo, para enquadramento no fluxo orçamentário da Fazenda Pública 
Federal, informações sobre os valores destinados à compensação, os valores 
a serem pagos ao beneficiário e os dados para preenchimento dos 
documentos de arrecadação. Art. 39. O precatório será corrigido na forma 
prevista no § 12 do art. 100 da Constituição Federal. § 1o A partir do trânsito 
em julgado da decisão judicial que determinar a compensação, os débitos 
compensados serão atualizados na forma do caput. § 2o O valor bruto do 
precatório será depositado integralmente na instituição financeira 
responsável pelo pagamento. § 3o O Tribunal respectivo, por ocasião da 
remessa dos valores do precatório à instituição financeira, atualizará os 
valores correspondentes aos débitos compensados, conforme critérios 
previstos no § 1o, e remeterá os dados para preenchimento dos documentos 
de arrecadação à instituição financeira juntamente com o comprovante da 
transferência do numerário integral do precatório. § 4o Ao receber os dados 
para preenchimento dos documentos de arrecadação de que trata o § 3o, a 
instituição financeira efetuará sua quitação em até 24 (vinte e quatro) horas. 
§ 5o Após a disponibilização financeira do precatório, caberá restituição 
administrativa ao beneficiário de valores compensados a maior. Art. 40. 
Recebidas pelo juízo as informações de quitação dos débitos compensados, o 
órgão responsável pela representação judicial da pessoa jurídica devedora do 
precatório na ação de execução será intimado pessoalmente, mediante 
entrega dos autos com vista, para registro da extinção definitiva dos débitos. 
Art. 41. Em caso de cancelamento do precatório, será intimada a Fazenda 
Pública Federal para dar prosseguimento aos atos de cobrança. § 1o Em se 
tratando de débitos parcelados, uma vez cancelado o precatório, o 
parcelamento será reconsolidado para pagamento no prazo restante do 
parcelamento original, respeitado o valor da parcela mínima, se houver. § 2o 
Se o cancelamento do precatório ocorrer após a quitação dos débitos 
compensados, o Tribunal solicitará à entidade arrecadadora a devolução dos 
valores à conta do Tribunal. Art. 42. Somente será objeto do parcelamento 
de que trata o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) o valor líquido do precatório a ser pago ao beneficiário, após 
abatimento dos valores compensados com os créditos da Fazenda Pública 
Federal e das correspondentes retenções tributárias. Parágrafo único. Os 
débitos compensados serão quitados integralmente, de imediato, na forma do 
§ 4o do art. 39. Art. 43. O precatório federal de titularidade do devedor, 
inclusive aquele expedido anteriormente à Emenda Constitucional no 62, de 
9 de dezembro de 2009, poderá ser utilizado, nos termos do art. 7o da Lei no 
11.941, de 27 de maio de 2009, para amortizar a dívida consolidada. Art. 44. 
O disposto nesta Lei não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas 
em lei como de pequeno valor que a Fazenda Pública Federal deva fazer em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
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Seguindo a orientação constitucional, os Conselhos Nacional de Justiça e o da Justiça 

Federal alteraram, respectivamente, as Resoluções 115/2010 e 168/2011, vigentes à época 

(posteriormente substituídas, respectivamente, pelas Resoluções 145/2012 e 405/2016), 

estabelecendo o procedimento e os requisitos necessários para a realização da compensação 

de maneira automática nos tribunais, senão vejamos: 

Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça: Art. 6º O juízo da 
execução, antes do encaminhamento do precatório ao Tribunal, para os 
efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição 
Federal, intimará o órgão de representação judicial da entidade executada 
para que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as 
condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento 
dos valores informados. § 1º Havendo resposta de pretensão de compensação 
pela entidade devedora, o juiz da execução decidirá o incidente nos próprios 
autos da execução, após ouvir a parte contrária que deverá se manifestar em 
10 (dez) dias, valendo-se, se necessário, do exame pela contadoria judicial. § 
2º Quando a intimação for realizada no âmbito do Tribunal, havendo 
pretensão de compensação pela entidade devedora, o Presidente determinará 
a autuação de processo administrativo e ouvirá a parte contrária, que deverá 
se manifestar em 10 (dez) dias, decidindo em seguida, valendo-se, se 
necessário, do exame pela contadoria do Tribunal e cabendo recurso na 
forma prevista no seu regimento interno. § 3º Tornando-se definitiva a 
decisão que determina a compensação dos valores a serem pagos mediante 
precatório, deverá a Vara ou o Tribunal, conforme o órgão que decidiu sobre 
a compensação, emitir certificado de compensação para fins de controle 
orçamentário e financeiro, juntando-os ao processo administrativo de 
expedição do precatório. (Redação dada pela Resolução n° 123, de 09.11.10) 
§ 4º A compensação se operará no momento da efetiva expedição do 
certificado de compensação, quando cessará a incidência de correção 
monetária e juros moratórios sobre os débitos compensados. (Redação dada 
pela Resolução n° 123, de 09.11.10) § 5º O procedimento de compensação, 
quando realizado no âmbito do Tribunal, não impedirá a inscrição do 
precatório apresentado até 1º de julho de um ano no orçamento do ano 
seguinte da entidade devedora, deduzindo-se o valor compensado, caso 
reconhecida posteriormente a compensação. (Incluído pela Resolução n° 
123, de 09.11.10) . 

Resolução 168/2011 do Conselho da Justiça Federal:Art. 12. O juízo da 
execução, antes da elaboração do precatório, para os efeitos da compensação 
prevista nos § 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, intimará o órgão 
de representação judicial da entidade executada por mandado, o qual conterá 
os dados do beneficiário e sua inscrição no CPF ou CNPJ, para que informe 
em 30 dias a existência de débitos do beneficiário para com a pessoa jurídica 
devedora do precatório que preencham as condições estabelecidas no § 9º do 
art. 100 da CF, sob pena de perda do direito de abatimento, e apresente 
discriminadamente: I – valor, data-base e indexador do débito; II – tipo de 
documento de arrecadação (DARF, GPS, GRU); III – código de receita; IV - 
número de identificação do débito. (Redação dada pela Resolução n. 235, de 
13.3.2013) § 1º Havendo resposta de pretensão de compensação pela 
entidade devedora, o juiz decidirá o incidente nos próprios autos, após a 
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intimação do beneficiário do precatório para se manifestar em 15 dias, 
valendo-se de exame pela contadoria judicial, se necessário. Conselho da 
Justiça Federal § 2º Tornando-se definitiva a decisão que determinar a 
compensação, os valores da execução e a quantia a ser compensada serão 
atualizados pela contadoria do juízo. § 3º A partir da data final da 
atualização a que se refere o parágrafo anterior, os valores a serem 
compensados serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos 
precatórios. § 4º Com base nos valores apurados, o juiz elaborará o 
precatório pelo valor bruto, com a informação discriminada dos débitos 
compensados, e intimará o órgão de representação judicial da entidade 
executada para: I – ciência do trânsito em julgado da decisão que determinou 
a compensação; II – suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, 
sob condição resolutória até seu efetivo recolhimento; III – conhecimento do 
inteiro teor da requisição. § 5º Os débitos a serem compensados se limitarão 
ao valor líquido do precatório, considerado como tal o valor bruto da 
requisição, descontados a contribuição do PSSS, se houver, e o imposto de 
renda a ser retido na fonte, apurado na forma do Capítulo VI. Art. 13. A 
compensação se operará definitivamente no momento do efetivo 
recolhimento dos valores compensados pela instituição financeira, incidindo 
o imposto de renda retido na fonte sobre o valor recolhido. (Redação dada 
pela Resolução n. 235, de 13.3.2013) § 1º No caso de compensação em favor 
da Fazenda estadual, da distrital, da municipal e de suas respectivas 
autarquias e fundações, bem assim dos conselhos de fiscalização profissional 
e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (DL n. 509/1969, 
art. 12), o depósito integral do valor requisitado será feito à ordem do 
tribunal, que o colocará à disposição do juízo da execução. § 2º A liberação 
dos valores de precatório com compensação será feita, mediante alvará ou 
meio equivalente, pelo juízo da execução em favor do beneficiário, com 
relação à parcela de seu crédito e, mediante guia de recolhimento, em favor 
da entidade devedora, com relação à compensação. (Redação dada pela 
Resolução n. 235, de 13.3.2013). § 3º Recebidas pelo juízo as informações 
de quitação dos débitos compensados, o órgão de representação judicial da 
entidade executada será intimado pessoalmente mediante entrega dos autos 
com vista, para registro da extinção definitiva dos débitos. Art. 14. O 
procedimento de compensação não se aplica às RPVs. Art. 15. No caso de 
cancelamento de precatório com compensação, deverá o juízo da execução 
intimar o órgão de representação judicial da entidade executada para tornar 
sem efeito a suspensão da exigibilidade do débito, adotando as providências 
decorrentes. Parágrafo único. Ocorrendo o cancelamento de precatório com 
compensação após a arrecadação dos valores compensados, além das 
providências previstas no caput, o tribunal solicitará à entidade arrecadadora 
respectiva que, no prazo de 10 dias, promova a devolução dos valores 
recolhidos. 

 

Apesar do grande esforço realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo 

Conselho da Justiça Federal para normatização e operacionalização da compensação, o 

instituto, após vários questionamentos nos tribunais, foi declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, por se entender que a compensação em precatórios, nos moldes 

delineados, viola o princípio constitucional da isonomia, tendo o STF entendido que havia nos 
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citados §§ 9º e 10 uma compensação compulsória, ou seja, havia, na verdade, um mecanismo 

criado para inviabilizar que o beneficiário recebesse seus créditos e ao mesmo tempo 

favorecer a fazenda pública uma cobrança extremamente rápida, em detrimento do próprio 

contribuinte que era pressionado a aderir a compensação, sob pena do precatório não ser pago. 

O Ministro Luiz Fux, na ementa da decisão proferida nos autos da ADI 4.425, 

destacou que a compensação em precatórios embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, 

XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos 

Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, 

caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput).  

Na mesma linha da decisão que declarou inconstitucional a compensação, entende-se 

que havia um desequilíbrio de forças, já que a máquina estatal foi moldada para beneficiar o 

Estado, porquanto vinculava o pagamento de seus débitos à efetivação da compensação, 

donde o credor era compelido a aceitar o abatimento de eventuais débitos existentes, pois do 

contrário seu precatório sequer era enviado ao tribunal.  

Com intuito de solucionar essa questão, a Emenda Constitucional 94/2016 permitiu 

ao beneficiário decidir se quer ou não compensar o valor a receber com dívidas, contanto que 

elas estejam inscritas na dívida ativa até 25 de março de 2015. Caso sejam compensados, 

esses valores passarão a ser uma receita do ente público, mas não poderão sofrer qualquer 

vinculação automática, como transferências a outros entes federados e para despesas com 

educação, saúde e outras finalidades. 

Desta feita, a Emenda Constitucional nº 94 acrescentou o art. 105 ao ADCT para 

consignar que, durante o regime especial de pagamento de precatórios previsto no art. 101 do 

ADCT, facultam-se aos credores de precatórios próprios ou de terceiros a compensação com 

débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25-03-2015 tenham sido inscritos 

na dívida dos Estados, do Distrito Federal ou do Município, observados os requisitos 

definidos em lei própria do ente federado. 

Assim, nesse regime, além de ocorrer a circunscrição da compensação ao período de 

vigência da moratória (até 31-12-20), ainda se condicionou à prévia definição dos requisitos 

dessa compensação por lei própria do ente federado devedor.  
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6. ATUALIZAÇAO DE VALORES 

6.1 Regras Específicas para a Atualização de Valores 

Questão importante e controvertida é a atualização de valores dos débitos judiciais, 

visto que a maioria dos entes federados não edita leis fixando os critérios para atualização das 

requisições de pequeno valor e dos precatórios, deixando a cargo dos tribunais tal 

procedimento. 

Essa postura estatal termina por criar formas dispares pelos tribunais, já que alguns 

têm dado continuidade aos parâmetros definidos no título judicial, sobre o qual incide juros e 

correção monetária, como se fosse a própria conta de liquidação, mas isso não quer dizer que 

há qualquer equívoco nesse procedimento, visto que não há nenhum ato normativo que 

estabeleça critérios uniformes. 

Diante desse contexto, vislumbra-se a necessidade de edição de norma que trate 

exatamente de maneira ampla e irrestrita, a fim de evitar quebra da uniformidade, como deve 

ser atualizado o precatório, cuidando da pertinência ou não da aplicação de juros e a partir de 

que período eles devem incidir. 

A discussão não é nova, sobretudo, porque há muito se discute a possibilidade de 

expedição de precatórios complementares, embora já esteja pacificado que da data da conta de 

liquidação até expedição -01 de julho do ano de inscrição em proposta orçamentária- não há 

mora, portanto, não são devidos juros de mora nesse período, bem assim da data da expedição 

até o término do exercício ao qual o precatório está vinculado 31 dezembro.  

Vale salientar que, recentemente, o STF tratou da matéria e submeteu a questão a 

regime de repercussão geral nos termos do tema 810, que assim dispõe: “Validade da correção 

monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda 

Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 

11.960/2009”. 

Atento a essa questão, e buscando estabelecer critérios únicos para atualização de 

seus débitos judiciais, a União Federal edita anualmente a lei de diretrizes orçamentárias e 

nela faz constar o índice a ser utilizado para correção de suas dívidas, o que facilita a 

organização dos pagamentos, além de afastar a possibilidade de erros grosseiros na elaboração 

dos cálculos dos precatórios federais. 
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No afã de uniformizar a maneira como são atualizados os precatórios, o legislador 

constituinte derivado, por meio da EC 62, definiu um critério único para atualização dos 

débitos judiciais, elegendo a TR como índice de correção. Entretanto, sabe-se que esse 

indexador não é capaz de repor as perdas decorrentes da inflação, tanto é verdade que foi 

declaro inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cujo aresto abaixo se transcreve: 

A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios 
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o 
direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é 
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o 
cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se 
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio 
escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de 
poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação 
do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos 
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da 
caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, 
art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela 
discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa 
determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 
1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de 
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente 
de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, 
para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam 
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito 
tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização 
monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em 
precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 
100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, 
na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.  

 

Foi louvável a tentativa do legislador de criar um procedimento uniforme para 

atualização e pagamento dos débitos judiciais, contudo, não há dúvida de que tal indexador 

foi reprovado, ante a sua incapacidade de promover a reposição das perdas inflacionárias, 

tendo ainda sido declarado inconstitucional. 

Nesses termos, em 2017, restou consagrado pelo Plenário do STF, em sessão de 

julgamento do RE nº 870.947/SE- em que se discutem os índices de correção monetária e os 

juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda 

Pública- o entendimento de que se deve afastar o uso da Taxa Referencial (TR) como índice 

de correção monetária, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, assim 

como no período posterior a sua expedição. Deve-se adotar, portanto, como índice de 
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correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra.  

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, restou configurado que se 

deve manter o uso de remuneração da poupança apenas para débitos de natureza não 

tributária. No que tangem as hipóteses de causas de natureza tributária, em atenção ao 

princípio da Isonomia, definiu-se que deverá utilizar o mesmo índice adotado pelo Fisco para 

corrigir os débitos dos contribuintes, isto é, a taxa Selic. 
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7. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO 

Os pagamentos dos requisitórios são realizados em estrita observância da ordem 

cronológica de apresentação e, no âmbito dos tribunais regionais federais, a liquidação do 

débito judicial ganha contornos, exclusivamente, orçamentário, ou seja, o pagamento se 

submete às diretrizes especificadas na lei do orçamento federal, por ser uma despesa pública. 

Após a inscrição do débito em orçamento e da disponibilização do crédito pela 

fazenda pública, cabe às unidades de precatórios realizarem o pagamento dos valores aos 

respectivos beneficiários mediante a expedição de alvará ou depósito direto em conta.  

Esse procedimento liberatório varia de tribunal para tribunal, pois muitos deles 

preferem efetivar o pagamento mediante a expedição de alvará, mecanismo que provoca uma 

sobrecarga de trabalho para as unidades gestoras de precatórios e maximiza a probabilidade 

de equívocos, além de burocratizar o pagamento, já que limita a liberação a determinada 

agência bancária. 

A dinâmica de pagamento adotada pelos tribunais regionais federais vem se 

mostrando bastante efetiva pela sua característica descentralizadora e eficiente, visto que 

permite a realização do levantamento em qualquer parte do país, bastando o beneficiário 

dirigir-se à agência identificada na movimentação processual do requisitório e fazer o saque, 

tão logo seja registrado o pagamento. 

Defende-se que a grande sacada da dinâmica adotada pelos TRFs está na organização 

prévia do pagamento, esse procedimento tem início antes mesmo da requisição chegar ao 

tribunal, pois é na elaboração do ofício requisitório que são parametrizadas as regras 

preliminares para efetivação do pagamento. 

Os precatórios e as requisições de pequeno valor, no âmbito dos Tribunais Regionais 

Federais, são pagos a partir do fechamento de proposta orçamentária elaborada pela 

Subsecretaria de Precatórios, no sistema interno desenvolvido para esse fim, sendo 

encaminhada ao Conselho da Justiça Federal para análise e posterior repasse dos valores 

necessários ao pagamento dos débitos judiciais inscritos, utilizando o Sistema Integrado de 

Administração Financeira – SIAFI, da Secretaria do Tesouro Nacional.  

Realizada a confirmação do repasse dos créditos, a Presidência autoriza o pagamento 

mediante envio de expediente ao Diretor da Subsecretaria de Orçamento, Finanças e 
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Contabilidade, para, em conjunto com o Diretor-Geral encaminharem, via sistema siafi, a 

relação de beneficiários e respectivos valores às instituições financeiras para abertura 

eletrônica das contas individuais e liberação dos valores em favor dos credores, observando-se 

as regras bancárias. 

A sistemática de pagamento de precatórios efetivada na Justiça Federal é realizada 

por meio de comandos eletrônicos, após prévia análise da Presidência, permitindo que as 

contas bancárias sejam abertas e os valores repassados aos beneficiários sem a intervenção 

manual, ou seja, sem que haja manipulação de dados pelos servidores do Tribunal. 

Vale dizer que o beneficiário de precatório está obrigado a deduzir dos valores que 

lhe são devidos, no momento do recebimento do crédito, o imposto de renda e, quando for 

servidor público, a incidência da contribuição previdenciária, sendo certo que a incidência 

desses tributos decorre da imposição estatal e ocorre no momento da liberação do crédito. 

Em contrapartida, nos pagamentos dos débitos devidos pelas fazendas públicas 

estaduais e municipais, os tributos são recolhidos diretamente no tribunal, pois a atividade de 

pagamento é realizada no âmbito dos próprios tribunais, cabendo-lhe a realização de retenção 

dos tributos e o repasse aos cofres públicos da quantia retida. 
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CONCLUSÃO 

Após expor e discutir, no decorrer da presente monografia, os principais pontos 

referentes ao regime de pagamento dos débitos judiciais na execução contra a Fazenda 

Pública no âmbito da Justiça Federal, é possível tecer algumas considerações finais acerca da 

temática em análise, que indiscutivelmente é de manifesto interesse social. 

Como visto, apesar da relevância do tema, ainda é escasso o material bibliográfico 

sobre os conflitos que envolvem o procedimento dos requisitórios de pagamento. Acredita-se 

que essa flagrante falta de atenção dificulta bastante a criação de um caminho padrão a ser 

seguido por todos. 

Assim, ante a ausência de regras claras e objetivas quanto ao fluxo ideal a ser 

observado para a realização de pagamento rápido e seguro pelos tribunais, tem-se editado atos 

e resoluções internas para estabelecer um procedimento capaz de garantir transparência e 

certeza da regularidade do pagamento. 

Nessa senda, embora não seja raro ouvir discussões acerca da demora existente no 

pagamento das sentenças judiciais, pouco tem sido feito para que a satisfação das dívidas 

devidas pela fazenda pública ocorra de forma mais diligente.  

Com intuito de melhorar esse problema, destacaram-se os esforços realizados pelos 

tribunais para desenvolver sistemas digitais que permitam maior agilidade na autuação, no 

processamento e na efetivação do pagamento. Foram feitos altos investimentos na área de 

tecnologia da informação para a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor e, 

por isso, a utilização da forma eletrônica já é uma realidade em vários tribunais do país.  

Isto posto, buscou-se evidenciar que a requisição e pagamento dos débitos judiciais 

por meio eletrônico, além de garantir maior agilidade e segurança na transmissão de dados, 

assegura a confiabilidade da origem das informações. No entanto, é de se lamentar apenas 

que, mesmo que o meio eletrônico tenha surgido como alternativa para garantir uma melhora 

no sistema de pagamento, sua aplicação ainda não é unânime em todas as unidades 

jurisdicionais.  

Desta feita, em virtude dos benefícios provocados pela informatização para o regime 

de pagamento dos débitos judiciais, é necessário que tal sistematização seja implantada em 
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todos os órgãos, a fim de garantir um tratamento isonômico a todos. Ademais, também é 

imprescindível que sejam editadas regras para padronizar o fluxo a ser seguido na efetivação 

dos pagamentos. Por fim, é preciso que sejam feitos investimentos constantes para atualização 

do sistema, de forma a torná-lo cada vez mais seguro e ágil, pois o jurisdicionado clama por 

uma justiça eficiente. 
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