
 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus | Porto Alegre/RS | CEP 90130-000 • Telefone: (51) 3232-3330 

 

 

Nota Técnica 01/2022 

 

___________________________________________________________________________

Área: Jurídico/Técnico 

 

Título: Emendas Constitucionais sobre Precatórios e os municípios 

 

Referências:  

 

  Constituição Federal de 1988; 

  Emenda Constitucional nº 113/2021; 

  Emenda Constitucional nº 114/2021.  

 

Resumo: a presente nota aborda as alterações no regime de precatórios trazidas pelas Emendas 

Constitucionais 113 e 114, ambas, de 2021. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No dia 16 de dezembro foi promulgada, pelo Presidente do Senado Federal, a Emenda 

Constitucional 114 (originada na PEC 46/21), com os trechos remanescentes da chamada “PEC 

dos Precatórios” (PEC 23/21). Essa promulgação se soma a aprovação da emenda 

constitucional (EC 113), que inclui na Constituição novas regras para o pagamento de 

precatórios. 

 

2. O QUE FOI PROMULGADO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 (PEC 

23/2021) NO QUE DIZ RESPEITO AOS PRECATÓRIOS 

 

Em termos gerais, a Emenda procedeu a alteração do regime jurídico dos precatórios, 

com especial atenção na imposição do parcelamento dos mesmos e estabeleceu regras para o 

pagamento e vinculações de receitas para os municípios, no caso dos recursos oriundos do 

FUNDEF.  

 

Importante destacar que o art. 5º da referida emenda estabeleceu que as alterações 

relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já 

expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022, sendo de 

vigência, portanto, imediata. A seguir, detalham-se os pontos principais para orientação dos 

gestores municipais: 

 

a) No caso de credores de Precatórios que tiverem dívidas ativas, os valores serão 

depositados na conta vinculada à ação judicial de cobrança da dívida; 

 

Trata-se de uma situação que se aplica àqueles cidadãos devedores de impostos e que 

possuem créditos de indenização em outra ação judicial que se tornou precatório. Nesses casos, 

o precatório não mais será disponibilizado na ação de indenização, mas sim depositado em uma 

conta vinculada com a ação de cobrança dos impostos e ficará à disposição do juízo que decidirá 

pelo seu destino definitivo. 
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Tal alteração é interessante do ponto de vista da fazenda municipal, pois, ao vincular o 

pagamento de precatórios à conta correspondente à ação judicial para cobrança de dívida, 

ganha-se em celeridade e segurança jurídica de adimplência das dívidas com o ente federado – 

caso julgado definitivo em favor do poder público. 

 

b) Possibilidade de usar precatórios próprios e de terceiros para quitação mediante 

compensação de dívidas parceladas ou inscritas em dívida ativa do mesmo ente público; 

 

Trata-se de compensação de dívidas. Aquelas pessoas que têm um crédito de precatórios 

e ao mesmo tempo um parcelamento de imposto ou dívida ativa, poderão compensar inclusive 

com crédito de precatórios de terceiros. O que deve ser estabelecido em lei própria. A mudança 

no texto constitucional refere-se ao art. 100, §9º, da Constituição Federal: 

 
§9º Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação 

da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos 

inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser 

depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu 

destino definitivo. 

 

A partir dessa redação, se estabelece que essa compensação não ocorrerá de modo 

imediato, considerando que os valores serão depositados na conta do juízo responsável pela 

cobrança em favor da Fazenda Pública, que decidirá a respeito. Desse modo, o juízo da Fazenda 

Pública poderá examinar a compensação de créditos de maneira mais ampla, reconhecendo, 

eventualmente, institutos como a prescrição, a decadência, a anistia, a remissão, ou outro 

elemento superveniente que possa afetar o montante da dívida líquida ou de sua própria 

existência. 

 

c) Possibilidade de usar precatórios para compra de imóveis públicos, aquisição de 

participação societária de empresa pública; 

 

Trata-se de compensação de dívidas utilizando imóveis públicos que preencham os 

requisitos para estarem disponíveis para venda, bem como para participação societária em 

empresa pública. 

 
Art. 100, §11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo 

devedor, com auto aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos 

que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente 

federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para: 

 

I - quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente 

federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, 

débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente; 

 

II - compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para 

venda; 

 

III - pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de 

concessão negocial promovidas pelo mesmo ente; 
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IV - aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para 

venda, do respectivo ente federativo; ou 

 

V - compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, 

inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do 

excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. 

 

O §14 do artigo 100 também sofreu alteração1, entretanto, apenas ressalva que a cessão 

de precatórios deverá observar o disposto no §9º do mesmo artigo. Mantida a exigência, 

portanto, de que a cessão de créditos somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de 

petição protocolizada, ao Tribunal de origem bem como ao ente federativo devedor. Tal cessão 

de créditos também abrange os precatórios de natureza alimentar, considerando que o 

dispositivo constitucional não faz qualquer tipo de ressalva em relação a essa espécie. 

 

d) Atualização de qualquer condenação judicial da fazenda pública pela taxa Selic, 

acumulado mensalmente;  

 

A alteração incidiu sobre o ato das disposições constitucionais e estabeleceu que os 

precatórios, independentemente da sua natureza, serão atualizados pela taxa SELIC, sendo a 

atualização correspondente à atualização monetária, remuneração do capital e os juros de mora. 

 
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de 

remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a 

incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 

 

Trata-se de importante avanço pleiteado pelo movimento municipalista há muitos anos. 

 

3. O QUE FOI PROMULGADO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021 (PEC 

46/2021) NO QUE DIZ RESPEITO AOS PRECATÓRIOS 

 

A EC 114 alterou trechos da Constituição Federal e o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para estabelecer – assim como a EC 113 - o novo regime de 

pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o 

parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios. Essa emenda deve receber maior 

regulamentação por parte da União.  

 

Em linhas gerais, buscou-se extrair o que há de concreto, em termos jurídicos, em 

relação aos municípios no tema precatórios: 

 

a) O Teto de gastos para pagamento de Precatórios/RPV; 

 

 
1 Art. 100, § 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após 

comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor.  
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A EC 114 criou o teto de pagamento de precatórios que irá vigorar até 2026. Os 

pagamentos ficarão limitados ao valor pago em 2016 corrigido pelo IPCA (acumulado no 

período). Os valores não pagos no ano terão preferência para pagamento no ano seguinte 

considerando a regra de preferência prevista no §8º do art. 107-A da ADCT; 

 
Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite 

para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de 

sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor 

da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido na 

forma do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios 

expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único 

do art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, 

a ser calculado da seguinte forma: 

 

[...] 
 

b) Alteração na ordem de preferência de precatórios; 

 

I – RPV`s; 

II – Precatórios alimentares de maiores de 60 anos de idade, ou de portadores de doença grave, 

deficiência até o valor do triplo do RPV; 

III – Demais precatórios alimentares até o valor do triplo do RPV; 

IV – Demais precatórios alimentares; 

IV – Demais precatórios (comuns); 

 
§8º Os pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da 

Constituição Federal serão realizados na seguinte ordem: 

 

I - obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas no §3º do art. 100 da 

Constituição Federal; 

 

II - precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão 

hereditária, tenham no mínimo 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de 

doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor 

equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor; 

 

III - demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do 

montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor; 

 

IV - demais precatórios de natureza alimentícia além do valor previsto no inciso III 

deste parágrafo; 

 

V - demais precatórios. 

 

c) Possibilidade de Acordo; 

 

Aqueles que não tiverem seus precatórios pagos, poderão optar em fazer um acordo para 

recebe-los até o final do ano seguinte com desconto de 40%.  Esta possibilidade também é 

interessante do ponto de vista do gestor municipal visando a celeridade e diminuição do passivo 

dos precatórios.  
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A EC 114 facultou ao credor de precatório que não tenha sido pago em virtude do limite 

orçamentário, além das hipóteses previstas no art. 100, § 11, da Constituição Federal – quitações 

de dívidas com a Fazenda Pública, aquisição de imóveis, pagamentos de serviços de concessão 

pública, entre outros – e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9º e 21 do próprio 

artigo 100, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos firmados em Juízos Auxiliares de 

Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal, em 

parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% do valor desse crédito. 

 

Entretanto, o procedimento de pagamento do precatório com deságio ainda carece de 

regulamentação pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça, segundo o art. 107-A, § 4º, do ADCT. 

 

d) Regra diferenciada dos Precatórios do FUNDEF; 

 

Em se tratando do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), a Emenda Constitucional prevê que as despesas com 

essas condenações não entram no cálculo do teto de pagamento anual de precatórios. Essas 

despesas serão pagas num montante referente a 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 

30% no terceiro ano: 
 

Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União 

aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 

(três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma: 

 

I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano; 

II - 30% (trinta por cento) no segundo ano; 

III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano. 

 

Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para 

os fins de que trata este artigo. 

 

Os Municípios e Estados deverão dividir essas verbas em 60% aos profissionais do 

magistério (inclusive aposentados e pensionistas) na forma de abono, vedada a incorporação e 

40% no desenvolvimento do ensino.  
 

EC 114, Art. 5º: As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de 

pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a 

complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas 

na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de 

seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.  

 

Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% 

(sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive 

aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na 

remuneração, na aposentadoria ou na pensão. (nosso grifo) 

 



 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus | Porto Alegre/RS | CEP 90130-000 • Telefone: (51) 3232-3330 

 

 

Extrai-se do enunciado normativo que os recursos oriundos de precatórios do Fundef 

que ingressarem nos cofres municipais a partir da publicação da EC 114/2021, qual seja, 

17/12/2021, deverão ser repassados na ordem de 60%, na forma de abono, aos profissionais do 

magistério, inclusive aposentados e pensionistas e 40% em outras despesas com manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Importante salientar que não importa a data da propositura da ação 

e sim o ingresso dos recursos no erário municipal como efetiva receita pública, assim, não há 

que se falar, salvo melhor juízo, em retroatividade para atingir aqueles recursos já depositados 

nas contas do município em data anterior a 17/12/2021.  
 

e) Mudança da data limite para inscrição dos precatórios na LOA do ano seguinte; 

 

Os precatórios inscritos até 2 de abril de cada exercício entrarão para pagamento no ano 

seguinte. Tal prazo foi encurtado, sua redação anterior previa até 1 de julho. 

 
Art. 100, §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 2 de abril, fazendo-

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

monetariamente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma série de mudanças na legislação constitucional tem aplicação imediata e impactam 

diretamente no contexto da gestão pública municipal a partir da promulgação das Emendas 

Constitucionais 113 e 114.  

 

O que se tem de concreto e de aplicabilidade imediata, em relação a essas duas alterações 

constitucionais que modificaram profundamente o regime de precatórios, foi tratado em linhas 

gerais e de maneira direta por meio de tópicos. O tema será tratado e acompanhado de perto 

pela Confederação Nacional de Municípios ao longo de 2022 para orientar da forma mais célere 

e completa a atuação dos gestores públicos locais. 

 

Brasília, 05 de janeiro de 2022. 
 


