
 

 

 

 

 
M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 
 
 

Emenda Constitucional nº 62/2009 – Alteração na 
sistemática de pagamento de precatórios Data 23/12/2009 
 

 

Foi promulgada, em 10/12 p.p., a Emenda Constitucional nº 62/2009, que – ao alterar o 

art. 100 da Carta Magna e criar o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias –, institui novo regime para o pagamento de precatórios, pagamentos 

devidos pelas Fazendas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em decorrência de 

sentenças judiciais. 

 

São bastante significativas as mudanças trazidas pela Emenda em relevo, cuja 

redação aprovada é do Deputado Eduardo Cunha. Entre as mais substanciais 

alterações havidas em relação ao mencionado art. 100 da Constituição, é 

imprescindível aludir às seguintes: 

 

i) Instituição de precedência para o pagamento de débitos cujos 

titulares tenham mais de 60 anos de idade ou sejam portadores de 

moléstias graves, preferência esta limitada a três vezes o valor 

legalmente fixado como “obrigação de pequeno valor” – §2º; 

ii) Estabelecimento de patamar mínimo para que Estados e Municípios 

fixem suas obrigações de pequeno valor quando editarem lei própria, 

consistente no valor do maior benefício do regime geral de 

previdência social – §4º; 
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iii) Possibilidade de requerimento de sequestro de valores em contas 

públicas quando a quantia necessária ao pagamento de débitos não 

tenha sido prevista na lei orçamentária do ente Público – §6º; 

iv) Instituição de uma compensação quando da expedição do 

precatório, que determina que, a despeito de regulamentação, deve o 

Judiciário abater do valor devido pela Administração Pública os 

valores de eventuais débitos do credor para com o ente público 

devedor, mesmo que não inscritos em dívida ativa – §9º; 

v) Vinculação da atualização monetária aos índices de atualização 

aplicados à poupança – §12º; 

vi) Autorização para cessão dos créditos de precatórios, desde que a 

operação seja informada à entidade devedora e ao Judiciário – §13º; 

vii) Delegação a Lei Complementar para fixar regime especial de 

pagamento de precatórios de Estados, Municípios e do Distrito 

Federal, podendo para tanto fixar vinculações à receita corrente 

líquido, assim como forma e prazo de liquidação dos débitos – §15º. 

 

Além de todas essas modificações do texto constitucional, a Emenda Constitucional 

nº 62/2009 também inovou na ordem jurídica brasileira ao criar o art. 97 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias para vigorar enquanto não editada a Lei 

Complementar de que cuida o citado §15 do art. 100 da Constituição.  

 

Trata-se do regime especial transitório de pagamento de precatórios de Estados, 

Municípios e do Distrito Federal, que, sinteticamente, determina: 
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a) que os entes federados podem optar pelo pagamento dos 

precatórios em até 15 (quinze) anos (art. 97, §1º, II); ou 

 

b) que, no caso de não escolherem a solução inserta na alínea 

anterior, deverão: 

 

i) destinar, os estados federados, entre 1,5% e 2% de suas 

receitas correntes líquidas para o pagamento de 

precatórios – art. 97, §2º, I;  

 

ii) destinar, os Municípios, entre 1% e 1,5% de suas receitas 

correntes líquidas para o pagamento de precatórios - art. 

97, §2º, II; 

 

c) que pelo menos 50% dos recursos destinados ao pagamento de 

precatórios serão utilizados para pagamento na ordem cronológica de 

sua apresentação - art. 97, §6º; 

 

d) que a aplicação dos recursos restantes dependerá de opções dos 

entes federados entre as seguintes modalidades: 

 

i) leilão – art. 97, §8º, I1; 

                                         
1 “I – serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada pela Comissão de Valores 

Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil; 
II – admitirão a habilitação de precatórios, ou parcela de cada precatório indicada pelo seu detentor, em relação aos 
quais não esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, recurso ou impugnação de qualquer natureza, permitida por 
iniciativa do Poder Executivo a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e 
constituídos contra devedor originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório, 
ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação, ou que já tenham sido objeto de 
abatimento nos termos do § 9º do art. 100 da Constituição Federal;  
III - ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo respectivo ente federativo devedor;  
IV – considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no inciso II; 
V – serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível; 
VI – a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio sobre o valor desta; 
VII – ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado cumulado ou não com o maior percentual 
de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo ser fixado valor máximo por credor, ou por outro critério a ser 
definido em edital; 
VIII – o mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada leilão; 
IX – a quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo Tribunal que o expediu.” 
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ii) pagamento à vista em ordem única e crescente do valor 

do precatório – art. 97, §8º, II; 

 

iii) acordo direto com os credores – art. 97, §8º, III. 

 

 

Realmente significativas as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 

62/2009; em virtude dos elevados efeitos que delas decorrem, certas ponderações 

devem ser feitas. 

 

Por exemplo, a norma inserta no §9º do art. 100 da CF/88 versa que os débitos do 

credor perante o ente público devedor - mesmo que não inscritos em dívida ativa -, 

devem ser abatidos do valor dos precatórios por ocasião da sua expedição. Assim, na 

esteira desse preceito, a condenação imposta à Fazenda pública por sentença judicial 

transitada em julgado será atenuada, sem qualquer participação do credor do 

precatório, por eventual dívida que este tenha com o ente federado.  

 

Pode-se chegar ao entendimento de que essa compensação não está em consonância 

com outros preceitos constitucionais – principalmente em decorrência da completa 

inexistência de contraditório e da possibilidade de dedução em casos em que o débito 

do credor do precatório sequer esteja inscrito em dívida ativa. E isso porque as 

dívidas que um cidadão tem para com um ente público, em muitas ocasiões, são 

formalizadas por atos do próprio ente público, sendo que a legitimidade de tais atos 

emana de mera presunção relativa, que pode ser ilidida pelo cidadão prejudicado.  
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