
STF finaliza a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda                        
Constitucional (EC) nº 62/2009 sobre o regime de pagamento dos precatórios – ADIns º 4425 e 4357

Em 25.03.2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento acerca da modulação dos 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62 de 2009, de modo a                                 
determinar a continuidade por 5 (cinco) anos do regime especial de precatórios instituído pela referida 
Emenda Constitucional, contados a partir de janeiro de 2016.

Em relação à correção monetária dos precatórios, destaca-se que o STF se posicionou no sentido de 
considerar válida a aplicação do índice básico da caderneta de poupança (TR) até o dia da finalização 
do julgamento (dia 25.03.2015), e a partir dessa data em diante será aplicado o Índice de Preços ao                      
Consumidor Amplo especial (IPCA-E). Quanto aos precatórios federais, estes deverão obedecer os                   
critérios estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) de 2014 e 2015, as quais também 
estabeleceram a fixação do IPCA-E como indexador da correção.

Quanto aos casos de compensação dos precatórios com dívida ativa, o STF delegou ao Conselho                   
Nacional de Justiça (CNJ) a regulamentação do tema para apresentação de proposta normativa e, ainda, 
a responsabilidade de supervisionar o pagamento dos precatórios, de modo a estabelecer regras para o 
uso compulsório de 50% (cinquenta por cento) dos depósitos judiciais no pagamento dos mesmos.

Por fim, observa-se que restaram mantidas as disposições relativas às compensações, leilões e                              
pagamentos à vista previstas pela emenda e que foram realizadas até a data da conclusão do julgamento, 
sendo vedadas o seu uso a partir de então.

Diante das considerações acima expostas, permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer                    
esclarecimentos que se façam necessários.
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Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:
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