
 

 

 

 

 

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

 
STF – MINISTRO AYRES BRITTO  
DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE  
DA "EMENDA DO CALOTE" Data 19/10/2011 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada no último dia 06/10, 
retomou o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (“ADI”)1, que buscam 
a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 62/09 (“EC n. 
62/09”). 

Tal norma alterou o § 100 da Constituição Federal e introduziu o art. 97 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (“ADCT”), concedendo novos benefícios à 
Fazenda Pública no que diz respeito às condições e prazos de pagamento de suas 
dívidas por meio de precatórios, como por exemplo, a compensação obrigatória dos 
créditos do precatório com dívidas tributárias existentes em nome do seu beneficiário e 
a possibilidade de pagamento em até 15 (quinze) anos nos casos dos Estados, 
Municípios e Distrito Federal. 

O julgamento foi interrompido após pedido de vista do Ministro Luiz Fux, tendo sido 
proferido até o momento um voto pela inconstitucionalidade da EC nº. 62/09. 

Um ponto de grande controvérsia na EC n. 62/09 é a compensação forçada, a favor da 
Fazenda Pública, entre os créditos a serem objeto do precatório e eventuais dívidas 
tributárias existentes em nome de seu beneficiário. Tal compensação foi considerada 
inconstitucional pelo Ministro Relator Carlos Ayres Britto. 

Apoiado em texto publicado recentemente por um dos integrantes deste escritório, o 
Advogado Júlio César Soares2, o Relator salientou que a compensação forçada viola 
os Princípios da Isonomia e da Celeridade Processual, além de representar verdadeiro 
desrespeito à eficácia das decisões judiciais transitadas em julgado. 

 

                                         
1
 ADIs ns. 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 

2
 http://www.conjur.com.br/2011-jun-13/obrigar-compensacao-precatorios-debitos-ec-62-atrapalhou 

http://www.conjur.com.br/2011-jun-13/obrigar-compensacao-precatorios-debitos-ec-62-atrapalhou
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Além da compensação forçada, constante nos §§ 9º e 10, do art. 100 da Constituição 
Federal, o Ministro Carlos Ayres Britto tratou ainda dos benefícios de ordem e valor 
concedido às pessoas físicas com 60 (sessenta) anos ou mais no momento da 
expedição do precatório, da correção monetária do precatório pelos índices oficiais da 
caderneta de poupança, bem como do regime especial de pagamento concedido aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, assuntos inseridos, respectivamente, nos §§ 2º, 
12 e 15, do art. 100 da Constituição Federal e no art. 97 do ADCT3. 

Tais dispositivos foram afastados em sua totalidade ou apenas parcialmente (no caso 
dos §§ 2º e 12) o que levou à declaração de procedência parcial das ADIs. 

Vale ressaltar, ainda, que para o Ministro Relator Carlos Ayres Britto a EC n. 62/09 
deveria ser declarada totalmente inconstitucional por ter sido aprovada sem a 
observância do devido processo legislativo necessário aos Projetos de Emenda à 
Constituição. De acordo com o Ministro, o Congresso Nacional não observou a 
obrigatoriedade de a referida emenda ser votada em dois turnos distintos. 

Acompanharemos a continuação do julgamento, reportando qualquer novidade, sendo 
que desde já nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o 
assunto. 

 
Responsáveis: 
 
Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
 
Júlio César Soares (julio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
 

                                         
3
 O § 15 do art. 100 da Constituição Federal e o art. 97 do ADCT estabeleceram “regime especial” de 

pagamento de Precatórios para Estados, Distrito Federal e Municípios que permite aos entes Federados 
a vinculação do pagamento dos precatórios a um percentual de suas receitas anuais, ou o parcelamento 
dos pagamentos em até 15 (quinze) anos. 
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