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SUMÁRIO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
1.

O Poder Executivo justifica a alteração constitucional pela

necessidade de compatibilizar sua despesa com precatórios a partir de 2022 com o
teto de gastos. Informa ainda que houve crescimento expressivo de R$ 33,7 bilhões
de precatórios em relação a 2021 (60,7%), sendo que o pagamento de condenações
se encontra fixado em R$ 89,1 bilhões no PLOA 2022.
2. Alterações propostas no texto permanente alcançam estados e
municípios, não apenas no que tange ao encontro de contas entre precatórios e
dívidas dos entes com garantias da União e entre precatórios e dívidas ativas, como
à hipótese de compensação por meio de depósito do precatório à conta do juízo
responsável pela ação de cobrança débitos inscritos em dívida ativa contra o credor
do requisitório, dentre outras disposições.
3.

A PEC propõe parcelamento do pagamento de precatórios, seja

em função de seu valor absoluto – aqueles que superam R$ 66 milhões, nos termos
da redação dada ao art. 100, § 20 da CF - , seja pelo seu valor relativo – aqueles
que integram a faixa que excede 2,6% da receita corrente líquida - RCL1, conforme
previsto na nova disposição do ADCT (art. 101-A)
4.

O texto atual da CF - que já prevê parcelamento de precatório

cujo valor supere 15% do montante de precatórios - exige valor individualizado
superior a cerca de R$ 10 bilhões, sendo que nenhum precatório é atingido.
Portanto, o parâmetro vigente na Constituição na definição de "superprecatório"
(sujeito a parcelamento) é inócuo no âmbito da União.
5.

Caso aprovada a PEC, de um quantitativo de 158.426

precatórios (cujo montante é de cerca de R$ 60,1 bilhões), 7.4121 (R$ 10,2 bilhões)
seriam parcelados em decorrência do limite de 2,6% da RCL (ADCT) e 49
precatórios (R$ 22,1 bilhões) pelo fato de terem valor superior a 66 milhões (§ 20,
art. 100 CF), conforme indicado na Tabela seguinte (vide Tabela 4 do texto da Nota).

11 Os quantitativos e valores foram levantados por esta Consultoria com base nas informações
enviadas pelo Poder Judiciário à CMO e diferem um pouco dos números apresentados pelo Poder Executivo.
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TABELA 1 – PLOA 2022 - Precatórios - Situação Atual x PEC 23/2021
Em R$ milhões

Dispositivo PEC 23

Valor do precatório

Montante a ser pago em 2022

Montante
Parcelado*
PEC

150.965

Regra Atual*
21.999,40

PEC
21.999,40

entre 539.475 e 66.000.000

7.412

12.057,60

1.808,60

10.249

acima de 66.000.000

49
158.426

26.005,00
60.062,00

3.900,70
27.708,70

22.104,30
32.353,30

(Em R$ 1,00)
até 539.475

Art. 101-A ADCT

Quantidade de
precatórios

Art. 100, § 20 da CF
Total

0

Obs. (*) Valor inferior em R$ 6,8 bilhões ao previsto no PLOA (R$ 66,8 bilhões), pois não inclui os valores já parcelados
em exercícios anteriores pela regra atual e nem a correção monetária dos valores entre a data expedição e a data do
provável pagamento. Em 2022, a regra atual do art. 100 da CF não gerou novo parcelamento.

6. A nova redação do § 9º do art. 100 da CF possibilita o depósito do
precatório devido à conta do juízo responsável pela ação de cobrança de crédito de
dívida ativa. A compensação, no âmbito do direito civil (arts. 368 e 369), é o
mecanismo que permite a extinção de obrigações líquidas, certas e vencidas de
duas pessoas diferentes, ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. A
diferença de causa ou de natureza das dívidas não impede a compensação (art.
373). No âmbito do direito público, por outro lado, sua admissibilidade depende de
determinadas condições jurídicas, das quais decorrem controvérsias cuja análise
não é objeto desta Nota e que devem ser dirimidas, em última instância, pelo STF.
7.

A PEC (§ 21) possibilita o encontro de contas entre a União e os

entes subnacionais, tornando possível a utilização dos valores objeto de precatório:
a) para amortizar dívidas nos contratos com garantia aos entes subnacionais; b)
para compensar parcelas, vencidas ou a vencer, nos parcelamentos de tributos ou
contribuições sociais; e, c) no caso de inadimplemento de obrigações derivadas do
descumprimento de prestação de contas ou desvio de recursos.
8.

Altera-se o art. 160 da Constituição, obrigando-se que contratos,

acordos, ajustes, convênios, parcelamentos ou renegociações de débitos firmados
pela União com os entes federativos contenham cláusulas para autorizar o
abatimento nos valores devidos de precatórios ou nos valores a serem repassados
aos Fundos de Participação pela União.
9.

De acordo com a PEC, o indexador dos precatórios - atualmente

correção monetária mais juros de mora (IPCA mais 6%, conforme decisão do STF) passa a ser substituído em seu conjunto pela SELIC. Observe-se que o indexador
atual onera a União, superando inclusive a rentabilidade dos títulos do governo
federal indexados ao IPCA.
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10. Como forma de gerar maior confiança, a PEC propõe a criação
de mecanismo que permita o pagamento antecipado de precatórios e de
requisitórios parcelados. Trata-se do Fundo de Liquidação de Passivos da União,
suas autarquias e fundações (FLP), com característica de fundo público de natureza
contábil e financeira e sem personalidade jurídica própria. As despesas com
precatórios custeadas pelo FLP não estão sujeitas ao teto de gastos.
11. O quadro seguinte ilustra o impacto orçamentário na União das
medidas preconizadas pela PEC. A estimativa de “espaço fiscal no teto de gastos”
desse quadro deriva da Tabela 4 da presente Nota e reflete apenas os efeitos do
adiamento do pagamento de precatórios, parcelamento que gera efeito deletério no
que tange ao acúmulo temporal de obrigações e no risco fiscal.
QUADRO 1 – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DE DISPOSITIVOS DA PEC 23/21
Em R$ bilhões

PEC 23/21 - DISPOSITIVO E MEDIDAS (1)

Estimativa do Impacto
na União
2022
Até 2029

Art. 100, § 20, da CF: Parcelamento dos precatórios
R$ 22,10
com valor superior a R$ 66 milhões
Art. 101-A do ADCT: Parcelamento dos precatórios
extrapolam a faixa correspondente ao montante de R$ 10,25
2,6% da RCL
Subtotal "Espaço Teto" Parcelamento
R$ 32,35
Art. 100, § 21, da CF: Compensação dos precatórios
R$ 2,29
com dívidas com garantias
Art. 100, § 21, da CF: Compensação dos precatórios
com parcelas tributárias vencidas ou a vencer

R$ 504,89
R$ 4,18

R$ 0,64

R$ 4,46

Subtotal "Encontro de Contas"

R$ 2,92

R$ 8,64

Art. 100, § 20, da CF:Alteração do indexador, de IPCA
+ 6% para Selic

R$ 1,52

R$ 76,87

Subtotal "Economia pela troca do Indexador "

R$ 1,52

R$ 76,87

TOTAL PEC 23/21

Observação
15% à vista e o restante em 9 parcelas
anuais, corrigidos pela SELIC
15% à vista e o restante em parcelas anuais,
corrigidos pela SELIC, na ordem decrescente
dos valores (até 2029)
Vide Tabela 4 desta Nota
R$ 10,6 bilhões é a base das dívidas com
garantias da Unão em 2020
R$ 88,8 bilhões é a base dos créditos
tributários com União (jul-2021), sendo R$
12,1 dos Esdados e DF
Vide tabelas 7, e8 10 desta Nota
Considerou-se que o novo indexador geraria
uma economia de 4% a.a., incidente sobre o
estoque das parcelas não vencidas.
Vide tabela 6 desta Nota

R$ 36,79 R$ 590,40

Fonte: PLOA 2022, Relatório de Análise dos Créditos Ativos, julho/21 - CGACT/SRF/ME, Notas Técnicas SEI nºs
13605/2020/ME e 13854/2020/ME. Elaboração Conof/CD.
(1) Contempla apenas o impacto dos principais dispositivos da PEC 23/21, com base nas informações disponíveis. Não
foi considerado o impacto de outros dispositivos de baixa relevância ou de difícil ponderação (falta de informações).

12. Em relação à repercussão da PEC no PLOA 2022, entende-se
ser necessário aguardar sua promulgação, para somente depois considerar os
ajustes nas despesas obrigatórias atinentes aos precatórios. Caso a PEC venha a
ser aprovada posteriormente à sanção do Orçamento, as mudanças poderão ser
efetivadas mediante crédito adicional.
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13. Não há dúvidas de que o crescimento expressivo da despesa
com sentenças judiciais nos últimos anos, prevista em R$ 89,1 bilhões no PLOA
2022, comprime despesas discricionárias e a possibilidade de manutenção ou
ampliação de investimentos públicos e programas sociais.
14. Em relação aos requisitos de adequação orçamentária para
ampliação do programa Auxílio Brasil, deve-se observar as seguintes condições:
a) identificação de margem ou folga orçamentária em relação ao
teto, pelo que a PEC propõe o parcelamento de precatórios, a mudança do
indexador e as compensações; e,
b) caso a ampliação seja definida como despesa obrigatória de
caráter continuado (prazo superior a dois anos), exige-se ainda, em atendimento ao
art. 17 da LRF, medidas compensatórias prolongadas no tempo, ou seja, aumento
permanente de receita e/ou redução permanente de despesa.
15. Deve-se salientar, ademais, que o novo programa de renda,
além de estar autorizado em lei e de observar os requisitos de adequação
orçamentária, deve ter sua execução iniciada ainda em 2021, nos termos do § 10 do
art. 73 da Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), salvo nos casos de calamidade pública e
estado de emergência.
16. Diante da grande repercussão gerada pela proposta de
parcelamento dos precatórios surgiram algumas alternativas, com exclusão parcial
ou total dessas despesas do cômputo do teto.
a) Exclusão do limite das despesas com precatórios relativos ao
Fundef, cujo valor no PLOA 2022 é cerca de R$ 17,6 bilhões. Quando da EC
95/2016 (limite para despesas primárias) o Fundef não vigorava, tendo sido
substituído (e absorvido) pelo Fundeb, cujas despesas são excluídas do teto. Nessa
linha de entendimento, a inclusão no teto do pagamento de despesas com
precatórios, de forma semelhante ao que ocorre com restos a pagar, depende de se
verificar se, na origem, trata-se de despesas submetidas ou não no limite. Assim,
aplicar-se-ia aos precatórios (uma forma de pagamento forçado) do Fundef a mesma
lógica aplicada aos restos a pagar, de modo que somente devem ser computados no
limite aquelas despesas cujo pagamento, na origem, submete-se ao teto.
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b) Exclusão do excedente de precatórios em relação ao valor que
decorre da correção pelo IPCA. Proposta apresentada pelo Deputado Marcelo
Ramos (PL-AM), que exclui, da base e do limite, as despesas com pagamento de
precatórios judiciais e requisições de pequeno valor de que trata o art. 100 da
Constituição. O pressuposto conceitual é o de que as despesas decorrentes de
sentenças judiciais têm natureza de passivo (dívida) que não pode ser controlado no
processo orçamentário. De fato, o pagamento de tais obrigações não está sujeito à
ingerência do Executivo ou do Legislativo, mas caracterizam em regra despesa
primária obrigatória. Sendo que a falta de pagamento não extingue obrigações,
aumentando o endividamento: dívida vencida mais juros. Com a exclusão das
despesas de precatórios e requisições de pequeno valor abre-se na LOA de 2022
margem de R$ 48,1 bilhões. Efeito similar ocorre caso se exclua do teto de gastos
apenas o valor excedente da despesa de precatórios que cresceu acima do IPCA.
c) Limite para as despesas da União com decisões judiciais
(precatórios e RPV), com base no índice de correção do teto de gastos. A proposta
noticiada seria implementada por Resolução do CNJ. O limite seria calculado a partir
dos valores oriundos de sentenças judiciais pagos em 2016 e corrigido em 2017 em
7,2% e nos anos seguintes pela variação do IPCA2.
17. O quadro a seguir apresenta a síntese das principais
alternativas em discussão identificadas até o atual momento, além de uma
estimativa preliminar do impacto orçamentário.
QUADRO 2 – PEC 23/21 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS
Em R$ bilhões

MEDIDAS ALTERNATIVAS
I - Anteprojeto de PEC(1)
Altera o artigo 107 do ADCT para retirar da base de
cálculo e dos limites do Novo Regime Fiscal as
despesas com pagamento de condenações judiciais
II - MINUTA DE RESOLUÇAÕ DO CNJ
Limite para as despesas da União com decisões
judiciais (precatórios e requisições de pequeno
valor - RPV) no montante base dos precatórios em
2016, corrigidos pelos índice do Teto de Gastos
III - Interpretação da EC 95 /2016
Alternativa - Exclusão dos precatórios relativos ao
Fundef por interpretação do NRF. Estados e o DF
receberão cerca de R$ 50 bilhões do Fundef nos
próximos exercícios. Municípios já receberam
praticamente todos valores devidos

Estimativa do Impacto
na União
2022
Até 2029

Obseservação

R$ 48.10

R$ 490,00

Vide Obs. (1) e Tópico 7 desta Nota

R$ 50,10

R$ 502,00

Vide Obs. (2). Cenário 3 do Informativo 3,
CONOF-CD

R$ 17,60

R$ 34,40

Vide Tópico 7 desta Nota.

2 Maiores informações, vide Informativo nº 3 (“Limitação das despesas com decisões judiciais com
base na Emenda Constitucional nº 95/2016”), no qual esta Consultoria aborda o tema.
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Fonte: PLOA 2022. (1) Disponível em https://www.conjur.com.br/2021-set-08/deputado-apresenta-pec-excluirprecatorios-teto-gastos

(2)

Disponível

em:

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-

uniao/estudos/2021/Informativo3_2021_Precatorios_EC95.pdf
Elaboração Conof/CD

18. Seja qual for o caminho adotado, a eventual exclusão de
precatórios do teto, do ponto de vista da percepção da estabilidade fiscal, deve
necessariamente ser acompanhada de salvaguardas relacionadas à prevenção e
contenção de riscos fiscais, ao fortalecimento da defesa jurídica da União e à
adoção de outras medidas processuais e disciplinadoras em articulação com o
Poder Judiciário.
19. Não se deve perder de vista que os riscos fiscais associados ao
parcelamento de precatórios podem se manifestar, por exemplo, no aumento de
despesas com juros relacionados à percepção quanto à sustentabilidade da dívida
pública (que é de cerca de 90% do PIB). A mera postergação de pagamentos, de
forma isolada, por certo não extingue obrigações e não é compatível com o caminho
da estabilidade fiscal. O teto de gastos vem promovendo a redução da despesa
primária em relação ao PIB (vide tabela 12) e representa a principal âncora fiscal
federal, qualquer flexibilização requer o devido cuidado.
20. O desafio, portanto, demanda o envolvimento de todos os
Poderes, delimitando-se conjunto de alterações que, além de viáveis do ponto de
vista de sua admissibilidade jurídica, devem se mostrar confiáveis quanto à
sustentabilidade fiscal da União e dos demais entes.
21. A EC do teto de gastos, ao fixar limites orçamentários e
financeiros previamente conhecidos induziu condutas preventivas com o propósito
de controle do endividamento público, promovendo-se, inclusive, reformas da
legislação permanente. A Tabela 12 da Nota mostra que as despesas submetidas ao
teto3 apresentaram clara tendência de redução, apesar do baixo crescimento do PIB
no período, as reformas e as medidas de ajustes estimuladas pelo teto foram
eficazes.
22. Determina-se que despesa orçamentária com a integralização
de cotas de fundo de investimento privado, desde que financiada pela destinação de

3

Não inclui, dentre outras, aquelas abertas por crédito extraordinário e que atenderam a calamidade

pública.
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imóvel público ao próprio fundo de investimento privado (União como única cotista),
não mais se sujeite ao processo legislativo orçamentário.
23. Outra mudança pretendida pela PEC refere-se à modificação da
regra de ouro, para facilitar a obtenção de autorização de operações de crédito em
montante superior às despesas de capital desde o momento da aprovação da lei
orçamentária, inclusive com o rito orçamentário ordinário (e não por maioria
absoluta). Não se previu, nessa hipótese, consequência de ordem prática (medidas
de contenção) para conter o desequilíbrio do orçamento corrente. Deve-se ponderar,
portanto, em que medida a mudança pode afetar a percepção quanto à
sustentabilidade da dívida e, eventualmente, influenciar prêmios de risco fiscal.

2

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A presente nota técnica atende solicitação do Deputado Hugo Leal4,

Relator-Geral do PLOA 2022, contemplando subsídios para a análise, do ponto de
vista orçamentário e fiscal, das disposições previstas na Proposta de Emenda
Constitucional nº 23/2021.
A PEC altera o regime de pagamento de precatórios e estabelece
limite dessa despesa em função da receita corrente líquida - RCL. Ademais, prevê a
compensação ou encontro de contas entre precatórios e dívidas dos entes com
garantias da União e entre precatórios e dívidas ativas.
Propõe ainda (ADCT art. 80-A) a instituição do Fundo de Liquidação
de Passivos da União, suas autarquias e fundações (FLP), com o objetivo de permitir
o pagamento antecipado de precatórios e requisitórios parcelados, bem como o
pagamento da dívida pública federal, por meio da utilização do patrimônio da União 5,
sendo que as despesas custeadas com recursos do referido Fundo não estão
sujeitas ao limite da EC nº 95/2016 (art. 80-A, § 3º).
Adicionalmente, altera o art. 167, III, da CF, para permitir que a
ressalva de cumprimento da regra de ouro possa se dar desde o momento da
4

Solicitação de Trabalho 1920/2021.
Estabelece como possíveis fontes orçamentárias para a constituição do Fundo os recursos obtidos
com alienação de imóveis da União, a alienação de participações societárias da União, parcela do resultado
líquido de dividendos do conjunto de Estatais, e eventuais recursos decorrentes da redução de gastos tributários,
nos termos do art. 4º. da Emenda Constitucional 109, de 2021, entre outros.
5
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aprovação da lei orçamentária (maioria simples), bem como por créditos adicionais
(com finalidade precisa e maioria absoluta).
O Poder Executivo, na Exposição de Motivos, justifica a alteração
constitucional pela necessidade de compatibilizar a despesa com precatório a partir
de 2022 com o teto de gastos. Informa ainda que no exercício de 2021 cerca de R$
54,4 bilhões serão gastos com pagamento de condenações em sentenças judiciais
(equivalente a 46% de toda a despesa discricionária), sendo que, para o próximo
exercício de 2022, estão estimados R$ 89,1 bilhões (o que equivaleria a cerca de
67% das despesas discricionárias).
“Para elaboração da proposta orçamentária de 2022, o crescimento
expressivo de R$ 33,7 bilhões em relação à 2021 (60,7%) não
encontra precedentes em processos orçamentários anteriores,
constituindo em risco na gestão orçamentária no próprio ano. Com os
limites para o Poder Executivo estabelecidos pelo Novo Regime
Fiscal, a inclusão do montante necessário à honra das sentenças
judiciais ocupará espaço relevante que poderia ser utilizado para
realização de relevantes investimentos, bem como aperfeiçoamentos
de programas e ações do Governo Federal e provimento de bens e
serviços públicos.
(...)
Sendo assim, de forma a evitar um colapso financeiro e da máquina
pública diante do esvaziamento quase que completo dos recursos
discricionários pelas despesas decorrentes de condenações em
sentenças judiciais, sugere-se (...):
(i) afastar o pagamento de precatórios fora do rito tradicional, ou seja,
evitar que a parcela “superpreferencial” dos precatórios escape da
previsibilidade orçamentária típica do procedimento natural de
quitação desses requisitórios,
(ii) permitir o depósito de parte ou da totalidade do precatório à
disposição do juiz da execução quando o credor for simultaneamente
devedor da Fazenda Pública,
(iii) permitir que o depósito mencionado no item anterior ocorra
mesmo na hipótese de cessão do precatório,
(iv) estabelecer o parcelamento dos precatórios vultosos e dos
maiores quando o volume total de pagamentos exceder determinado
percentual da Receita Corrente Líquida da União,
(v) autorizar o encontro de contas dos valores de precatórios com
aqueles devidos por pessoa jurídica de direito público interno, e
(vi) atualizar o foro nacional, preservando-o apenas para demandas
coletivas.
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Os pagamentos pela Fazenda Pública decorrentes de decisões
judiciais transitadas em julgado encontram-se previstos no art. 100 da Constituição
Federal. Nestes termos, precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo
Judiciário para cobrar da União, de Estados, Distrito Federal e de Municípios, assim
como de autarquias, empresas e fundações, o pagamento de valores devidos após
condenação judicial definitiva.
As requisições recebidas até 1º de julho são convertidas em
precatórios incluídos na proposta orçamentária do ano seguinte; as requisições
recebidas após 1º de julho serão incluídas na proposta orçamentária do ano
subsequente. Quando a proposta orçamentária é convertida em lei, o pagamento
dos valores inscritos em precatórios deve ocorrer no mesmo exercício financeiro, por
meio de depósito no Tribunal requisitante.
A diferença entre o pagamento de sentenças judiciais transitadas em
julgado por precatórios e por requisições de pequeno valor reside no valor envolvido
e no prazo para pagamento, sendo que a última modalidade não chega a se
constituir num precatório.
A Requisição de Pequeno Valor (RPV) decorre de sentença judicial
transitada em julgado, devendo ser paga em 60 dias a partir da intimação do
devedor, não se submetendo à sistemática de pagamento por precatório. O limite de
RPV é estabelecido em cada ente federado de acordo com o valor atualizado, por
beneficiário, que deve ser igual ou inferior a:
a) 60 salários-mínimos, se a devedora for a Fazenda Federal (art.
17, § 1º, c/c o caput do art. 3º, ambos da Lei nº 10.259, de 2001);
b) 40 salários-mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local,
se a devedora for a Fazenda Estadual ou a Fazenda Distrital (art. 87 do ADCT); e
c) 30 salários-mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local,
se a devedora for a Fazenda Municipal (art. 87 do ADCT).
Vale ainda ressaltar que o § 4º do art. 100 da Constituição Federal
estabelece o valor mínimo das requisições de pequeno valor, qual seja, o valor do
maior benefício do regime geral de previdência social.
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EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DA UNIÃO COM SENTENÇAS

JUDICIAIS
Os encargos anuais necessários ao pagamento de sentenças
judiciais integram a lei orçamentária, nos termos da Constituição, sendo
classificados como despesas obrigatórias primárias. De acordo com o inciso IX do
art. 12 da Lei nº 14.194, de 2021 (LDO de 2022), a Lei Orçamentária de 2022
discriminará, em categorias de programação específicas, as dotações destinadas ao
pagamento de precatórios judiciários, de sentenças judiciais de pequeno valor e ao
cumprimento de sentenças judiciais de empresas estatais dependentes.
A dotação destinada ao pagamento de precatórios consta da ação
orçamentária 0005 — SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
(PRECATÓRIOS). Já o pagamento de obrigações de pequeno valor consta das ações

0625 — SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR
—, e 0022 — SENTENÇAS JUDICIAIS DEVIDAS POR EMPRESAS ESTATAIS.
As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam a evolução dos montantes de
precatórios, requisições de pequeno valor e as despesas primárias totais com o
pagamento de sentenças judiciais autorizadas no período de 2010 a 2021, e os
previstos para 2022, assim como sua participação na receita corrente líquida (RCL)
da União e o que representam em relação ao PIB.
Os dados da Tabela 1 registram o significativo crescimento dos
encargos da União com precatórios no período de 2010 a 2022, mais que triplicando
sua participação na receita corrente líquida (RCL) e no PIB.
Tabela 1 - Despesa Primária com Precatórios - 2010 a 2022
R$ mi l hões

Ano AUTORIZADO

RCL

2010
2011
2012
2013
2014
2015

499.866,6
558.706,4
616.933,4
656.094,2
641.578,2
674.522,7

8.704,2
8.866,3
7.652,3
8.910,6
11.674,5
15.953,5

12

%
RCL
1,74
1,59
1,24
1,36
1,82
2,37

PIB
3.885.847,0
4.376.382,0
4.814.760,0
5.331.619,0
5.778.953,0
5.995.787,0

%
PIB
0,22
0,20
0,16
0,17
0,20
0,27
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R$ mi l hões

Ano AUTORIZADO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

19.608,5
19.301,9
22.728,0
24.986,2
34.145,9
35.760,4
66.819,7

RCL
709.929,6
727.254,3
805.348,4
905.658,6
651.943,3
967.357,1
1.062.559,3

%
RCL
2,76
2,65
2,82
2,76
5,24
3,70
6,29

PIB
6.269.328,0
6.583.319,0
6.889.176,1
7.256.925,6
7.447.900,0
8.636.300,0
9.397.400,0

%
PIB
0,31
0,29
0,33
0,34
0,46
0,41
0,71

Fonte: PLOA 2022, Siop, 2021 e 2022, valores estimados. Elaboração. Conof/CD.

De igual modo, os dados da Tabela 2 registram a evolução das despesas da
União com as requisições de pequeno valor, que quase dobraram sua participação
na receita corrente líquida e PIB, tendo apresentado um comportamento mais
estável nos últimos 5 anos em relação ao PIB.
Tabela 2 - Despesa Primária com Requisição de Pequeno Valor (RPV) 2010 a 2022
R$ milhões

Ano AUTORIZADO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

4.742,3
5.574,9
6.325,9
6.572,4
8.388,7
7.981,0
10.118,4
11.717,0
13.823,6
15.651,5
16.365,3
17.277,5
19.892,9

RCL
499.866,6
558.706,4
616.933,4
656.094,2
641.578,2
674.522,7
709.929,6
727.254,3
805.348,4
905.658,6
651.943,3
967.357,1
1.062.559,3

%
RCL
0,95
1,00
1,03
1,00
1,31
1,18
1,43
1,61
1,72
1,73
2,51
1,79
1,87

PIB
3.885.847,0
4.376.382,0
4.814.760,0
5.331.619,0
5.778.953,0
5.995.787,0
6.269.328,0
6.583.319,0
6.889.176,1
7.256.925,6
7.447.900,0
8.636.300,0
9.397.400,0

Fonte: PLOA 2022, Siop, 2021 e 2022, valores estimados. Elaboração Conof/CD.
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%
PIB
0,12
0,13
0,13
0,12
0,15
0,13
0,16
0,18
0,20
0,22
0,22
0,20
0,21
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A Tabela 3 demonstra que as despesas primárias da União decorrentes de
decisões judiciais estão alcançando níveis preocupantes. O valor devido no PLOA
2022 reflete apenas parcela de problema ainda maior, o crescimento de ações
contra a União, tema que exige reflexão quanto à necessidade de prevenção e
fortalecimento da defesa jurídica da União diante dos limites fáticos do estado no
provimento das demandas.
Tabela 3 - Despesa Primária com Sentenças Judiciais - 2010 a 2022
R$ milhões

Ano AUTORIZADO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

14.468,4
15.556,2
15.108,1
16.627,6
20.782,8
24.800,6
30.632,6
32.140,3
37.834,3
42.665,5
52.456,1
55.643,7
89.115,8

RCL
499.866,6
558.706,4
616.933,4
656.094,2
641.578,2
674.522,7
709.929,6
727.254,3
805.348,4
905.658,6
651.943,3
967.357,1
1.062.559,3

%
RCL
2,89
2,78
2,45
2,53
3,24
3,68
4,31
4,42
4,70
4,71
8,05
5,75
8,39

PIB
3.885.847,0
4.376.382,0
4.814.760,0
5.331.619,0
5.778.953,0
5.995.787,0
6.269.328,0
6.583.319,0
6.889.176,1
7.256.925,6
7.447.900,0
8.636.300,0
9.397.400,0

%
PIB
0,37
0,36
0,31
0,31
0,36
0,41
0,49
0,49
0,55
0,59
0,70
0,64
0,95

Fonte: PLOA 2022, Siop, 2021 e 2022, valores estimados. Elaboração. Conof/CD.

A despesa primária total referente ao cumprimento de sentenças judiciais é de
R$ 89,1 bilhões em 2022, valor 60,2% superior aos R$ 55,6 bilhões autorizados para
2021. Esse montante representa cerca de 0,95% do PIB projetado para 2022, bem
superior ao 0,64% do PIB previsto para 2021.
As duas principais ações orçamentárias correspondem ao pagamento de
precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV), com valores programados
para 2022 de R$ 66,8 bilhões e R$ 19,9 bilhões, respectivamente. Para 2021, os
valores autorizados para essas ações são de R$ 35,8 e R$ 17,3 bilhões,
respectivamente.
O Gráfico 1 seguinte ilustra o crescimento das despesas com precatórios e
RPV, bem como o montante em termos de percentual da RCL.
14
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Gráfico 1 - Precatórios, RPV e RCL - 2010 a 2022

Fonte: PLOA 2022, Siop, 2021 e 2022, valores estimados. Elab. Conof/CD.

O crescimento no volume de precatórios ocorreu em todos os ramos do Poder
Judiciário, destacando-se os relativos a demandas do Fundef, expedidos pelo STF,
tendo como beneficiários determinados Estados da Federação. Apenas 4 (quatro)
requisitórios referentes ao Fundef totalizaram R$ 16,2 bilhões alocados na proposta
orçamentária, o equivalente a 26% do total de precatórios.
O parcelamento de precatórios é tratado no art. 100, § 20 (parcelamento em
10 anos para precatórios acima de R$ 66 milhões, sendo o pagamento inicial de
15% do valor e o restante em 9 vezes) e no art. 101-A, ADCT (parcelamento de
precatórios que superam 2,6% da RCL, um teto para pagamento à vista até 2029).
Não é objeto desta nota o exame de aspectos relativos à constitucionalidade da
matéria, deslinde que caberá, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal.
A PEC, enfim, pretende estabilizar os pagamentos anuais de uma categoria
de despesas obrigatórias que cresceu muito mais que o IPCA nos últimos anos e
que, por essa razão, tem comprimido progressivamente o espaço ocupado pelas
demais despesas primárias após a EC nº 95/2016. O parcelamento dos precatórios
foi, portanto, a forma encontrada pelo Executivo de abrir margem no teto de gastos
para o aumento de outras despesas primárias (discricionárias e demais obrigatórias);
em especial, para a ampliação do Auxílio Brasil, pretensão que para ser atendida
também exigirá a identificação de fontes de financiamento, como se discutirá na
sessão 11 desta Nota.
15
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ALTERAÇÕES PROPOSTAS POR DISPOSITIVO
A PEC 23 propõe alterar o texto permanente (art. 100, art. 109, art.

160, art. 166 e art. 167) da Constituição e o ADCT (art. 80-A e art. 101-A). A seguir
são transcritos os dispositivos e apresentados breves comentários, sendo que o
aprofundamento de alguns dos temas específicos será abordado nos tópicos
seguintes.
“Art. 100. ………………..........................................................
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão
hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave,
ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos, conforme
previsto no § 5º deste artigo, com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor
equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o
fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica
de apresentação do precatório.”

O pagamento de precatórios, no regime normal, é feito no ano
seguinte ao recebimento das requisições do Poder Judiciário, enviadas até 1º de
julho. Sua inclusão no projeto de lei orçamentária é mandatória, sendo classificada
como despesa primária obrigatória.
Prevê o texto atual da Constituição, no § 1º do art. 100, que os
débitos de natureza alimentícia serão pagos com preferência sobre os demais,
exceto aqueles do § 2º (superpreferenciais): os destinados aos que tenham 60
(sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com
deficiência. Existe ainda a Requisição de Pequeno Valor (RPV)6, que é paga no
prazo de 60 dias a partir da apresentação da requisição no Tribunal.
A PEC em comento altera o § 2º do art. 100 da Constituição,
submetendo o pagamento dos precatórios superpreferenciais ao rito do § 5º
(pagamento até o final do exercício seguinte). Em relação ao tema, ressalte-se que a
Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, posteriormente suspensa
pelo STF em liminar concedida na ADI 6556, determinava o pagamento parcial de
tais precatórios (até o triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor) no
mesmo exercício em que requisitados, ou seja, fora do rito próprio.
6

Limite fixado para cada ente federado. Na União corresponde a 60 salários-mínimos.
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“Art. 100. ………………..........................................................
§ 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,
conforme procedimento definido em lei própria, ser depositado à conta do juízo
responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo.”

O novo § 9º do art. 100 da proposta, por sua vez, como tentativa de
mitigar os efeitos financeiros do pagamento de requisições a devedores do próprio
ente público, estabelece, em procedimento a ser definido em lei própria, espécie de
depósito em juízo do equivalente ao débito que o credor do precatório possui com a
Fazenda Pública.
A compensação, no âmbito do direito civil (arts. 368 e 369), é o
mecanismo que permite a extinção de obrigações líquidas, certas e vencidas de
duas pessoas diferentes, ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. A
diferença de causa ou da natureza nas dívidas não impede a compensação (art.
373).
A compensação preceituada na PEC tem sido objeto de algumas
críticas sob o ponto de vista de sua admissibilidade jurídica, seja pela diferente
natureza das obrigações seja pelo fato de não ser faculdade do credor do precatório,
controvérsia que deve ser analisada pelo Judiciário.
De acordo com a Mensagem, o dispositivo da PEC visa corrigir o
apontado no âmbito da ADI 4425/DF, que declarou a inconstitucionalidade do atual §
9º. Parcela ou a totalidade do precatório, portanto, nos termos da lei, poderiam ser
depositados à disposição do juiz exequente caso o credor do título possua débitos
inscritos em dívida ativa, sem previsão de compensação de ofício, como
anteriormente previsto.
O registro e os demais aspectos contábeis desse encontro de contas
– repercussão orçamentária e patrimonial, aplicação dos limites de despesa e dos
limites constitucionais mínimos, etc. – deverão ser objeto de regulamentação
posterior, vez que a alteração constitucional não trata desses aspectos, como em
outros dispositivos que deixam claro que seria excluído do orçamento anual ou do
teto de gastos.
17
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“Art. 100. ………………..........................................................
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa
devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos ou
aquisição de participação societária do respectivo ente federado.”

O § 11 permite a utilização de precatórios, antes prevista apenas
para pagamento na compra de imóveis públicos, também como moeda de
desestatização, ou seja, para aquisição de participação acionária em empresas
estatais (todos os entes).
“Art. 100. ………………..........................................................
§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9º, somente produzirá efeitos
após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade
devedora.”

Altera-se o § 14 do art. 100 da Constituição para fazer referência ao
§ 9º, atraindo o procedimento de depósito mencionado anteriormente, mesmo na
hipótese de cessão do precatório.
““Art. 100. ………………..........................................................
§ 20. Caso haja precatório com valor superior a 1.000 (mil) vezes o montante
definido como de pequeno valor conforme § 3º deste artigo ou a 15% (quinze por
cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo,
15% (quinze por cento) do valor desse precatório serão pagos até o final do
exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos nove exercícios
subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, 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.”

O novo § 20 cria a hipótese no texto permanente de parcelamento
de “superprecatórios”, aqueles cujo valor seja superior a 1.000 vezes o montante
definido como de pequeno valor7, além daquela atualmente prevista.

7 Requisição de Pequeno Valor (RPV) decorre de sentença judicial transitada em julgado cuja requisição de

pagamento de quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública deve ser paga em 60 dias a partir da
intimação do devedor, dado que não se submete à sistemática de pagamento por precatório. O limite de RPV é
estabelecido por cada ente federado devedor relativo ao crédito cujo valor atualizado, por beneficiário, seja igual
ou inferior a:
a)
60 salários-mínimos, se a devedora for a Fazenda Federal (art. 17, § 1o, da Lei c/c o caput do art. 3º,
ambos da Lei nº 10.259/2001 ;
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O texto constitucional atual permite que eventual precatório com
valor superior a 15% do montante de precatórios - 15 % x R$ 66,8 bi, ou seja, cerca
R$ 10 bilhões8 - seja pago em 6 parcelas (15% até o final do exercício seguinte e o
restante em 5 parcelas anuais nos exercícios subsequentes) e não especifica o
indexador. Por decisão do STF, o índice utilizado atualmente (correção monetária e
juros de mora) corresponde ao IPCA mais juros de 6% ao ano. Esse indexador
(IPCA + 6%) acaba onerando a União, superando inclusive a rentabilidade dos
títulos do governo federal indexados ao IPCA.
Pela nova proposta, todos os precatórios com valor superior a 1.000
vezes o montante considerado de pequeno valor - que, no caso da União, equivale a
R$ 66 milhões - serão pagos em 10 parcelas - sendo 15% até o final do exercício
seguinte e o restante em 9 parcelas anuais nos exercícios subsequentes. Segundo
estimativas do Ministério da Economia, o “ganho fiscal” dessa nova regra seria de
R$ 22,7 bilhões em 2022, atingindo 47 precatórios.9
Observe-se, em relação à regra anterior, uma mudança significativa
no valor do limite que separa precatórios que podem ser parcelados dos demais.
Uma regra de parcelamento deve ter um valor de referência adequado, de modo a
evitar acúmulo acentuado de passivos, contendo valores e faixas de referência
(Tabela progressiva) e prazos de pagamentos conformes.
Em relação ao indexador, a União poderá se beneficiar com a
mudança, a depender da inflação e da taxa real de juros, uma vez que o IPCA mais
o juro de 6% passam a ser substituídos em seu conjunto pela SELIC.
Como alternativa ao parcelamento, o dispositivo prevê acordos
diretos com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. Os acordos
poderão ser estimulados em um cenário em que a inflação venha a superar a SELIC.

b)
40 salários-mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se a devedora for a Fazenda Estadual
ou a Fazenda Distrital (art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT); e
c)
30 salários-mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se a devedora for a Fazenda Municipal
(art. 87 do ADCT).
Vale ressaltar que o § 4º do artigo 100 da Constituição Federal estabelece o valor mínimo do teto das requisições
de pequeno valor, qual seja, o valor do maior benefício do regime geral de previdência social.
8

O maior precatório no PLOA 2022, em favor do estado da Bahia (Fundef), é de cerca de R$ 9,1
bilhões.
9 Adicionam-se ainda os R$ 10,8 bilhões em 2022, referentes à regra do art.101-A do .ADCT, que parcela os

precatórios, na ordem decrescente dos valores, quando o montante superar a 2,6% da RCL. Nesse caso, 8.771
precatórios seriam atingidos.
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Art. 100. ………………..........................................................
§ 21. Fica a União autorizada a utilizar os valores objeto de precatório devido a
pessoa jurídica de direito público interno para amortizar dívidas nos contratos em
que houve prestação de garantia aos entes federativos, parcelas, vencidas ou a
vencer, nos parcelamentos de tributos ou contribuições sociais, bem como
obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou desvio de
recursos.”

O § 21 possibilita o chamado encontro de contas entre a União e os
entes subnacionais, instrumento importante no atual cenário fiscal. No entanto, não
se especificou como seria apropriado o valor presente dessa “amortização”, bem
como a contabilização da despesa com precatório e dessa operação, assunto que
exigirá regulamentação.
Assim, será possível a utilização dos valores objeto de precatório
para:
a) amortizar dívidas nos contratos em que houve prestação de
garantia aos entes subnacionais. Desta forma, nos contratos nos quais a União é
garantidora, mesmo com o pagamento regular do ente de sua obrigação contratual,
poderá ser feito esse encontro de contas;
b) compensar parcelas, vencidas ou a vencer, nos parcelamentos de
tributos ou contribuições sociais. Tal mecanismo favorece mais o encontro de contas
com municípios, que possuem maior volume de dívidas previdenciárias parceladas
com a União; e
c) no caso de inadimplemento de obrigações em transferências
voluntárias, decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou desvio de
recursos.
“Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos
atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
§ 1º A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem
a entrega de recursos:
............................................................................ ...............................
§ 2º Os contratos, acordos, ajustes, convênios, parcelamentos ou renegociações de
débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes
federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos
montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos Fundos de
Participação ou aos precatórios federais.” (NR)
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Altera-se o art. 160 da Constituição, tornando-se obrigatório que os
contratos, acordos, ajustes, convênios, parcelamentos ou renegociações de débitos
firmados pela União com os entes federativos contenham cláusulas para autorizar o
abatimento nos valores devidos de precatórios ou nos valores a serem repassados
aos Fundos de Participação pela União.

“Art. 166. ..................................................................................
§ 21. Não se sujeita à previsão em lei orçamentária anual a destinação de imóveis
públicos na integralização de cotas em fundo privado de investimento em que a
União seja única cotista, permitida a participação desta em fundos não exclusivos
ou como minoritário.
§ 22. A transferência de imóveis para os fins de integralização de fundos de
investimento é imune de tributos federais, estaduais e municipais, e isenta de
emolumentos.” (NR)

O art. 166 passa a estar acrescido do § 21, para dispor sobre
operações que poderão ser realizadas sem trânsito pelo processo legislativo
orçamentário. De acordo com o texto constitucional10 (art. 167, incisos I, II, V e VII),
despesas de natureza orçamentária somente podem ser realizadas se, uma vez
observado o devido processo legislativo orçamentário, forem autorizadas pela lei
orçamentária ou por leis de créditos adicionais, observando-se os limites (montante
da dotação) para a respectiva despesa, estabelecidos com fulcro em estimativa de
fontes de recursos (receitas orçamentárias).
A integralização de cotas de fundo de investimento é despesa de
natureza orçamentária, classificada entre as despesas de capital (inversão
financeira). De outro lado, a destinação (transferência) de imóvel público, como meio
de integralização das cotas, se adéqua ao conceito de receita orçamentária (fonte de
recurso para a realização do dispêndio com a integralização de cotas),
enquadrando-se, assim, entre as receitas de capital (alienação de bens).

10

Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;
[...]
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação
dos recursos correspondentes;
[...]
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
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Isso posto, parece que o grande objetivo do dispositivo transcrito é
determinar que a despesa orçamentária com a integralização de cotas de fundo de
investimento privado, desde que financiada pela destinação de imóvel público ao
próprio fundo de investimento privado (União como única cotista), não mais se
sujeite ao processo legislativo orçamentário, ou seja, deverá11 se materializar sem
prévia e específica dotação consignada em lei orçamentária ou em créditos
adicionais.
Se a inclusão de tal dispositivo no texto constitucional servirá para
afastar tal operação do processo legislativo orçamentário, o mesmo não se pode
dizer em relação às demais condicionantes e exigências trazidas por legislação
específica, como se comenta a seguir.
A destinação de imóvel público para a integralização de cotas de
entidades é operação que se enquadra no conceito de "alienação de bem imóvel".
Nesse sentido, será preciso observar as condicionantes trazidas pelo art. 17 da Lei
nº 8.666/1993 e pelo art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal12.
Como se vê, mesmo que o texto da emenda constitucional seja
aprovado em sua versão original, ainda será preciso observar a necessidade de:
● avaliação prévia do imóvel público (art. 17, inciso I da Lei nº
8.666/1993);
● atendimento de condições eventualmente estabelecidas pela LDO
(art. 26, caput, LRF); e
11 Não se trata de análise de discricionariedade, mas de determinação constitucional para que ocorra
fora do processo orçamentário.
12

De acordo com a Lei nº 8.666/1993:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação
prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
Em relação à autorização específica, a Lei Complementar nº 101/2000:
Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.
§ 1º O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco
Central do Brasil.
§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos,
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação
em constituição ou aumento de capital.
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● autorização legislativa específica (art. 17, inciso I da Lei nº
8.666/1993; e art. 26, caput, LRF) para a alienação do imóvel.
Com relação aos temas que cercam a última condicionante listada, é
bom fazer algumas observações. Se a realização de dispêndios orçamentários
somente pode ser feita se houver dotação orçamentária respectiva inserida no
orçamento público (pela via original ou pela via adicional), a realização das receitas
orçamentárias independe de qualquer autorização inserida na lei orçamentária ou
em créditos adicionais13. No que tange às receitas, portanto, o orçamento público
atua, em regra, mais como documento que estima receitas do que como lei que
autoriza realização de receitas orçamentárias. Em suma: de acordo com os
princípios orçamentários da universalidade e da exclusividade, respectivamente, o
orçamento deve conter a estimativa de todas as receitas que se espera arrecadar,
mas não deve conter a autorização para a arrecadação dessas receitas.
O papel de autorizar a arrecadação de receitas compete ao
processo legislativo ordinário. É assim, por exemplo, com o estabelecimento de
exações, com a autorização para contratar operações de crédito, etc. E é assim,
também, no caso em que se pretende obter recursos mediante alienação de imóvel
público, que somente pode se concretizar se houver sido concedida autorização por
meio de lei aprovada no âmbito do processo legislativo ordinário.
No caso da destinação de imóvel público para a integralização de
cotas de fundo de investimento privado, continuará sendo necessário, portanto, que
o processo legislativo ordinário autorize a venda do respectivo imóvel. O que deixará
de existir (não poderá existir, em verdade), caso promulgado o art. 166, § 21 da
PEC, é o ato de levar ao orçamento público, na forma de estimativa de receita, o
valor relativo à avaliação prévia do imóvel.
Desse modo, forçoso concluir que não mais se aplicaria o contido no
art. 7º, § 2º14, da Lei 4.320/1964, se o bem imóvel a ser alienado for aquele a ser
destinado à integralização de cotas de fundo de investimento privado.
13 Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como
receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de
operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.
14
Art. 7° A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: [...] § 2° O produto
estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e
outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las no exercício.
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Feitas essas considerações, caso prospere o art. 166, § 2115, da
PEC 23/2021, a redação pode ser aperfeiçoada do ponto de vista conceitual, por
exemplo, fazendo-se referência expressa à despesa, em primeiro lugar, e,
posteriormente, à receita que a financiará16.
Por certo, as demais integralizações que não se enquadram na
hipótese acima somente poderão ser realizadas mediante consignação de dotação
na lei orçamentária ou em créditos adicionais.
“Art. 80-A. É instituído o Fundo de Liquidação de Passivos da União, suas autarquias e
fundações, constituído por recursos decorrentes:
I - da alienação de imóveis da União ou de rendimentos de fundos integralizados com esses
imóveis;
II - da alienação, pela União, de participação societária, inclusive minoritária, de empresas;
III - dos dividendos recebidos pela União de empresas estatais, deduzidas as despesas de
empresas estatais dependentes para pagamento de pessoal, de custeio em geral e de
capital;
IV - de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão
negocial;
V - da antecipação de valores a serem recebidos, pela União, a título do excedente em óleo
em contratos de partilha de petróleo; e
VI - da arrecadação decorrente do primeiro ano de redução de benefícios tributários, nos
termos do disposto no art. 4º da Emenda à Constituição nº 109, de 15 de março de 2021.

Pretende-se, portanto, criar Fundo de Liquidação de Passivos da
União, suas autarquias e fundações (FLP), com característica de fundo público de
natureza contábil e financeira e sem personalidade jurídica própria, formado por
valores decorrentes das vendas de imóveis, recebimentos de dividendos de
empresas estatais, concessões e partilha de petróleo, bem como do ganho de
arrecadação do primeiro ano do plano de redução de benefícios tributários já

15
Art. 166. (...) § 21. Não se sujeita à previsão em lei orçamentária anual a destinação de imóveis
públicos na integralização de cotas em fundo privado de investimento em que a União seja única cotista,
permitida a participação desta em fundos não exclusivos ou como minoritário.
16 Da forma como está redigido, tem-se a impressão que a vedação alcança apenas a receita
orçamentária (alienação de bens imóveis), não alcançando a operação de integralização de cotas de fundo de
investimento privado. Nesse sentido, a redação poderia ser algo como: (...) Art. 166. (...) § 21. Não se sujeita à
previsão em lei orçamentária anual a despesa com integralização de cotas em fundo privado de investimento em
que a União seja única cotista e que tenha se aperfeiçoado mediante destinação de imóveis públicos, sendo
permitida a participação da cotista em fundos não exclusivos ou como minoritário.
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encaminhado em 16 de setembro de 202117, nos termos do art. 4º da EC nº 109,
estimado em R$ 15,8 bilhões (incluem R$ 15,3 bilhões da reforma do imposto de
renda nos termos do PL 2.337/21).
De acordo com a EM, a “criação do Fundo de Liquidação de
Passivos da União, suas autarquias e fundações, reforça o caráter excepcional da
medida, criando mecanismo que permita realizar o pagamento antecipado de
precatórios e requisitórios parcelados em razão do disposto nos arts. 100, § 20, da
Constituição, e 101-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem
como da dívida pública federal, sem prejuízo ao funcionamento do estado e com
respeito às âncoras fiscais”. Análise mais detalhada do Fundo de Liquidação de
Passivos será feita no item 6 desta Nota.

“Art. 101-A. Até 31 de dezembro de 2029, aplica-se o previsto no art. 100, § 20, da
Constituição aos precatórios, em ordem decrescente de valor, a serem pagos pela
União em determinado exercício que fizerem com que a soma dos valores,
apresentados na forma do art. 100, § 5º, da Constituição, exceda 2,6% (dois inteiros
e seis décimos por cento) da receita corrente líquida acumulada dos doze meses
anteriores em que forem requisitados.” (NR)

O novo art. 101-A do ADCT, com vigência até dezembro de 2029,
estabelece regra complementar à norma permanente do citado § 20 do art. 100,
permitindo o parcelamento dos maiores precatórios requisitados. Assim, seriam
parcelados (15% à vista e o restante em nove parcelas corrigidas pela SELIC), em
ordem decrescente de valor, os precatórios que fizessem com que a soma dos
valores requisitados da União superasse 2,6% da RCL acumulada dos doze meses
anteriores em que forem requisitados.
Portanto, o valor que definirá se o precatório será parcelado ou não
varia a cada exercício em função da RCL. A norma não explicita se os montantes
parcelados entrariam no limite de 2,6%. No entanto, razoável interpretar que tais
parcelas não serão computadas dentro desse limite, pois o acúmulo de parcelas de
exercícios anteriores poderia inviabilizar que novos precatórios fossem pagos. Não
sendo o tratamento progressivo (contínuo), haverá diferença acentuada entre
precatórios aquém e além do valor de corte. A regra do texto permanente (§ 20 do

17 PL 3,203/2021. Ver em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299134.
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art. 100) permitirá parcelamento (em 10 vezes) de precatórios acima de 1.000 vezes
o montante definido como de pequeno valor (atualmente R$ 66 milhões), enquanto a
proposta no ADCT permite parcelamento de precatórios abaixo desse valor, desde
que excedam, em seu conjunto, 2,6% da RCL.
Segundo apresentação do ME, seriam atingidos pela regra
transitória 8.771 precatórios (3,3%), um “ganho” (parcelamento) estimado de R$ 10,8
bilhões em 2022. Agregando-se o impacto estimado que decorre da regra
permanente (R$ 22,7 bilhões) chega-se a uma “economia” de R$ 35,5 bilhões em
2022. No entanto, segundo levantamentos com base no PLOA 2022, o montante
dessa economia seria de R$ 32,35 bilhões. Para maiores detalhes vide item 5.
Art. 3º Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
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 uma definição relevante acerca da atualização dos
débitos da Fazenda Pública. Promove-se definição da “taxa” nominal que passa a
agregar, nas condenações impostas à Fazenda Pública e respectivos precatórios, a
correção monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, aplicandose lhes a taxa SELIC mensal.
Art. 4º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.
Parágrafo único. As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios se
aplicam a todos os requisitórios já expedidos ou inscritos, inclusive no orçamento
fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

5

IMPACTO E EFEITOS DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS
Os parcelamentos, previstos no § 20 do art. 100 e no art 101-A

ADCT, atingem diferentes quantidades de precatórios, o que implica impactos
orçamentários distintos.
De Acordo com a EM da PEC nº 23/2021, a nova regra proposta
para o § 20 do art. 100 (texto permanente) atinge apenas 47 precatórios do PLOA
2022, os quais possuem valor superior a mil vezes 60 salários mínimos (R$ 66
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milhões). O parcelamento desses precatórios implica uma folga de R$ 22,7 bilhões
em relação ao limite fiscal em 2022.
Considerada, adicionalmente, a aplicação do limite de 2,6% da RCL
(art. 101-A do ADCT - regra transitória), a margem sobe para cerca de R$ 33,5
bilhões. A exposição de motivos não discrimina os precatórios atingidos pela regra
transitória. No entanto, conforme apresentação do Ministério da Economia - ME,
8.771 precatórios seriam parcelados por esta regra (3,3% do quantitativo), abrindo
espaço fiscal estimado de cerca R$ 10,8 bilhões em 2022 com o parcelamento da
regra de 2,6% da RCL.
Conforme a relação dos débitos encaminhada pelo Poder Judiciário
à Comissão Mista de Orçamento - CMO, em atendimento ao art. 27 da LDO/2022,
esta Consultoria identificou 49 precatórios superiores a R$ 66,0 milhões que
totalizam R$ 26,0 bilhões. Nenhum precatório foi parcelado com base na regra atual
uma vez que não foi superado o limite para parcelamento de R$ 9,0 bilhões,
correspondente a 15% dos montantes dos precatórios apresentados. O maior
precatório incluído na proposta foi de R$ 8,8 bilhões.
Aplicando-se a regra proposta no § 20 do art. 100 da PEC, deixam
de ser pagos R$ 22,1 bilhões de precatórios (85% x R$ 26 bilhões), o que
corresponde ao espaço fiscal aberto em 2022 decorrente dos 49 precatórios
superiores a R$ 66,0 milhões. Portanto, do total de R$ 26 bilhões desses
precatórios, seriam pagos R$ 3,9 bilhões em 2022 e o restante em 9 parcelas de
R$ 2,5 bilhões.
A regra complementar ou transitória propõe o parcelamento
adicional dos precatórios cuja soma acumulada, depois de ordenados, venha a
superar 2,6% da RCL relativa aos doze meses anteriores em que forem requisitados
(jul/20 a jun/21): valor estimado em R$ 22,019 bilhões (2,6% da RCL de R$ 846,895
bilhões). Uma vez colocados em ordem crescente de valor, verificamos que os
150.965 menores precatórios situam-se na faixa que decorre da aplicação do art.
101-A do ADCT (precatórios cuja soma fica aquém de 2,6% da RCL). Outros 7.412
precatórios, que somam R$ 12.057,6, são atingidos pelo parcelamento. O valor
individual desses precatórios, conforme as estimativas realizadas, deve se situar
entre R$ 539,5 mil (em decorrência da regra do art. 101-A) e R$ 66,0 milhões (em
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decorrência do § 20 do art. 100 da CF). A soma das regras de postergação do
pagamento de precatórios gera R$ 32,35 bilhões de espaço em 2022.
Os demais 150.965 precatórios, inferiores a 539,5 mil no montante
de R$ 22,0 bilhões, seriam pagos integralmente em 2022.
A Tabela 4 a seguir ilustra o resumo das 3 faixas dos precatórios
apresentados em 2022 e seus impactos no parcelamento.
Tabela 4 - PLOA 2022 - Precatórios - Situação Atual x PEC 23/2021
l
Em R$ milhões

Dispositivo PEC 23

Art. 101-A ADCT

Valor do precatório

Quantidade de Montante a ser pago em 2022
precatórios
(Em R$ 1,00)
Regra Atual*
PEC
até 539.475
150.965
21.999,40
21.999,40

Montante
Parcelado*
PEC
0

entre 539.475 e 66.000.000

7.412

12.057,60

1.808,60

10.249,00

acima de 66.000.000

49
158.426

26.005,00
60.062,00

3.900,70
27.708,70

22.104,30
32.353,30

Art. 100, § 20 da CF
Total

Fonte: Constituição, PEC 23, de 2021, PLOA 2022. Elaboração Conof/CD
Obs. (*) Valor inferior em R$ 6,8 bilhões ao previsto no PLOA (R$ 66,8 bilhões), pois não inclui os valores já parcelados
em exercícios anteriores pela regra atual e nem a correção monetária dos valores entre a data expedição e a data do
provável pagamento. Em 2022, a regra atual do art. 100 da CF não gerou novo parcelamento.

5.1.

Efeito do Parcelamento dos Precatórios
A Tabela 5 a seguir contém simulação da evolução das despesas

com precatórios até 2036, último exercício de vigência do Novo Regime Fiscal, com
base nas regras da PEC em análise. Embora o dispositivo baseado na RCL tenha
validade até 2029, utilizou-se a mesma regra até o final da simulação diante da
dificuldade de se estimar o volume de precatórios que se enquadraria na regra do §
20 do art. 100.
Adotaram-se na projeção a média de crescimento dos valores de
precatórios de 2010 a 2022, que foi de 18,5%, e a média de crescimento da RCL, de
6,5%, sem considerar correção pela Selic. A simulação apresentada reflete,
obviamente, uma situação extremada quanto ao crescimento dos precatórios. O que
se pretende é chamar a atenção acerca do efeito “bola de neve” resultante do
diferimento de pagamentos devidos e do acúmulo de obrigações. E também quanto
à urgência de uma melhor compreensão e contenção dos fatores e riscos que
impulsionam o crescimento das dívidas com sentenças judiciais em desfavor da
União e demais entes.
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Tabela 5 - PEC nº 23/21 x Despesas com Precatórios
(projeção com base na média 2010-22)
R$ milhões

Ano
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Precatórios
66.819,7
79.181,3
93.829,9
111.188,4
131.758,2
156.133,5
185.018,2
219.246,6
259.807,2
307.871,5
364.827,7
432.320,9
512.300,2
607.075,8
719.384,8

RCL (jul Ano-2
/ jun Ano-1)
846.895,2
901.943,4
960.569,7
1.023.006,7
1.089.502,2
1.160.319,8
1.235.740,6
1.316.063,7
1.401.607,9
1.492.712,4
1.589.738,7
1.693.071,7
1.803.121,4
1.920.324,3
2.045.145,4

primeira
parcela
(15%)

2,6%
da RCL
22.019,28
23.450,53
24.974,81
26.598,18
28.327,06
30.168,32
32.129,26
34.217,66
36.441,81
38.810,52
41.333,21
44.019,86
46.881,16
49.928,43
53.173,78

6.720,1
8.359,6
10.328,3
12.688,5
15.514,7
18.894,8
22.933,3
27.754,3
33.504,8
40.359,1
48.524,2
58.245,2
69.812,9
83.572,1
99.931,7

demais 9
parcelas
(85%)
38.080,34
47.371,17
58.526,79
71.901,67
87.916,50
107.070,41
129.955,60
157.274,57
189.860,57
228.701,84
274.970,36
330.055,86
395.606,22
473.575,25
566.279,37

demais
estoque das
parcelas a
parcelas não
vencer no
vencidas
exercício
38.080,3
4.231,1
81.220,4
9.494,6
130.252,5
15.997,6
186.156,6
23.986,7
250.086,5
33.755,2
323.401,7
45.651,9
407.705,4
60.091,4
504.888,6
77.566,3
617.182,9
98.662,0
747.222,7
119.842,1
902.351,0
145.130,9 1.087.275,9
175.300,8 1.307.581,3
211.268,0 1.569.888,6
254.119,0 1.882.049,0

Fonte: PLOA 2022, elaboração Conof/CD

Em 2036, o montante de precatórios apresentado no exercício foi
estimado em R$ 719,4 bilhões, sendo que R$ 53,2 bilhões seriam pagos sem
parcelamento e, dos precatórios restantes a serem parcelados, 15% ou R$ 99,9
bilhões seriam pagos em 2036, como primeira parcela. Além disso, R$ 254,1 bilhões
também deverão ser pagos por se tratar de parcelas dos anos anteriores (segunda a
nona parcela de precatórios apresentados em exercícios anteriores) que vencem em
2036, totalizando R$ 407,2 bilhões em 2036, o que corresponde a 20% da RCL.
Além disso, o estoque da dívida com precatórios poderá alcançar R$ 1,88 trilhão,
equivalente a 92% da RCL, sugerindo a exaustão dos recursos do orçamento e a
insolvência. Enquanto a taxa de crescimento dos precatórios for maior que a taxa de
crescimento da RCL, qualquer proposta de parcelamento acabará gerando um
estoque inadministrável no futuro, dado o grande acúmulo de passivos.

5.2 Alteração do Indexador
Para fins de breve estimativa acerca do impacto orçamentário da
alteração do indexador, especificamente quanto aos precatórios, considerou-se em
4% ao ano a “economia” derivada da agregação na Selic da correção da inflação e
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juros de mora dos precatórios. O novo índice gera uma economia estimada de R$
1,5 bilhão em 2022 e de R$ 76,9 bilhões acumulados até 2029.
Tabela 6 –Economia com Correção Despesas com Precatórios pela Selic
R$ milhões

Ano
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
TOTAL

estoque das
parcelas não
vencidas
38.080,3
81.220,4
130.252,5
186.156,6
250.086,5
323.401,7
407.705,4
504.888,6

diferença
SELIC*
1.523,2
3.248,8
5.210,1
7.446,3
10.003,5
12.936,1
16.308,2
20.195,5
76.871,7

Fonte: PLOA 2022, elaboração Conof/CD

5.3 Encontro de Contas - Compensação dos Precatórios com Dívidas e Créditos
Tributários
O novo § 21 do art. 100 da Constituição autoriza a União a utilizar os
valores devidos de precatório à pessoa jurídica de direito público interno para
amortizar dívidas nos contratos em que houve prestação de garantia ao respectivo
ente federativo, bem como parcelas, vencidas ou a vencer, nos parcelamentos de
tributos ou contribuições sociais.
Diante disso, pretende-se apresentar dados referentes às dívidas
dos entes da federação com a União, ou com garantia da União, em face das
despesas da União com precatórios em favor dos respectivos entes federados.
De modo geral, os estados/DF são os maiores devedores de dívida
contratual com a União, enquanto os municípios são os maiores devedores de
tributos e contribuições sociais da União. Por sua vez, em 2022, os maiores
montantes de precatórios a serem pagos pela União tem como credores estados/DF.
Como indicado nas Tabelas seguintes (dados do ME), os precatórios
devidos aos entes federados estão estimados em R$ 19,9 bilhões em 2022, sendo
R$ 17,7 de estados e DF e R$ 2,2 bilhões de municípios. As dívidas contratuais e
com garantias com a União atingem R$ 43,2 bilhões, sendo que a dívida tributária
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(parcelada e devida) é de R$ 12,1 bilhões. Os municípios não possuem dívidas com
garantias da União e possuem R$ 1,2 bilhão de dívida contratual. Mas devem para a
União R$ 68,7 bilhões em dívidas ativas tributárias.
A Tabela 7 a seguir apresenta tanto as dívidas dos entes com a
União (para fins ilustrativo, uma vez que não está previsto o seu encontro de contas)
como as dívidas dos entes garantidas pela União, por UF.
Tabela 7 - Dívidas dos Entes com a União (em R$ milhões)

R$ Milhões
UF

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
TOTAL ESTADOS

DÍVIDA COM A
UNIÃO

GARANTIDA (**)

17,58
301,72
2,88
54,02
185,52
43,45
45,71
70,22
745,97
116,17
106,00
310,48
4.839,06
48,54
38,91
528,20
162,17
0,00
8.496,00
22,13
3.497,99
121,80
12,65
482,42
12.331,79
47,83
0,00
32.629,22

191,75
79,61
0,00
297,74
777,70
452,40
128,62
104,85
4,63
236,90
73,70
79,76
817,95
80,98
63,81
248,94
757,50
188,95
1.052,60
116,97
423,94
2,54
0,00
703,13
2.215,98
59,35
256,96
9.417,26

0,00

1.226,06

32.629,22

10.643,32

TOTAL MUNICÍPIOS

TOTAL

DÍVIDA EXTERNA

Fonte: Notas Técnicas SEI nºs 13605/2020/ME e 13854/2020/ME.
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(**) Valores disponibilizados pela STN referentes a março foram atualizados pela razão entre
expectativa Focus e cotação média daquele mês, em aproximadamente 2,5% por cento.

No

que

diz

respeito

à

compensação

de

precatórios

com

parcelamentos de tributos ou contribuições sociais dos entes federados (parcelas
vencidas ou a vencer), os estados e o Distrito Federal em julho de 2021 possuem R$
12,2 bilhões de créditos tributários exigíveis e os municípios de R$ 68,7 bilhões
(Tabela 8). A regra para o encontro de contas exige que o ente federado tenha um
direito e haver com a União. Cita-se como exemplo, o estado da Bahia, que tem um
precatório de R$ 9,0 bilhões em 2022, enquanto a dívida tributária atual devida e
parcelada é de R$ 535,6 milhões.
Tabela 8 - Créditos Tributários da União com Estados, DF e Municípios,
Devedor e Parcelado (exclusive exigibilidade suspensa por processo administrativo ou judicial)

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
ES
DF
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN

ESTADOS
(a)
79,68
70,08
18,71
77,44
535,60
76,74
6,62
473,83
176,15
0,04
5.621,34
100,97
3,87
138,30
26,06
6,14
169,14
1.482,28
1.030,56
106,61

MUNICÍPIOS
(b)
433,52
1.551,82
2.002,37
278,64
15.047,89
3.894,22
421,14
1.413,08
5.198,18
3.953,77
562,18
313,04
6.928,93
3.185,92
3.694,66
1.499,43
897,72
3.946,33
1.716,19
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R$ milhões
TOTAL
(a+b)
513,20
1.621,90
2.021,08
356,09
15.583,49
3.970,96
427,76
473,83
1.589,24
5.198,23
9.575,11
663,15
316,91
7.067,23
3.211,98
3.700,80
1.668,57
2.380,00
4.976,89
1.822,80
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UF
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
TOTAL

ESTADOS
(a)
19,28
257,36
261,16
471,42
132,40
821,98
22,27
12.186,03

MUNICÍPIOS
(b)
126,17
366,96
707,70
521,19
2.541,92
6.622,87
868,77
68.694,62
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R$ milhões
TOTAL
(a+b)
145,45
624,32
968,87
992,61
2.674,33
7.444,85
891,03
80.880,65

Fonte: Relatório de Análise dos Créditos Ativos, julho/21 - CGACT/SRF/ME

No caso dos precatórios do Fundef, desde 2015, a decisão
transitada em julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) impôs à
União a obrigação de pagar a título de precatórios para mais de 3,8 mil municípios
brasileiros18. Em 2022 está previsto R$ 1,4 bilhão. (Tabela 9).
No entanto, não dispomos da informação dos valores já pagos e
ainda devidos pela União aos municípios, mas a maior parcela já foi paga em
exercícios anteriores.
Tabela 9 - Precatórios 2022 do Fundef devidos a Municípios, por UF

R$ milhões

UF
AL
BA
CE
DF
MA
PA
PB
PE
PI
RN
RR

Ajustado 2022
124,35
381,08
13,16
449,23
2,37
34,77
13,08
361,47
15,61
2,13
0,04
1.397,30

Total
Fonte: PLOA 2022
18

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-fundef/entenda-o-caso
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Quanto aos precatórios do Fundef para o Estados e o Distrito
Federal, a decisão do STF de 2017 está sendo paga em 2022 para 4 estados
(Bahia, Amazonas, Ceará e Pernambuco) no valor de R$ 16,18 bilhões, montante do
total estimado para todos os estados e o DF em R$ 50 bilhões, com base em
informação noticiada19.
Promovendo-se o encontro de contas dos precatórios devidos pela
União aos 4 estados citados com as dívidas com garantias da União e com os
créditos tributários (vide Tabelas 7 e 9) seriam compensados cerca de R$ 2,83
bilhões em 2022, como mostra a Tabela seguinte.
Tabela 10 - Encontro de Contas - Precatórios PLOA 2022 X
Dívidas com Garantias da União e Créditos Tributários (Devedor e Parcelado)

R$ milhões
UF
Estado do Amazonas
Estado da Bahia
Estado do Ceará
Estado do Pernambuco

TOTAL

Precatório
Fundef 2022

Dívida Com Garantia
da União (*)

Crédito Tributário Compensação
da União (*)
Potencial 2022

227,66
9.096,80
2.755,80
4.101,46

297,74
777,70
452,40
757,50

18,71
535,60
76,74
6,14

227,66
1.313,30
529,15
763,65

16.181,71

2.285,35

637,19

2.833,75

*Fonte ME vide Tabela, valor estimado com base informações de 2020.

O impacto do encontro de contas de precatórios devidos a estados e
o DF foi estimado em R$ 2,83 bilhões em 2022, sendo R$ 2,29 bilhões decorrentes
da compensação com as dívidas com garantias (R$ 4,18 bilhões até 2029) –
considerando-se apenas os Precatórios devidos do Fundef; e R$ 637 milhões dos
parcelamentos tributários, vencidos e a vencer (R$ 4,45 bilhões até 2029).
Os demais precatórios devidos pela União aos estados, no valor de
R$ 1,4 bilhão20, não foram considerados para fins de estimativas do encontro de
contas, dada a falta de informações detalhadas do ente beneficiário. Também não
foram considerados os parcelamentos tributários (vencidos e a vencer) dos
Municípios, que, apesar dos R$ 80,88 bilhões devedores em créditos tributários,

19

https://blog.meuprecatorio.com.br/precatorios-do-fundef-ainda-geram-debate-pelo-brasil/

20

Em 2022, o segundo maior precatório devido aos estados refere-se à revisão de contrato de cessão
de royalties e compensações financeiras decorrentes de aproveitamento de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica, no valor total de R$ 870 milhões.
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possuem apenas R$ 800 milhões em demais precatórios (sem Fundef) em 2022,
além da falta de informações para promover tal estimativa de compensação.
A estimativa da compensação de dívidas ativas do setor privado com
precatório da União é de difícil aferição, razão pela qual que não foi realizada na
presente Nota.

6

FUNDO DE LIQUIDAÇÃO DE PASSIVOS
O art. 2º da PEC 23/2021 acrescenta o art. 80-A ao ADCT, para

instituir o chamado Fundo de Liquidação de Passivos da União, de suas autarquias
e fundações (FLP). O FLP é fundo especial21, de natureza contábil e financeira, sem
personalidade jurídica própria, o que significa dizer que o FLP não pode titularizar
operações, representando, assim, apenas conjunto de recursos que serão
destinados ao pagamento de determinadas obrigações (precatórios, requisitórios e
dívida pública) da União, de suas autarquias e fundações.
As receitas orçamentárias listadas a seguir serão destinadas ao
FLP, constituindo os recursos desse fundo:
a) recursos que a União obtenha em razão da alienação de seus
imóveis. Por certo, não alcança aqueles recursos que foram empregados na
integralização de cotas de fundo de investimento privado a que se refere o art. 166,
§ 21, proposto na PEC, já mencionado anteriormente por esta Nota;
b) rendimentos recebidos, pela União, de fundos de investimento
porventura integralizados com imóveis da União, inclusive rendimentos provenientes
do fundo de investimento privado a que se refere o art. 166, § 20;
c) resultado da venda de participações societárias da União em
empresas;
d) os dividendos que a União receba de empresas estatais,
descontando-se de respectivo montante, se for o caso, o valor destinado pela União,
21

Lei 4.320/64. Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se
vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas
peculiares de aplicação.
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via orçamento público, para fazer frente ao pagamento de despesas de pessoal, de
custeio em geral e de capital das empresas estatais dependentes;
e) valores recebidos em razão de outorga de delegações de serviços
públicos e demais espécies de concessão negocial;
f) da antecipação de valores a serem recebidos, pela União, a título
,do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo; e
g) da arrecadação decorrente do primeiro ano de redução de
benefícios tributários, nos termos do disposto no art. 4º da Emenda à Constituição nº
109, de 15 de março de 2021.
Forçoso concluir no sentido de que o FLP é constituído por conjunto
de receitas de natureza orçamentária e que tais recursos somente podem ser
aplicados mediante consignação de dotações no orçamento público, como se pode
depreender da leitura do próprio art. 80-A, § 1º, da PEC 23/2021, do art. 165, § 5º,
da Constituição, e também do art. 72 da Lei nº 4.320/1964.22
No que tange, especificamente, ao estabelecido pelo art. 80-A, § 1º,
tem-se que os recursos do FLP somente poderão ser utilizados para pagar passivos
referentes a: precatórios parcelados, requisitórios parcelados e dívida pública
federal, tanto a contratual quanto a mobiliária. Importa ressaltar que os recursos do
FLP, caso aprovada sua criação, somente poderão ser utilizados para precatórios e
requisitórios parcelados e não poderão ser utilizados para o pagamento das parcelas
em seu respectivo exercício financeiro.
§ 1º Os recursos do Fundo de Liquidação de Passivos da União, de suas
autarquias e fundações serão destinados ao pagamento:
I - antecipado de precatórios e requisitórios parcelados em razão do
disposto nos art. 100, § 20, da Constituição, e art. 101-A deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; e
II - da dívida pública federal.

Os incisos trazidos pelo § 2º, do art. 80-A, da EC 23/2021,
contemplam temáticas de alta relevância, a saber: vinculação de receitas e aplicação
de recursos oriundos da alienação de bens. Comecemos pela análise do inciso I,
cuja redação faz menção a outros dois dispositivos:
§ 2º Não se aplica ao Fundo de Liquidação de Passivos da União, de suas
autarquias e fundações:
22 Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de
dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.
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I - o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição, relativamente ao
inciso VI do caput deste artigo; e

O primeiro deles é o inciso IV23 do art. 167 da Constituição, cuja
redação foi dada pela EC 42/2003, que traz o chamado princípio da não vinculação
de receitas, que veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa.
O segundo deles é o inciso VI do art. 80-A trazido pela própria
EC nº 23/2021, o qual, por sua vez, faz referência ao art. 4º da EC 109/2021 24.
“Art. 80-A. É instituído o Fundo de Liquidação de Passivos da União, suas
autarquias e fundações, constituído por recursos decorrentes:
[...]
VI - da arrecadação decorrente do primeiro ano de redução de benefícios
tributários, nos termos do disposto no art. 4º da Emenda à Constituição nº
109, de 15 de março de 2021.

Em suma, o objetivo do inciso I, do § 2º, do art. 80-A, da EC 23/2021
é permitir que, após a devida repartição com os demais entes federados e outras
destinações, os impostos arrecadados em razão do disposto pelo art. 4º da EC
109/2021 possam ser vinculados ao próprio FLP, para que, assim, sejam aplicados
no pagamento de despesas com precatórios parcelados, requisitórios parcelados e
dívida pública federal.
Com relação ao inciso II, do § 2º, do art. 80-A, da EC 23/2021,
restou assim proposto:
§ 2º Não se aplica ao Fundo de Liquidação de Passivos da União, de suas
autarquias e fundações: (...)
II - a observância de limitações legais relativas às vinculações de receitas
ou à destinação de receitas de capital.

É comum que, quando os recursos públicos se tornam escassos,
ocorra incentivo para a aprovação de normas que estabeleçam vinculações de
23

Art. 167. São vedados:
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e
serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o
disposto no § 4º deste artigo;
24

Art. 4º O Presidente da República deve encaminhar ao Congresso Nacional, em até 6 (seis) meses após a
promulgação desta Emenda Constitucional, plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de
natureza tributária, acompanhado das correspondentes proposições legislativas e das estimativas dos
respectivos impactos orçamentários e financeiros.
§ 1º As proposições legislativas a que se refere o caput devem propiciar, em conjunto, redução do montante
total dos incentivos e benefícios referidos no caput deste artigo:
I - para o exercício em que forem encaminhadas, de pelo menos 10% (dez por cento), em termos anualizados,
em relação aos incentivos e benefícios vigentes por ocasião da promulgação desta Emenda Constitucional;
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receitas, ou seja, que determinem, de antemão, que determinado conjunto de
recursos somente poderá ser aplicado em certas finalidades. Também é comum que
se proíba a aplicação de determinados tipos de receita em determinadas finalidades,
como é o caso do art. 44 da LRF, o qual impede, em regra, a aplicação de receitas
oriundas da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público no
financiamento de dispêndios correntes25.
O objetivo do inciso II, transcrito acima, é o de garantir que nenhuma
legislação, vigente ou que vier a ser estabelecida, tenha como limitar a aplicação dos
recursos do FLP, tenham eles sido provenientes de receitas correntes ou de capital.
Por fim, mas não menos importante, merece destaque o teor do §
3º, do art. 80-A, da EC 23/2021, que determina que os dispêndios realizados com
recursos do FLP não estarão submetidos ao chamado "teto de gastos". Em outras
palavras, qualquer despesa primária a ser realizada com recursos do FLP não será
contabilizada para fins de verificação do cumprimento da regra fiscal estabelecida
pelo art. 107 do ADCT.
§ 3º As despesas custeadas com recursos do Fundo de Liquidação de
Passivos da União, de suas autarquias e fundações não estão sujeitas ao
disposto no art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
(NR)

Nota-se, com base no exposto no presente tópico, que a PEC
23/2021 agrega elevada complexidade ao ordenamento constitucional, ao propor a
criação de fundo e vinculações de receitas para o pagamento de despesas
específicas. Isso é preocupante, na medida em que contraria os objetivos já
manifestados de simplificação normativa por meio de desvinculações de receitas e
até mesmo de extinção de fundos públicos, a teor buscado quando da aprovação da
EC 109 e como prevê a proposta de emenda à constituição 438, de 2018

em

tramitação no Congresso Nacional26.

25 Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes
de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
26

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2182708
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ALTERNATIVAS SOB ANÁLISE
Diante da discussão da PEC 23 e dos impactos no PLOA 2022,

surgiram propostas e alternativas para reduzir as despesas com sentenças judiciais,
de modo a ampliar a disponibilidade orçamentária (espaço no teto de gastos e
fontes) a ser destinada a outras despesas discricionárias e ao Programa Auxílio
Brasil, seja postergando a despesa com precatório (parcelamentos)27 ou retirando
essa despesa do teto de gastos.
a)

Exclusão dos precatórios relativos ao Fundef

Encontra-se sob avaliação a possibilidade de excluir os precatórios
destinados à complementação da União ao antigo Fundef - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério -, que
alcança no PLOA 2022 o valor de R$ 17,58 bilhões, sendo que R$ 16,18 bilhões
devidos aos estados - 4 requisitórios da Bahia, Amazonas, Ceará e Pernambuco - e
o restante aos municípios.
Em relação ao Fundeb, a exclusão do teto sobre a complementação
da União decorre de expressa disposição constitucional (art. 107, § 6º, inciso I)
Quando da EC 95/2016 (teto) o Fundef não vigorava28, por ter sido substituído pelo
Fundeb29. Este último, por destinar recursos à educação básica, incorpora o ensino
fundamental, objeto do extinto fundo.
É razoável, portanto, admitir-se que se o Fundef estivesse vigente
da promulgação da EC do teto o mesmo seria excluído, assim como ocorreu com o
Fundeb, que o sucedeu. De modo que estariam excluídos do teto os respectivos
pagamentos, sejam aqueles realizados no ano da execução orçamentária ou nos
anos seguintes, seja a conta de restos a pagar ou precatórios, uma forma de
pagamento forçado.

27

A
proposta
https://www2.camara.leg.br/orcamento-dauniao/estudos/2021/Informativo3_2021_Precatorios_EC95.pdf/view
28

O FUNDEF vigorou de 1997 a 2006 (EC nº 14/1996 e Lei nº 9.424/1996).
O FUNDEB vigora desde 2007 (ECs nos 53/2006 e 108/2020 e Leis nos 11.494/2007 e
14.113/2020).
29
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Nessa linha de entendimento, a inclusão no teto do pagamento de
despesas com precatórios, de forma semelhante ao que ocorre com restos a pagar,
depende de se verificar se, na origem, trata-se de despesas incluídas no teto. Então,
se uma despesa encontra-se fora do teto, seja por ter natureza financeira ou por se
enquadrar no rol do art. 107, § 1º do ADCT, a mesma classificação aplica-se aos
eventuais restos a pagar. E, de forma similar, deve ser aplicada aos respectivos
precatórios que representam uma forma de pagamento forçado de despesas.

b) Exclusão dos precatórios do teto ou do excedente em
relação à correção pelo IPCA
Outra proposta, apresentada pelo Deputado Marcelo Ramos (PLAM)30, diz respeito à exclusão das despesas com pagamento de precatórios judiciais
e requisições de pequeno valor de que trata o art. 100 da Constituição Federal, tanto
da base como do limite.
O pressuposto é o de que as despesas decorrentes de sentenças
judiciais têm natureza de passivo que não pode ser controlada no processo
orçamentário, obrigações cujo pagamento não está sujeito à ingerência do Executivo
ou do Congresso.
Ao determinar que uma despesa deixe de ser computada no teto de
gastos, produz-se o efeito de reduzir o valor total do limite de gastos. Isso se dá
porque não é simplesmente deixar de considerar o valor atual dessa despesa na
composição do teto de gastos. Como a despesa foi considerada no início na
determinação dos limites, ela deve ser excluída desde o início, implicando em
recálculo do valor do teto de gastos.
No caso específico dos precatórios e requisições de pequeno valor,
respectivamente, ações 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em
Julgado (Precatórios) e 0625 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de
Pequeno Valor, a sua exclusão do teto de gastos provocaria uma redução no teto de

30

PEC de autoria do deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), que altera o artigo 107 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para retirar da base de cálculo e dos limites do Novo Regime
Fiscal as despesas com pagamento de condenações judiciais. https://www.conjur.com.br/2021-set08/deputado-apresenta-pec-excluir-precatorios-teto-gastos
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gastos de R$ 38,6 bilhões, resultando em novo limite para o Poder Executivo de R$
1.501,7 bilhões, como pode ser visto na Tabela 11.
Tabela 11 – Teto de Gastos (Limites e Precatórios) e Margem Fiscal
em R$ milhão

Correção Correção Correção
Correção
Correção Correção
Despesas
para 2017 - para 2018 - para 2019 - para 2020 - para 2021 - para 2022 Pagas 2016
NRF
NRF
NRF
NRF
NRF
NRF

item

I - Despesas com Precatórios e RPV
II - Despesas Primárias do Executivo
consideradas no teto de gastos

29.276,0

31.383,9

32.325,4

33.744,5

34.881,7

35.624,7

38.599,4

1.168.261,1 1.252.375,9 1.289.947,2 1.346.575,8 1.391.955,5 1.421.604,1 1.540.308,0

III - Limite de Despesas Primárias do Executivo, com a exclusão dos Precatórios e RPV do Teto de Gastos
(III = II - I)

1.501.708,6

IV - Precatório e RPV no PLOA 2022

86.712,5

V - Margem Fiscal no Teto (V = IV - I )

48.113,2

Elab. Conof/CD

Efetivamente, com a exclusão das despesas de precatórios e
requisições de pequeno valor será aberto no orçamento de 2022 um espaço
fiscal de R$ 48,1 bilhões no limite do teto de gastos do Poder Executivo, uma
vez que o total dessas despesas consideradas do Projeto de Lei Orçamentária para
2022 é de R$ 86,7 bilhões31.
Dessa forma teria efeito similar excluir do teto de gastos apenas os
valores excedentes da despesa de precatórios que cresceu acima do índice de
correção do teto de gastos.
De fato, a EC do teto limita o valor autorizado e o valor pago de
despesas primárias. A existência de limites, conhecidos previamente à apresentação
da proposta orçamentária, dentre outros benefícios, permite ao Poder Executivo e ao
Legislativo adotar condutas preventivas que tem como propósito final o controle do
endividamento público, as quais podem ser assim agrupadas:
a) limitação das despesas primárias discricionárias, como de fato
tem acontecido desde a vigência da EC do teto; essa restrição é feita diretamente na
31

As despesas primárias com sentenças judiciais (programa 0901) englobam outras
despesas primárias, além de precatórios (ação 0005) e RPVs (ação 0625), que constam de ações
específicas, tais como dívidas de estatais (ação 0022), anistiados políticos (ação 00QG), etc. A
diferença entre os R$ 89,1 bilhões e os R$ 86,7 bilhões refere-se ao somatório dessas demais ações
específicas.
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contenção de créditos orçamentários, seja na elaboração ou na execução, nos
mesmos moldes que vinham sendo determinados pela LRF (cumprimento das metas
fiscais); e
b) providências voltadas a promover reformas e alterações na
legislação permanente relacionada ao crescimento de despesas obrigatórias. Cita-se
como exemplo a reforma da previdência e a reforma administrativa. Tanto num caso
como noutro, a existência de limite induziu providências voltadas à contenção de tais
gastos por meio de alterações na legislação vigente.
Os dados da Tabela a seguir, ilustradas no gráfico, mostram que,
apesar do baixo crescimento do PIB, a existência de um limite de despesas
primárias tem-se revelado eficaz quanto ao propósito de redução do gasto em
relação ao PIB. A despesa primária sujeita ao teto representava em 2016 cerca de
19,5% do PIB, e, mantidas as premissas do PLOA 2022, representará cerca de
17,13 % do PIB, sendo 0,95% do PIB sentenças e requisições.
Tabela 12: Evolução das Despesas Primárias

Ano
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

em R$ milhões
Limite Despesa
1.221,13
1.309,05
1.348,32
1.407,51
1.454,95
1.485,94
1.610,01

% PIB
19,48
19,88
19,25
19,00
19,54
17,21
17,13

Fonte: PIB: IBGE e limite de despesa ME
https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/pain
el-do-teto-de-gastos)
Elab. Conof/CD
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De outra parte, tratando-se de necessidade de pagamento de
encargos líquidos e certos da União, a prevalência do direito adquirido e da coisa
julgada no estado de direito impõe grande rigidez constitucional à conformação
desses gastos, admitindo-se, na melhor das hipóteses, aperfeiçoamento quanto ao
indexador32 utilizado, além da possibilidade de compensação de dívidas líquidas e
certas.
O controle do crescimento das sentenças judiciais encontra-se
relativamente fora do alcance direto do Executivo e do Legislativo. Assim, pode ser
inócua a fixação de limites (teto), uma vez que a falta de pagamento não extingue
obrigações, o que acarreta aumento automático do passivo. De outra parte, a
exclusão de tais despesas do teto, do ponto de vista da estabilidade fiscal, deve ser
acompanhada de salvaguardas atinentes à prevenção e contenção de riscos fiscais,
ao fortalecimento da defesa jurídica da União e à adoção de outras medidas
processuais e disciplinadoras em articulação com o Poder Judiciário.
As sentenças judiciais são despesas primárias obrigatórias, mesmo
na hipótese de serem retiradas do cômputo do teto de gastos, não se confundindo
com dívidas33 (despesas financeiras).
32

De acordo com a IFI, ao analisar o crescimento dos precatórios: “O outro fator relevante
identificado é a mudança do indexador para a correção monetária dos precatórios. Até março de
2020, utilizava-se a TR e, a partir de decisão do STF, obriga-se ao uso do IPCA-E. Entre 2009 e
2021, a diferença entre os dois indexadores é de 75 pontos percentuais. O primeiro período com
impacto
cheio
é
2021-2022.
Disponível
em:
https://joserobertoafonso.com.br/wpcontent/uploads/2021/08/CI-11.pdf
33 As estatísticas fiscais são apuradas mensalmente, quando se levanta o montante da
Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), que é o encontro entre saldos de obrigações financeiras e
haveres financeiros de cada esfera governamental (federal, estadual e municipal, bem como de suas
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RISCOS FISCAIS
A PEC nº 23, de 10 de agosto de 2021, tem por objetivo “tratar o

impacto orçamentário produzido pelas condenações oriundas de sentenças
transitadas em julgado”, conforme declarado na exposição de motivos que a
acompanha. Para o exercício de 2022, as despesas primárias da União decorrentes
de tais condenações (precatórios e RPV) alcançarão R$ 89,1 bilhões, valor 60%
superior aos R$ 55,6 bilhões autorizados para 2021.
A solução proposta, em apertada síntese, consiste em postergar
para anos seguintes parte dos pagamentos que, normalmente, deveriam ocorrer em
um único exercício. Por meio desse diferimento, as despesas com sentenças
judiciais exerceriam menor pressão anual sobre o teto de gastos da União. Ao
mesmo tempo, se abriria espaço para novas despesas primárias, a exemplo
daquelas destinadas ao reforço de programas de transferências de renda, em
especial do Programa Auxílio Brasil, instituído pela Medida Provisória nº 1.061, de 9
de agosto de 2021.
Em que pese o caráter meritório que se possa associar à PEC nº
23/2021, observa-se que a solução proposta não é isenta de riscos. Por essa ótica,
apresentam-se adiante algumas ponderações de ordem técnica como subsídio para
a análise de sua repercussão sobre o processo orçamentário e o equilíbrio das
contas públicas.
A exposição de motivos que acompanha a PEC nº 23/2021 sustenta
que sua aprovação busca “evitar um colapso financeiro e da máquina pública diante
do esvaziamento quase que completo dos recursos discricionários pelas despesas
decorrentes de condenações em sentenças judiciais”.
Tal consequência, todavia, é questionável, haja vista o que o PLOA
2022 foi encaminhado ao Congresso Nacional, em 31 de agosto de 2021, com: (i)
empresas estatais não financeiras). O registro do título provocaria aumento (variação) da DLSP, o
que resultaria, em tese, no registro de uma despesa (impactando o resultado nominal) e, como não
seria um aumento em função de juros, mas em função de nova emissão de títulos, também seria
registrada como uma despesa primária. Ocorre que também é preciso avaliar como os fatos de hoje
do governo afeta a demanda agregada (que por consequência geram dívidas). A amortizando a
dívida que financiou a despesa à época é despesa financeira e tal gasto não afeta a demanda
agregada atual. Mas um título emitido para pagamento de um precatório (em regra), não podem ser
considerados como dívidas (despesa financeira) e sim despesa primária, pois afetam a demanda
agregada, como os precatórios de benefícios previdenciários e assistenciais, para servidores ou entes
federados (vinculados à educação como Fundef).
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previsão de pagamento integral das sentenças judiciais devidas para 2022, no valor
de R$ 89,1 bilhões; e (ii) volume de despesas discricionárias do Poder Executivo de
R$ 98,6 bilhões, sem considerar a reserva das emendas impositivas de bancadas de
R$ 16,2 bilhões. No PLOA 2021, os gastos discricionários haviam sido orçados em
R$ 96,1 bilhões, sem que se argumentasse que tal patamar implicaria o colapso da
máquina pública.
Depreende-se, portanto, que o parcelamento proposto não é uma
fatalidade em si mesma, mesmo considerando que tal assunto é grave e onera o
Tesouro Nacional e requer discussão das medidas para evitar seu crescimento
exponencial. No entanto, não pode ser um expediente orientado à abertura de
espaço orçamentário para a agregação de novas despesas. Por esse prisma, a PEC
nº 23/2021 pode ser interpretada como mecanismo questionável em face da lógica
do teto de gastos, cuja essência reside na contenção do gasto público mediante
definição de prioridades, elencando-se quais despesas deveriam ser reduzidas em
benefício de outras ou medidas para melhor gestão e redução da despesa
obrigatória.
O mero diferimento de um gasto, tal como propõe a PEC nº 23/2021,
não se confunde com a redução de despesa pública. Além disso, a diminuição do
fluxo anual do pagamento de precatórios tem como contrapartida o acúmulo de
passivos da União, conforme demonstrado nesta Nota. Não há, em suma, qualquer
ganho econômico efetivo com o parcelamento de precatórios, a menos que o
montante diferido fosse direcionado a investimento público com elevada taxa de
retorno – o que não parece caso. O que há, reitere-se, é a abertura de espaço
orçamentário

para

acomodar

um

volume

maior

de

despesas

anuais,

predominantemente correntes – mesmo que meritórias no cenário de pós pandemia.
A acomodação de despesa deve seguir o caminho da adequação orçamentária e da
sustentabilidade fiscal.
Quanto à postergação do pagamento de precatórios, além de não
reduzir o endividamento, traz consigo o risco de elevação das despesas com juros,
que, embora não sejam despesas primárias, têm impacto sobre o deficit nominal e a
dívida pública.
A materialização desse risco, entretanto, é algo que depende da
percepção dos agentes econômicos quanto aos efeitos da PEC nº 23/2021 para a
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saúde fiscal da União. A julgar pelas reações já manifestadas, os efeitos adversos
são preocupantes. Conforme ressaltado pela economista Silvia Matos, coordenadora
do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
(FGV Ibre):
(...) a demanda por aumento dos gastos sociais é legítima, mas a
forma como o governo está conduzindo esse tema tem contaminado
as expectativas do mercado. E, por conta disso, o dólar sobe e ajuda
a pressionar ainda mais inflação, que continua elevada, e vai fazer o
espaço extra do limite do teto encolher cada vez mais.

Também merece menção a observação registrada pela Instituição
Fiscal Independente do Senado Federal em seu Relatório de Acompanhamento
Fiscal nº 55, de 18 de agosto de 2021:
Risco fiscal contribui para elevar juros exigidos pelo mercado
nas operações com títulos públicos. A produção de espaço para
acomodar políticas com eventuais retornos eleitorais e a
consequente piora da percepção sobre o risco fiscal – intensificada
pelas discussões sobre o Novo Refis, o Auxílio Brasil e a PEC dos
precatórios –, dificulta a tarefa do Banco Central, ao criar incerteza
adicional à trajetória prospectiva de inflação através da elevação dos
prêmios de risco-país34

Por fim, registre-se que o próprio presidente do Banco Central do
Brasil chegou a manifestar sua preocupação quanto à influência da política fiscal
sobre a eficácia da política monetária:
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta
sexta-feira (13) que as propostas do governo de parcelamento de
precatórios, e de reajuste no Bolsa Família, com impacto de
aumentar os gastos e piorar a dinâmica da dívida brasileira,
geraram "ruído" no mundo financeiro e impactaram os preços de
ativos (como dólar e o índice da bolsa de valores).
"De uns tempos para cá, com algumas notícias como o tema do
precatório, o tema de qual vai ser o novo programa Bolsa Família,
incentivos para setores específicos, esses temas geraram um ruído
no mundo financeiro", disse Campos Neto em seminário transmitido
pela internet. [...] De acordo com o presidente do BC, Roberto
Campos Neto, a "coisa mais importante em um país que tem o nível
de dívida que o Brasil tem, que já flertou com esse problema muitas
vezes, é passar uma mensagem de credibilidade fiscal".
"Essa é a mensagem que vai permitir ao Banco Central fazer o
trabalho, com o menor nível de juros, e com maior eficiência",
acrescentou35.(grifo nosso).

34

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ifi/relatorio-de-acompanhamento-fiscal.

35

Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/13/propostas-para-precatorios-ebolsa-familia-geraram-ruido-no-mundo-financeiro-diz-campos-neto.ghtml.
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Tais ponderações salientam a importância de se avaliarem os efeitos
econômicos mais amplos da PEC nº 23/2021, e não apenas seu impacto sobre o
fluxo de despesas primárias anuais.

9

ALTERAÇÃO DA REGRA DE OURO
A PEC nº 23, de 2021, também visa modificar a regra de ouro

inscrita no art. 167, III, da Constituição. De acordo com o comando vigente36, a
realização de operações de crédito em montante superior ao das despesas de
capital depende da abertura de crédito adicional (suplementar ou especial) à LOA,
aprovado por maioria absoluta pelo Poder Legislativo.
A reformulação proposta implicaria duas alterações no comando em
vigor. Uma seria a explicitação de que a regra de ouro somente incide sobre os
orçamentos

fiscal

e

da

seguridade

social.

Trata-se,

nesse

caso,

da

constitucionalização de entendimento pacificado. Outra alteração refere-se à
previsão de que o Legislativo possa autorizar operações de crédito que excedam as
despesas de capital não apenas mediante créditos adicionais (neste caso aprovados
com maioria absoluta), mas também diretamente na própria LOA e sem qualquer
exigência de quórum qualificado, ou seja, com maioria simples.
A regra de ouro é um indicativo de deficit do orçamento corrente, o
que se traduz, em última instância, em excesso de operações de crédito. A PEC não
corrige uma deficiência quanto à eficácia da atual regra fiscal. Isso porque,
ultrapassado o limite tolerado de operações de crédito, nenhuma medida de
correção do desequilíbrio é acionada, seja pela contenção de despesas correntes ou
pelo aumento de receitas de mesma natureza. O que consta na Constituição é tão
somente a possibilidade de afastamento da própria regra, caso as operações de
crédito excedentes em relação às despesas de capital sejam “autorizadas mediante

Disponível em: https://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/analistas-reforcam-alerta-sobre-riscosfiscais-por-conta-da-pec-dos-precatorios/.
36

O art. 167, III, veda “a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas
de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”.
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créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder
Legislativo por maioria absoluta” (art. 167, III CF).
O novo permissivo, portanto, não corrige as deficiências da regra
vigente. Apenas facilita a obtenção de autorização para seu descumprimento, na
medida em que as exceções a tal regra passariam a ser autorizadas na própria lei
orçamentária com rito orçamentário ordinário, sem consequência de ordem prática
relacionada com medidas de correção do desequilíbrio.
A Exposição de Motivos da PEC nº 23, de 2021 também não
apresenta justificativa que fundamente a redefinição proposta. Trata-se de lacuna
informacional preocupante, haja vista a complexidade conceitual inerente à regra em
comento. Sublinhe-se que, diante da dificuldade de cumprimento da regra de ouro
pela União nos últimos anos, a sistemática definida pelo art. 167, III, da Constituição
passou a ser objeto de estudos aprofundados37, que apontam para a necessidade
de uma discussão particularizada sobre o tema.
Feita essa ressalva, se o objetivo imediato for o de “desburocratizar”
a regra de ouro, mantendo-a no ordenamento jurídico, caberia prever algum tipo de
contrapartida (medidas de correção) para a dispensa da regra por meio de créditos
adicionais nas ocasiões de inobservância à regra. Uma hipótese poderia ser a
exigência de maioria absoluta como condição para que a LOA fosse aprovada em
desacordo com a regra de ouro. Desse modo o comando constitucional preservaria
algum sentido e ao menos se manteria a atenção parlamentar nas situações de
desequilíbrio do orçamento corrente.
Para além disso, caso se pretenda repensar a regra de ouro com
maior rigor, caberia avaliar a pertinência de se exigir medidas corretivas sempre que
o orçamento fosse encaminhado, aprovado ou executado em condições de
desequilíbrio sob a ótica da regra de ouro. Trata-se, todavia, de tema que mereceria
ser objeto de análise específica, a ser desenvolvida, idealmente, no bojo de uma
reforma orçamentária mais ampla.

37

Cite-se como exemplos os estudos intitulados “Regra de ouro no Brasil: balanço e desafios”
(COURI et al, 2018) e “Regra de ouro: falhas de concepção e de aplicação no âmbito da União”
(AMARAL; MACEDO; BITTENCOURT, 2020).
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ORÇAMENTÁRIA

Trata-se aqui da análise da possibilidade de a proposta orçamentária
incorporar os efeitos da PEC para o exercício de 2022, em especial aqueles relativos
à fixação da despesa.
As dotações fixadas na lei orçamentária devem ser dimensionadas
para o atendimento dos encargos líquidos e certos que decorrem da legislação
vigente. A obrigatoriedade de inclusão no orçamento das dotações suficientes para o
atendimento do conjunto de despesas obrigatórias da União é fundamento do estado
de direito (CF, arts. 1º, 5º, XXXVI, e 85, VII).
No caso das sentenças judiciais, essa determinação é expressa na
Constituição, nos seguintes termos:

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 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
(...)
§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados
diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que
proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a
requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de
seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor
necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.
§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou
omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios
incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o
Conselho Nacional de Justiça. (grifo nosso).

A preservação da integridade das despesas obrigatórias na lei
orçamentária encontra-se presente em todo o ordenamento (Constituição, leis
complementares, leis do ciclo orçamentário e resoluções internas do Congresso
Nacional). Busca-se a fidedignidade das estimativas exigindo-se demonstrativos
acompanhados de memória de cálculo ou impedindo-se, adicionalmente, o
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cancelamento de despesas obrigatórias no processo decisório do orçamento, salvo
comprovado erro ou omissão.
O “erro ou omissão” na estimativa das despesas obrigatórias
depende de comprovada desconformidade entre o valor do projeto de lei
orçamentária e o montante que decorre da estimativa com base na legislação
vigente. Não se pode adotar, na estimativa de despesas obrigatórias, uma
legislação ainda em tramitação, pois não há segurança e certeza de sua aprovação,
nem quanto ao seu teor final.
Caso admitida essa hipótese, abre-se caminho para promover
cancelamento antecipado de diversas dotações obrigatórias do PLOA (inclusive
pessoal e previdência) com base em iniciativas com chance eventualmente remota
de aprovação, prática não compatível com a regularidade do processo orçamentário
e com o princípio da legalidade e da segurança jurídica.
O Legislativo, sob pena de agir de forma contraditória, não pode
recusar a aprovação de crédito orçamentário necessário ao cumprimento de
encargos líquidos e certos constituídos a partir da legislação criada pelo próprio
Legislativo. Ademais, restrições orçamentárias que reduzem a possibilidade de
pagamento integral de gastos obrigatórios é medida inócua do ponto de vista do
impacto patrimonial na União, pois não impedem o crescimento da dívida pública.
Como já afirmado em nota anterior38, não deve prosperar o
argumento de que dispositivo da LDO (art. 133), ao autorizar que estimativa de
receitas e a fixação das despesas possam considerar os efeitos de propostas de
emenda à Constituição, projetos de lei e medidas provisórias em tramitação no
Congresso Nacional, estaria permitindo o cancelamento de despesas obrigatórias.
A disposição, na sua origem, serviu para incluir no orçamento
despesas discricionárias condicionadas à aprovação de legislação tributária
(aumento de receita). As fontes de receita condicionada podiam atender tão
somente despesas discricionárias, e não obrigatórias. Nesse caso, o evento (ou
seja, a incerteza) encontrava-se na aprovação de nova receita, e o risco era o de
faltar recursos para despesas discricionárias atendidas com fontes condicionadas.
38 https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2020/nota-tecnica-conjunta-no6-2020-parcelamento-de-precatorios-como-alternativa-para-o-financiamento-do-programa-rendacidada.
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Diferente é o caso em que o procedimento envolve cancelamento
antecipado de despesas obrigatórias (em consonância com a legislação vigente),
criando-se risco sobre a suficiência de fundos para seu atendimento, situação que
afeta a segurança jurídica quanto ao cumprimento das leis39. Ademais, desde o
advento do Novo Regime Fiscal (teto de gastos), existe um limite quanto ao valor
autorizado e pago. Na hipótese de a LOA ser aprovada considerando-se os efeitos
da PEC (com montante menor de despesas com precatórios), e esta ainda não
estiver promulgada, a peça orçamentária estará ocultando o montante real dos
encargos que devem ser atendidos, ou seja, carente de fidedignidade com a
situação econômico-fiscal.
As disposições da LDO, portanto, devem ser interpretadas de forma
harmônica com a Constituição, sendo aplicáveis apenas em situações que não
trazem risco ao atendimento de despesas obrigatórias.
A redução dessas despesas com base na mera tramitação e
possibilidade de aprovação da PEC não caracteriza erro ou omissão. Ao contrário,
fará com que a dotação na LOA fique subestimada.

11 AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS CONTINUADAS E
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO.
A existência de limite de gastos gera uma discussão alocativa acerca das
prioridades e de medidas de compensação. No PLOA 2022, o programa Auxílio
Brasil40 ficou orçado em R$ 34,7 bilhões (recursos estimados com o antigo Bolsa
Família), montante suficiente para atender apenas benefício similar ao vigente em
2021.
Deve-se observar que a legislação fiscal, além de estabelecer um teto para as
despesas primárias em geral (obrigatórias e discricionárias), traz exigências
39

O cancelamento de despesas obrigatórias na tramitação do PLOA foi objeto de grande
controvérsia, tanto na tramitação do PLOA 2020 (cancelamentos de despesas com pessoal e
encargos sociais com base em PEC em tramitação) e PLOA 2021 (cancelamento de despesas
obrigatórias com benefícios previdenciários e outras), sem a comprovação do erro ou omissão.
40
Disponível
em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node011z1flcmg2oui1qa6
unkdtykg43694669.node0?codteor=2053928&filename=MPV+1061/2021
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adicionais no caso de despesas obrigatórias. Neste sentido deve-se distinguir duas
categorias: a) as despesas obrigatórias de caráter continuado, ou seja, aquelas que
fixam para o ente a obrigação legal de execução por período superior a dois
exercícios (art. 17, caput, da LRF), exigindo-se, neste caso, compensação, seja
com o aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa (art.
17, § 2º, da LRF); e, b) demais despesas obrigatórias (caráter não continuado), caso
em que, nos termos da alínea b do inciso II do art. 126 da LDO, basta a existência
de recursos orçamentários, ficando porém dispensada a “medida compensatória”41.
Deste modo, se o Programa Auxílio Brasil for definido como uma
despesa obrigatória de caráter continuado, além da “margem fiscal” advinda da
alteração da legislação de sentenças judiciais - derivada de parcelamento (PEC nº
23, de 2021) ou adiamento por estabelecimento de sublimite e fila de pagamento
(proposta do CNJ) ou exclusão do teto de determinadas despesas obrigatórias ainda que abra espaço no limite de gastos, por si só, não pode ser considerada
como fonte adequada para promover o aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado. O aumento de despesas obrigatórias continuadas deve ser custeado
com recursos de natureza permanente, em consonância com o regramento fiscal
vigente: CF (§ 5º do art. 19542); LRF (§ 2º do art. 1743 ); e LDO 2022 (alínea “a” do
inciso II do art. 126). Tratando-se de despesas continuadas, portanto, além da

41

Art. 126. Caso o demonstrativo a que se refere o art. 125 apresente redução de receita ou aumento de
despesas obrigatórias de caráter continuado, a proposta deverá demonstrar a ausência de prejuízo ao alcance
das metas fiscais e cumprir, para esse fim: (...)
II - no caso de aumento de despesa:
a) se for obrigatória de caráter continuado, estar acompanhada de medidas de compensação, no exercício em
que entre em vigor e nos dois exercícios subsequentes, por meio do aumento de receita, proveniente de
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, ou da
redução permanente de despesas; ou
b) se não for obrigatória de caráter continuado, cumprir os requisitos previstos no art. 16 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), dispensada a apresentação de medida
compensatória.
42

Art. 195, § 5º (...) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
43

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período
superior a dois exercícios.
§ 1 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa
prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela
redução permanente de despesa.
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existência de folga no teto, exige a legislação medidas compensatórias prolongadas
no tempo, ou seja, aumento permanente de receita ou redução permanente de
despesa.
Para que a despesa necessária ao Auxílio Brasil não seja
considerada de caráter continuado, uma possibilidade é estabelecer a necessidade
de renovação do benefício depois de dois anos. Vale ressaltar, nesse sentido, que a
criação de despesas permanentes e continuadas sem compensação não foi
permitida nem mesmo durante a pandemia.

ANEXO - COMPARATIVO
CONSTITUIÇÃO ATUAL

PEC nº 23/2021

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

(mantido)

§ 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.

(mantido)

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos
titulares, originários ou por sucessão hereditária,
tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam
portadores de doença grave, ou pessoas com
deficiência, assim definidos na forma da lei, serão
pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei
para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido
o fracionamento para essa finalidade, sendo que o
restante será pago na ordem cronológica de
apresentação do precatório.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos
titulares, originários ou por sucessão hereditária,
tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam
portadores de doença grave, ou pessoas com
deficiência, assim definidos na forma da lei, serão
pagos, conforme previsto no § 5º deste artigo,
com preferência sobre todos os demais débitos, até
o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os
fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o
fracionamento para essa finalidade, sendo que o
restante será pago na ordem cronológica de
apresentação do precatório.
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§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à
expedição de precatórios não se aplica aos
pagamentos de obrigações definidas em leis como de
pequeno valor que as Fazendas referidas devam
fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado.

(mantido)

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser
fixados, por leis próprias, valores distintos às
entidades de direito público, segundo as diferentes
capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao
valor do maior benefício do regime geral de
previdência social.

(mantido)

§ 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.

(mantido)

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados diretamente ao Poder Judiciário,
cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a
decisão exequenda determinar o pagamento integral
e autorizar, a requerimento do credor e
exclusivamente para os casos de preterimento de seu
direito de precedência ou de não alocação
orçamentária do valor necessário à satisfação do seu
débito, o sequestro da quantia respectiva.

(mantido)

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por
ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar
a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime
de responsabilidade e responderá, também, perante
o Conselho Nacional de Justiça.

(mantido)

§ 8º É vedada a expedição de precatórios
complementares ou suplementares de valor pago,
bem como o fracionamento, repartição ou quebra do
valor da execução para fins de enquadramento de
parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.

(mantido)

§ 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

§ 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, conforme procedimento
definido em lei própria, ser depositado à conta
do juízo responsável pela ação de cobrança,
que decidirá pelo seu destino definitivo.
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§ 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.

(mantido)

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido
em lei da entidade federativa devedora, a entrega de
créditos em precatórios para compra de imóveis
públicos do respectivo ente federado.

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido
em lei da entidade federativa devedora, a entrega
de créditos em precatórios para compra de imóveis
públicos ou aquisição de participação societária
do respectivo ente federado.

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda
Constitucional, a atualização de valores de
requisitórios, após sua expedição, 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.

(mantido)

§ 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.

(mantido)

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá
efeitos após comunicação, por meio de petição
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade
devedora.

§ 14. A cessão de precatórios, observado o
disposto no § 9º, somente produzirá efeitos após
comunicação, por meio de petição protocolizada,
ao tribunal de origem e à entidade devedora.

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei
complementar a esta Constituição Federal poderá
estabelecer regime especial para pagamento de
crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e
Municípios, dispondo sobre vinculações à receita
corrente líquida e forma e prazo de liquidação.

(mantido)

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a
União poderá assumir débitos, oriundos de
precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios,
refinanciando-os diretamente.

(mantido)

§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aferirão mensalmente, em base anual, o
comprometimento de suas respectivas receitas
correntes líquidas com o pagamento de precatórios e
obrigações de pequeno valor.

(mantido)
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§ 18. Entende-se como receita corrente líquida, para
os fins de que trata o § 17, o somatório das receitas
tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de
contribuições e de serviços, de transferências
correntes e outras receitas correntes, incluindo as
oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal,
verificado no período compreendido pelo segundo
mês imediatamente anterior ao de referência e os 11
(onze)
meses
precedentes,
excluídas
as
duplicidades, e deduzidas:

(mantido)

I - na União, as parcelas entregues aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios por determinação
constitucional;

(mantido)

II - nos Estados, as parcelas entregues aos
Municípios por determinação constitucional;

(mantido)

III - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios, a contribuição dos servidores para
custeio de seu sistema de previdência e assistência
social e as receitas provenientes da compensação
financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição
Federal.

(mantido)

§ 19. Caso o montante total de débitos decorrentes
de condenações judiciais em precatórios e
obrigações de pequeno valor, em período de 12
(doze)
meses,
ultrapasse
a
média
do
comprometimento percentual da receita corrente
líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores,
a parcela que exceder esse percentual poderá ser
financiada, excetuada dos limites de endividamento
de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da
Constituição Federal e de quaisquer outros limites de
endividamento previstos, não se aplicando a esse
financiamento a vedação de vinculação de receita
prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição
Federal.

(mantido)

§ 20. 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.

§ 20. Caso haja precatório com valor superior a
1.000 (mil) vezes o montante definido como de
pequeno valor conforme § 3º deste artigo ou a 15%
(quinze por cento) do montante dos precatórios
apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15%
(quinze por cento) do valor desse precatório serão
pagos até o final do exercício seguinte e o restante
em parcelas iguais nos nove exercícios
subsequentes, acrescidas de juros de mora e
correção monetária, equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, 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
56

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

Nota Técnica
Nº502021

regulamentação editada pelo ente federado.

§ 21. Fica a União autorizada a utilizar os
valores objeto de precatório devido a pessoa
jurídica de direito público interno para
amortizar dívidas nos contratos em que houve
prestação de garantia aos entes federativos,
parcelas, vencidas ou a vencer, nos
parcelamentos de tributos ou contribuições
sociais, bem como obrigações decorrentes do
descumprimento de prestação de contas ou
desvio de recursos.” (NR)
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e
julgar:

(mantido)

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o
autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que
deu origem à demanda ou onde esteja situada a
coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão
ser aforadas na seção judiciária em que for
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido
o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde
esteja situada a coisa, ou, se requerida tutela de
natureza coletiva, no Distrito Federal.

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à
entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta
seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, neles compreendidos adicionais e
acréscimos relativos a impostos.

(mantido)

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não
impede a União e os Estados de condicionarem a
entrega de recursos:

(mantido)
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§ 2º Os contratos, acordos, ajustes, convênios,
parcelamentos ou renegociações de débitos de
qualquer
espécie,
inclusive
tributários,
firmados pela União com os entes federativos
conterão cláusulas para autorizar a dedução
dos valores devidos dos montantes a serem
repassados relacionados às respectivas cotas
nos Fundos de Participação ou aos precatórios
federais.” (NR)
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais serão apreciados
pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma
do regimento comum.
(...)

(mantido)

§ 21. Não se sujeita à previsão em lei
orçamentária anual a destinação de imóveis
públicos na integralização de cotas em fundo
privado de investimento em que a União seja
única cotista,
permitida a participação desta em fundos não
exclusivos ou como minoritário.
§ 22. A transferência de imóveis para os fins de
integralização de fundos de investimento é
imune de tributos federais, estaduais e
municipais, e isenta de emolumentos.” (NR)

Art. 167. São vedados: (...)

III - a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta;

(mantido)

III - a realização, no âmbito dos orçamentos fiscal e
da
seguridade social, de receitas de operações de
créditos que excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas:
a) as autorizadas pela lei orçamentária anual; ou
b) as aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta, mediante créditos suplementares ou
especiais com finalidade precisa
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Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 80-A. É instituído o Fundo de Liquidação
de Passivos da União, suas autarquias e
fundações,
constituído
por
recursos
decorrentes:
I - da alienação de imóveis da União ou de
rendimentos de fundos integralizados com
esses imóveis;
II - da alienação, pela União, de participação
societária,
inclusive minoritária, de empresas;
III - dos dividendos recebidos pela União de
empresas
estatais, deduzidas as despesas de empresas
estatais dependentes para pagamento de
pessoal, de custeio em geral e de capital;
IV - de outorga de delegações de serviços
públicos e demais espécies de concessão
negocial;
V - da antecipação de valores a serem
recebidos, pela União, a título do excedente em
óleo em contratos de partilha de petróleo; e
VI - da arrecadação decorrente do primeiro ano
de redução de benefícios tributários, nos
termos do disposto no art. 4º da Emenda à
Constituição nº 109, de 15 de março de 2021.
§ 1º Os recursos do Fundo de Liquidação de
Passivos da União, de suas autarquias e
fundações serão destinados ao pagamento:
I - antecipado de precatórios e requisitórios
parcelados em razão do disposto nos art. 100, §
20, da Constituição, e art. 101-A deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; e
II - da dívida pública federal.
§ 2º Não se aplica ao Fundo de Liquidação de
Passivos da União, de suas autarquias e
fundações:
I - o disposto no inciso IV do art. 167 da
Constituição,
relativamente ao inciso VI do caput deste
artigo; e
II - a observância de limitações legais relativas
às vinculações de receitas ou à destinação de
receitas de capital.
§ 3º As despesas custeadas com recursos do
Fundo de Liquidação de Passivos da União, de
suas autarquias e fundações não estão sujeitas
ao disposto no art. 107 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.” (NR)
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“Art. 101-A. Até 31 de dezembro de 2029, aplicase o previsto no art. 100, § 20, da Constituição
aos precatórios, em ordem decrescente de
valor, a serem pagos pela União em
determinado exercício que fizerem com que a
soma dos valores, apresentados na forma do
art. 100, § 5º, da Constituição, exceda 2,6%
(dois inteiros e seis décimos por cento) da
receita corrente líquida acumulada dos doze
meses anteriores em que forem requisitados.”
(NR)
Art. 3º Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e
para
fins
de
atualização
monetária,
remuneração do capital e 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.

Art. 4º Esta Emenda à Constituição entra em
vigor na data de sua promulgação.
Parágrafo único. As alterações relativas ao
regime de pagamento dos precatórios se
aplicam a todos os requisitórios já expedidos
ou inscritos, inclusive no orçamento fiscal e da
seguridade social do exercício de 2022.
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