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PEC nº 23/2021 – A PEC do Calote 
 

O Governo Federal apresentou, em 10/08/2021, à Mesa do Congresso Nacional, Proposta de Emenda à Constituição que altera os arts. 100, 109, 160, 166 e 167 da 
Constituição e acrescenta os art. 80-A e art. 101-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
 
O objetivo é reduzir o custo orçamentário com pagamento dos precatórios da União1, e tem como justificativas o aumento do gasto com os valores pagos a título 
de condenações judiciais e o comprometimento das despesas discricionárias em decorrência do Novo Regime Fiscal (EC nº 95) e a necessidade de abrir espaço no 
orçamento para que o Governo possa aperfeiçoar programas e ações.  
 
 

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, à sua elevada consideração, proposta de alteração do Texto Constitucional com o escopo de: (i) afastar o 
pagamento de precatórios fora do rito tradicional, ou seja, evitar que a parcela “superpreferencial” dos precatórios escape da previsib ilidade 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. 
 

Dentre as principais modificações: 

 
1 Segundo Santos (2013) e Bugarin e Meneguin (2012), define-se como precatório um ofício requisitório emitido pelo juiz da causa ao Presidente do Tribunal ao qual 
se vincula, 
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1. altera a forma de correção da dívida, que hoje é pelo IPCA-E mais 0,5% de juros ao mês, para SELIC, e dilui o pagamento em dez parcelas; 
2. propõe a criação de fundo para que o valor destinado ao pagamento dos precatórios não seja contabilizado no rito orçamentário e, assim, não incida a regra 

do teto de gastos. O objetivo é ter à disposição maior valor no orçamento para gasto em 2022, ano em que ocorrerá a eleição presidencial. 
3. embora a matéria seja estranha ao objeto da PEC, propõe alteração da competência da Justiça Federal do Distrito Federal para processar e julgar qualquer 

ação contra a União Federal, competindo-lhe, tão somente, a competência para julgamento de ação de tutela coletiva e as demais ações desde que o DF 
seja o domicílio do autor ou o local do ato ou fato que deu origem ao processo.  

 
O atraso no pagamento dos precatórios é recorrente em Estados e Municípios, que se utilizam de subterfúgios legais para não honrar com dívida fruto de longos 
processos judiciais, como, por exemplo, as moratórias previstas na EC nº 30/2000, que instituiu a Requisição de Pequeno Valor; a EC nº 62/2009, que aumentou o 
prazo para a Fazenda Pública quitar seus débitos em 15 anos, criou o regime geral e especial e possibilitou o parcelamento e a cessão do crédito; a EC nº 99/2017 
possibilitou que os precatório pendentes de pagamento até 25/03/2015 sejam pagos em 2024.  
 
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas explica e conclui que “a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que os precatórios emitidos após 5 de maio de 2000 
sejam incluídos nos cálculos da Dívida Pública Consolidada para todos os entes federativos. A inclusão deve ser feita nos casos em que não se verificou o pagamento 
no tempo devido, que é o dia 31 de dezembro do exercício seguinte do orçamento. As seguidas moratórias ao pagamento de precatórios tiveram, portanto, dois 
efeitos negativos sobre a economia: o aumento da dívida consolidada, uma vez que o não pagamento implica em incidência de juros e correção monetária e os 
impactos negativos da dívida em si sobre a atividade econômica.”2 

 

 
2 FGV Projetos. Estudo dos possíveis efeitos da postergação do pagamento de Precatórios pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. Março 2021. 
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Até então a União honrava com o pagamento dos precatórios, mas, diante a PEC apresentada, pretende não mais ser exemplo, incluindo-se no rol dos não pagadores, 
por meio da destruição da regra fiscal e da expectativa de milhares de pessoas que esperam o resultado da vitória judicial após longo trâmite de processo judicial. 
  
Desde 2017, o Brasil passa por uma série de reformas – trabalhista, previdenciária, fiscal e, ainda em trâmite, administrativa – que prejudicam os trabalhadores e as 
trabalhadoras sob a justificativa da necessidade do controle fiscal das contas públicas. No entanto, às vésperas do ano eleitoral, desfigura as regras fiscais e saqueia 
os valores já inscritos em precatórios para destinar verba a um fundo para pagar a dívida pública.  
 
Uma verdadeira gambiarra fiscal para abrir um espaço nas contas públicas que hoje não existe, ante a incapacidade do Governo em melhorar os aspectos econômicos 
e criar receitas. Apesar de, na mídia, o projeto ser defendido para aperfeiçoar e criar novas ações sociais, no texto da PEC não há qualquer menção a destinação dos 
valores para programas sociais. Ao contrário, é modificado todo art. 80 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, pondo fim ao Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza para criação do Fundo de Liquidação do passivo da União. 
 
Servidores e servidoras públicas, aposentados, aposentadas e pensionistas serão os maiores prejudicados, pois esperaram vários anos para a receber a prestação 
jurisdicional e, quando finalmente acreditavam que teria o direito satisfeito, foram surpreendidos com a possibilidade do parcelamento do crédito em dez parcelas 
e com decréscimo no valor, em razão da correção monetária mais desvantajosa.  
 
Toda a sociedade será afetada pela falta de credibilidade do Estado em honrar seus compromissos, não há espaço no orçamento público para calote!  
 
Vejamos, abaixo, quadro comparativo com o texto da PEC e o texto atual da Constituição federal: 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

PEC 23/2021 CF/88  

“Art. 100.  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. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda 

Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425) 

 

§ 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 

§ 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 

Requisição de pequeno valor corresponde a 60 salários-

mínimos.  

Precatórios acima de 66 milhões serão pagos divididos 

em dez vezes, a primeira parcela correspondente a 15% 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

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. 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
94, de 2016) 

 

do valor e as demais divididas em nove parcelas, pagas 

nos anos subsequentes.  

Art. 101-A - Entre precatórios de R$ 66 mil e R$ 66 

milhões, tem uma condição, se o valor total somado 

passar de 2,6% da receita corrente líquida (cerca de R$ 

20 bilhões), os precatórios também poderão ser pagos 

15% à vista mais nove parcelas. 

A correção monetária passa de IPCA + juros de 0,5% ao 

mês para a taxa SELIC. 

§ 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 

§ 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 

Determina a transferência do valor do débito inscrito em 

dívida ativa para a conta do juízo responsável pela ação 

de cobrança.  
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

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. 

Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de 

parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja 

suspensa em virtude de contestação administrativa ou 

judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 

2009). (Vide ADI 4425) 

§ 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. 

§ 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.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, 

de 2009). 

Possibilita a utilização do precatório para aquisição de 

participação societária. 

§ 14. A cessão de precatórios, observado o 

disposto no § 9º, somente produzirá efeitos 

após comunicação, por meio de petição 

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos 

após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao 

A cessão somente poderá ser realizada com observância 

ao envio dos valores inscritos em dívida ativa para o 

juízo responsável pela ação de cobrança  
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

protocolizada, ao tribunal de origem e à 

entidade devedora. 

tribunal de origem e à entidade devedora.  (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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, 

§ 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 

Requisição de pequeno valor corresponde a 60 salários-

mínimos.  

Precatórios acima de 66 milhões serão pagos divididos 

em dez vezes, a primeira parcela correspondente a 15% 

do valor e as demais divididas em nove parcelas, pagas 

nos anos subsequentes.  

A correção monetária passa de IPCA + juros de 0,5% ao 

mês para a taxa SELIC.  
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

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. 

federado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 

2016) 

§ 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 

 

Permite a utilização, pela União, de apropriação de 

valores de precatório devidos à pessoa jurídica de 

direito público interno (Estados, Municípios, Autarquias, 

Fundações). 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

prestação de contas ou desvio de recursos.” 

(NR) 

“Art. 109. ……....................………………………….   Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  

§ 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. (NR) 

§ 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. 

 

Retira a competência da Justiça Federal do Distrito 

Federal para processar e julgar ação contra a União 

quando o DF não for domicílio do autor ou local do ato 

ou fato que deu origem à causa.  

Art. 160. …………………………………................………. 

 

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 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

 

§ 1º A vedação prevista neste artigo não impede 

a União e os Estados de condicionarem a 

entrega de recursos: 

compreendidos adicionais e acréscimos relativos a 

impostos. 

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não 

impede a União e os Estados de condicionarem a entrega 

de recursos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

29, de 2000) 

I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas 
autarquias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) 

II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II 
e III.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

§ 2º Os contratos, acordos, ajustes, convênios, 

parcelamentos ou renegociações de débitos de 

qualquer espécie, inclusive tributários, firmados 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

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. ...........................................................  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. 

 

§ 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 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

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) 

  

167. ..................................................................... Art. 167. São vedados:  

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 orçamentaria anual; 

ou  

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; (Vide Emenda constitucional nº 106, 

de 2020) 

Altera a regra de ouro do orçamento público, 

permitindo a realização de despesas que excedam o 

montante das despesas de capital mediante autorização 

na LOA, sem que seja aprovada por maioria absoluta 

pelo Poder Legislativo. 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

b) as aprovadas pelo Poder Legislativo por 

maioria absoluta, mediante créditos 

suplementares ou especiais com finalidade 

precisa.  (NR) 

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; 

 Art. 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 
2000) (Vide Emenda Constitucional nº 67, de 2010) 

I - a parcela do produto da arrecadação correspondente a 
um adicional de oito centésimos por cento, aplicável de 18 
de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da 
contribuição social de que trata o art. 75 do Ato das 

Põe fim ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 

e institui fundo para antecipar o pagamento das dívidas. 

O referido fundo comporá valores com a venda de 

imóveis da União, venda de participação em empresas, 

privatizações e dividendos de estatais. 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

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 

Disposições Constitucionais Transitórias; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 

II - a parcela do produto da arrecadação correspondente a 
um adicional de cinco pontos percentuais na alíquota do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, ou do 
imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre produtos 
supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) 

III - o produto da arrecadação do imposto de que trata o art. 
153, inciso VII, da Constituição; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 31, de 2000) 

IV - dotações orçamentárias; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 31, de 2000) 

Apesar da afirmação política de que o fundo será para 

financiar programas sociais, não há previsão no texto. 
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QUADRO COMPARATIVO PEC Nº 23/2021 

PEC Nº 23/2021 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMENTÁRIOS 

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.  

 

V- doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou 
jurídicas do País ou do exterior; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 31, de 2000) 

VI - outras receitas, a serem definidas na regulamentação 
do referido Fundo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
31, de 2000) 

§ 1º Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este 
artigo não se aplica o disposto nos arts. 159 e 167, inciso IV, 
da Constituição, assim como qualquer desvinculação de 
recursos orçamentários. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 31, de 2000) 

§ 2º A arrecadação decorrente do disposto no inciso I deste 
artigo, no período compreendido entre 18 de junho de 
2000 e o início da vigência da lei complementar a que se 
refere a art. 79, será integralmente repassada ao Fundo, 
preservado o seu valor real, em títulos públicos federais, 
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§ 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)  

progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na 
forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 
2000) 
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“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) 

 Entre precatórios de R$ 66 mil e R$ 66 milhões, há 

condição: se o valor total somado passar de 2,6% da 

receita corrente líquida (cerca de R$ 20 bilhões), os 

precatórios também poderão ser pagos 15% à vista mais 

nove parcelas. 

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 

Nova redação. Redução do valor da correção do débito.  
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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. 

Nova redação. A legislação de aplicará imediatamente, até mesmo para 

os precatórios já expedidos. 

 

Brasília, 11 de agosto de 2021. 
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