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 Conceito de Precatório 

-Pressupostos : Ocorrerá sempre que existir uma condenação 
pecuniária em face da Fazenda Pública. 

 

-Regime de inclusão dos precatórios no orçamento: o juiz 

sentenciante expede ofício ao Presidente do Tribunal para inclusão 

do crédito na classe de pagamento respectiva. Os valores devidos 

não são pagos pelo Poder Público diretamente ao credor.  



 Conceito de Precatório 

-Ordem de pagamentos de precatórios: 

Art. 100, CF/1988 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.  

 

 



 Conceito de Precatório 

§ 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.  

 



 Conceito de Precatório 

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 

(sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do 

precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na 

forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais 

débitos, até o valor equivalente ao triplo do 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 
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ordem cronológica de apresentação do precatório. 

 

***Ordem de pagamentos de precatórios: 

  

1-Créditos alimentares de idosos e portadores de doença grave até 

o triplo do valor da requisição de pequeno valor 

2-Créditos alimentares 

3-Créditos ordinários 
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-Crédito de natureza alimentícia: rol exemplificativo segundo STF e 
STJ. Os tribunais acrescentam ainda os honorários advocatícios 
como de natureza alimentícia. 

  

 

-STJ Súmula nº 144 - Créditos de Natureza Alimentícia - 
Preferência - Precatório Os créditos de natureza alimentícia gozam 
de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica 
dos créditos de natureza diversa. 



 Conceito de Precatório 

 

A expressão “na data de expedição do precatório” constante no § 2º 
do art. 100 da CF/88 foi declarada INCONSTITUCIONAL. O STF 
entendeu que esta limitação até a data da expedição do precatório 
viola o princípio da igualdade e que esta superpreferência deveria 
ser estendida a todos credores que completassem 60 anos de idade 
enquanto estivessem aguardando o pagamento do precatório de 
natureza alimentícia. 
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- Obrigações de pequeno valor 
 
§ 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.  
 
*Art. 87 ADCT- conceito de pequeno valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Conceito de Precatório 

 
-Prazo para inclusão e pagamento 
 
§ 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.  
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Período de 

apresentação do 

precatório 

Período de 

pagamento 

Incidência da mora 

01/01/2010 a 

01/07/2010 

Inclusão no 

orçamento para 

pagamento até 

31/12/2011 

Janeiro de 2012 

02/07/2010 a 

31/12/2010 

Inclusão no 

orçamento para 

pagamento até 

31/12/2012 

Janeiro de 2013 



 Conceito de Precatório 

 
-Juros de mora: são devidos em decorrência do atraso no 
pagamento da obrigação.  
Dentro do período dado ao Estado para efetuar o pagamento, não 
incidem juros de mora. 
 
Súmula Vinculante 17 DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO 
PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM 
JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS. 
 
-Juros compensatórios: só ocorrem nas desapropriações. 
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-Sequestro de verba pública  
 
§ 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.  
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- Sequestro de verba pública para satisfação do precatório: essa 
medida no âmbito de precatório tem natureza satisfativa e não 
cautelar. 
1) Preterição do direito de preferência 
2) Falta de alocação orçamentária suficiente para satisfação do 
débito. 
 
Legitimação ativa para requerer o sequestro:  cabe ao credor que 
foi preterido. 
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-Natureza da atividade do Presidente do Tribunal no processamento 
do precatório: atividade administrativa. Por se tratar de atividade 
administrativa sua atuação está sujeita ao controle pela via do 
mandado de segurança. 
 
STJ Súmula nº 311 - Atos do Presidente do Tribunal - 
Processamento e Pagamento de Precatório - Caráter Jurisdicional 
Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 
processamento e pagamento de precatório não têm caráter 
jurisdicional. 

 
 
 


