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Artigo 78 do ADCT: parcelamento em dez anos 
 
  
O art. 2º da EC nº 30, de 13-9-2000,  inseriu o art. 78 ao 
ADCT possibilitando o pagamento parcelado em até 10 
parcelas anuais iguais e sucessivas, tanto para os créditos 
pendentes de pagamento na data da promulgação dessa 
Emenda, quanto para os créditos que vierem a ser gerados 
por ações judiciais iniciadas até o final do ano de 1999. 
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Na hipótese de término do exercício e não pagamento 
integral da parcela, o § 2º do artigo 78 possibilita a 
compensação daqueles créditos com débitos tributários 
perante a entidade devedora. Trata-se de uma situação 
específica, em que se tem o pagamento de tributos por 
meio de precatórios. Ainda acerca do não pagamento, 
vencido o prazo estabelecido na EC, o § 4º autoriza que 
credor requisite ao Presidente do Tribunal competente que 
determine o sequestro de recursos financeiros da entidade 
devedora, suficientes à satisfação do crédito. Essa 
possibilidade igualmente se aplica nos casos de omissão das 
verbas no orçamento ou preterição à ordem cronológica de 
pagamento dos precatórios. 
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Além disso, e independentemente da quitação das parcelas 
no prazo, caso entenda conveniente, o credor poderá ainda 
ceder os créditos a terceiro, que assumirá o papel de credor 
e, assim, titular do direito de recebimento do valor do 
precatório, segundo dispõe a parte final do caput do artigo 
78. Por fim, determina o § 3º que o prazo de dez anos 
ficará reduzido para dois nas hipóteses de pagamento de 
precatórios em virtude de desapropriação de imóvel 
residencial do credor, desde que único à época da imissão 
na posse. 
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O art. 2º, da EC nº 30/2000, que introduziu o art. 78 do 
ADCT, foi objeto das ADIs de ns. 2356 e 2362, em que ficou 
determinado a suspensão de eficácia de tal dispositivo. A 
alegação central foi a ofensa à segurança jurídica, 
especialmente no que se refere ao parcelamento de 
precatórios que sequer foram objeto de expedição, como é 
o caso daqueles decorrentes de ações ajuizadas até 31 de 
dezembro de 1999. Contudo, as ações ainda pendem de 
julgamento definitivo. 
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-Quais as conseqüências desse julgamento? 
 
a) A suspensão de eficácia do art. 2º, da EC nº 30/2009 
sinaliza idêntico resultado no julgamento da ADI nº 4357 
ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil que ataca a EC nº 62/2009, conhecida como “emenda 
do calote”, pois ela padece dos mesmos vícios de 
inconstitucionalidade do art. 2º da EC nº 30/2000 por 
afronta aos princípios da coisa julgada, da independência e 
harmonia dos Poderes e da segurança jurídica.  
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b) As parcelas anuais pendentes de pagamento poderão 
ensejar pedido de intervenção federal nos Estados e 
intervenção estadual nos Municípios, pois essas dívidas 
deveriam ter sido pagas até o final do exercício seguinte ao 
das respectivas  inclusões  orçamentárias das condenações 
requisitadas tempestivamente. Os precatórios alimentícios, 
ironicamente prejudicados em função do privilégio de que 
gozam, também, podem ensejar pedidos de intervenção. 
Como se sabe, os credores alimentícios foram preteridos 
pelos credores de precatórios comuns, sem privilégios, em 
função do poder liberatório concedido  pelo § 2º, do art. 78 
do ADCT relativamente às parcelas anuais inadimplidas, sem 
prejuízo de sequestro.  
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ADI 2.356-MC e ADI 2.362-MC 
“O art. 78 do ADCT, acrescentado pelo art. 2º da EC 30/2000, 
ao admitir a liquidação ‘em prestações anuais, iguais e 
sucessivas, no prazo máximo de dez anos’ dos ‘precatórios 
pendentes na data de promulgação’ da emenda, violou o direito 
adquirido do beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada. Atentou ainda contra a independência do Poder 
Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada, 
máxime no concernente ao exercício do poder de julgar os 
litígios que lhe são submetidos e fazer cumpridas as suas 
decisões, inclusive contra a Fazenda Pública, na forma prevista 
na Constituição e na lei. Pelo que a alteração constitucional 
pretendida encontra óbice nos incisos III e IV do § 4º do art.  
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60 da Constituição, pois afronta ‘a separação dos Poderes’ e ‘os 
direitos e garantias individuais’. Quanto aos precatórios ‘que 
decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 
1999’, sua liquidação parcelada não se compatibiliza com o 
caput do art. 5º da CF. Não respeita o princípio da igualdade a 
admissão de que um certo número de precatórios, oriundos de 
ações ajuizadas até 31/12/99, fique sujeito ao regime especial 
do art. 78 do ADCT, com o pagamento a ser efetuado em 
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 
dez anos, enquanto os demais créditos sejam beneficiados com 
o tratamento mais favorável do § 1º do art. 100 da CF/88. 
Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 2º 
da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da 
Constituição de 1988.” DJE de 23-8-2012. 
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-Emenda Constitucional nº 37 
 
 
O artigo 100 teve diversos parágrafos acrescentados pela 
Emenda Constitucional nº 37/02 , que de forma sucinta 
traçou regras claras e severas de conformidade com o 
princípio federativo da independência e harmonia dos 
Poderes e em consonância com os princípios que regem a 
Administração Pública. 
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O § 4º, acrescentado pela EC nº 37/02, veda a expedição de 
precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem 
como o seu fracionamento para percepção direta da 
importância considerada de pequeno valor. A primeira 
vedação decorre do entendimento consolidado pelo STF que 
só vinha permitindo a expedição de requisição complementar 
em casos de erro aritmético. A segunda proibição, na 
verdade, desnecessária, visa aclarar o que decorre do § 3º 
que apenas autoriza a exclusão de precatório em se tratando 
de obrigações definidas como sendo de pequeno valor, 
resultantes de sentença judicial, ou seja, se o valor da 
condenação superar o limite legal estabelecido, impõe-se a 
inserção do precatório na ordem cronológica. 
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O § 5º, que resultou da renumeração do anterior § 4º pela 
EC nº 37/02, permite que o legislador ordinário flexibilize a 
definição do que sejam obrigações de pequeno valor 
segundo as diferentes capacidades financeiras das 
entidades políticas. Resultou disso que cada entidade 
política adotou um valor diferente. 
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O § 6º é resultante da renumeração do anterior § 5º pela EC 
nº 37/02. Define como crime de responsabilidade do 
Presidente do Tribunal competente o ato comissivo ou 
omissivo que venha retardar ou frustrar a regular liquidação 
do precatório. O dispositivo guarda simetria com o art. 85, 
VI da CF que considera como crime de responsabilidade do 
Presidente da República os atos atentatórios à lei 
orçamentária. Esse preceito, pelo princípio da simetria, 
aplica-se aos Governadores e aos Prefeitos. 
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-Artigos 86 e 87 do ADCT: exceção ao parcelamento em dez 
anos    
 
Os artigos 86 e 87 do ADCT foram incluídos pela Emenda 
Constitucional 37, de 2002, e tiveram por objetivo excluir 
determinados créditos do pagamento parcelado na forma do 
artigo 78 do ADCT. Trata-se dos créditos definidos como de 
“pequeno valor”, os quais deixaram de se sujeitar ao regime 
dos precatórios desde a EC 30/2000.  
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Contudo, para a hipótese de precatórios já emitidos em 
momento anterior à EC 30/2000, pendentes de pagamento 
na data da promulgação da EC 37/2002 (dia 12 de junho de 
2002) e cujo conteúdo revelasse um crédito de pequeno 
valor, o artigo 86 do ADCT determinou que o pagamento 
fosse feito na forma do artigo 100 da Constituição e, 
portanto, em uma única parcela. Porém, nos termos do § 2º 
do artigo 86, caso o precatório ainda não tenha sido objeto 
de qualquer pagamento, seria possível o pagamento em 
duas vezes, nos termos em que dispuser a lei.    
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O artigo 87 do ADCT, de seu turno, definiu o que seriam 
considerados créditos de pequeno valor, até que se desse o 
advento das leis definidoras pelos entes da Federação: para 
Estados e Distrito Federal, o valor deveria ser igual ou 
inferior a quarenta salários-mínimos, e, para os Municípios, 
trinta salários mínimos. Caso o valor do crédito ultrapasse 
essas quantias, o pagamento necessariamente será feito 
pelas vias dos precatórios, sendo facultada ao credor a 
renúncia do montante excedente e, nessa hipótese, o 
pagamento seria feito sem a observância de tal regime 
(artigo 87, parágrafo único, ADCT).    
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-Compensação de tributos com precatórios  
 
O instituto da compensação no direito tributário está 
previsto no artigo 156, inciso II, do Código Tributário 
Nacional (CTN) como causa de extinção do crédito 
tributário. Trata-se de um encontro de contas entre sujeito 
passivo e Administração, que pressupõe a existência de 
créditos, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito 
passivo em face da Fazenda Pública. O sujeito passivo, 
então, utiliza- se desses créditos para fazer frente a débitos 
perante o mesmo ente desde que exista previsão legal.   
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Os precatórios podem ser vistos como créditos líquidos e 
certos perante a Fazenda Pública, prestando-se à utilização 
via compensação tributária? 
 
Segundo o artigo 78 do ADCT seria aplicável diante da não 
quitação da parcela anual, e também o artigo 97 do ADCT 
estabelece a possibilidade de compensação nos casos de 
não liberação tempestiva de recursos destinados ao 
pagamento de precatórios segundo a ordem cronológica.    
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Portanto, apenas e exclusivamente nessas duas hipóteses é 
que a compensação se faz aceitável. Em outros casos, tal 
não seria aplicável, por falta de previsão normativa e, assim, 
confronto direto com a exigência do CTN.   
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-Precatórios como garantia em processo de Execução Fiscal  
 
O artigo 11 da Lei 6.830/1980, a Lei de Execuções Fiscais, 
estabelece a ordem segundo a qual a penhora ou arresto de 
bens para fins de garantir a Execução Fiscal será efetivado. 
A possibilidade de penhora de precatórios estaria 
contemplada no inciso VIII, “direitos e ações”. Sendo o 
precatório representativo de um crédito do cidadão perante 
a Fazenda Pública, poderá o contribuinte apresentá-lo como 
bem passível de penhora, já que se trata, sem sombra de 
dúvidas, de “direito” ao recebimento de tal crédito.   
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O Superior Tribunal de Justiça tem posição firme em 
reconhecer a possibilidade de penhora de precatórios em 
Execução Fiscal, independentemente de se tratar da mesma 
entidade devedora. Ou seja, não haveria qualquer óbice no 
oferecimento de um precatório pendente de pagamento 
pelo Estado em processo de Execução Fiscal movido pela 
União. Nesse sentido, confira-se trecho da ementa dos 
Embargos de Divergência 881.014:  
 
1. O crédito representado por precatório é bem penhorável, 
mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria 
exequente, enquadrando-se na hipótese do inciso XI do art. 
655 do CPC, por se constituir em direito de crédito. [...].  
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Diante disso, abre-se outra discussão acerca da viabilidade 
jurídica de se substituir bem penhorado por precatório. 
Nesse sentido, devemos analisar a Súmula 406 do Superior 
Tribunal de Justiça, que estabelece: “A Fazenda Pública pode 
recusar a substituição do bem penhorado por precatório”. 
 
A postura dos contribuintes, nesse debate, foi a de alegar 
que os precatórios seriam equivalentes a dinheiro, 
prestando-se a substituir bens anteriormente penhorados. O 
Superior Tribunal de Justiça, contudo, não acatou tal 
alegação.  
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Para o Tribunal, a penhora de precatório equivale à penhora de 
crédito e, de acordo com o artigo 15, inciso I, da Lei de 
Execuções Fiscais, a substituição de bens penhorados sem a 
concordância da Fazenda somente alcança dinheiro, fiança 
bancária ou seguro garantia (redação dada pela Lei 
13.043/14). Veja-se, a esse respeito, trecho da ementa do 
Recurso Especial 1.090.898: 
[...] 2. A penhora de precatório equivale à penhora de crédito, 
e não de dinheiro. [...] 4. Não se equiparando o precatório a 
dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito, pode o 
Fazenda Pública recusar a substituição por quaisquer das 
causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da 
LEF. *** 


