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-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.  
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§ 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.  
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§ 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 



   
Crédito de pequeno valor, crédito alimentar e demais créditos 

 
 
- 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 (EC 37/02) 
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O referido art. 87 do ADCT foi revogado pela Emenda 
Constitucional nº 62/2009, que introduziu no ordenamento 
jurídico o art. 97, § 12 às Disposições Transitórias para 
esclarecer que, na ausência de lei a ser editada pelos entes 
da Federação para atendimento dos fins colimados pelo art. 
100, § 4º pelos entes da Federação ou seja, lei que defina 
débitos de pequeno valor prevalecerão os tetos adiante 
indicados: 
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“Art. 97.§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não 
estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da publicação desta Emenda 
Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em 
relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, 
omissos na regulamentação, o valor de: 
I- 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o 
Distrito Federal; 
II- 30 (trinta) salários mínimos para Municípios”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


