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

Essa é a única modalidade de cumprimento de decisões 
judiciais condenatórias que envolvam a entrega de dinheiro 
por parte do Estado a terceiro que se apresenta como 
credor. 

 

-Exceção – ECT e empresas públicas e sociedades de 
economia mista que prestem serviços público.  
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- RE 220.906 e RE 225.011: EMENTA: RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS. IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS, RENDAS 
E SERVIÇOS. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. 
À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica 
equiparada à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da 
impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços.(...) 2. 
Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta 
serviço público da competência da União Federal e por ela 
mantido. Execução. Observância ao regime de precatório, sob 
pena de vulneração do disposto no artigo 100 da Constituição 
Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
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- Portanto, a partir do julgado explanado, verifica-se que o 
posicionamento do STF, a respeito do alcance do regime 
dos precatórios, é o de afastá-lo das entidades controladas 
pelo Estado que possuam finalidade lucrativa, cujas 
atividades estejam sujeitas ao regime da livre 
concorrência.  
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-Sequestro de verba pública na Constituição Federal de 1988  
 
Art. 100, § 6º, CF/1988 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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-Sequestro de verba pública no art. 97 do ADCT 
 
O artigo 97 do ADCT criou um regime especial de pagamento 
de precatórios pendentes dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a ser aplicado até o advento da lei complementar 
referida no artigo 100, § 15, da Constituição.  
Nos termos do art. 97, o regime especial será aplicável aos 
precatórios vencidos e também àqueles emitidos durante o 
período de vigência do regime especial então criado (e, 
portanto, nesse caso, precatórios que ainda não estejam 
pendentes na data de promulgação da EC), sem prejuízo de 
eventuais acordos de juízos conciliatórios que já tenham sido 
formalizados na data de promulgação da EC 62/09. 
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Ocorre que, o STF considerou o artigo 97 do ADCT 
inconstitucional (ADIs 4357 e 4425) por afrontar cláusulas 
pétreas, como a de garantia de acesso à Justiça, a 
independência entre os Poderes e a proteção à coisa 
julgada. O redator do acórdão, ministro Luiz Fux, declarou 
nulas as regras acerca do regime especial somente para o 
termino do exercício financeiro de 2018 (pro futuro). 
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A EC 62/2009 previu o sequestro das quantias nas contas do 
ente devedor em caso de não liberação tempestiva dos 
recursos destinados ao pagamento dos precatórios de acordo 
com a ordem cronológica, vejamos: 

 
Art. 97 § 10 do ADCT. No caso de não liberação tempestiva dos 
recursos de que tratam o inciso II do § 1º e os §§ 2º e 6º 
deste artigo:         I - haverá o sequestro de quantia nas 
contas de Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, 
por ordem do Presidente do Tribunal referido no § 4º, até o 
limite do valor não liberado;         
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II - constituir-se-á, alternativamente, por ordem do Presidente 
do Tribunal requerido, em favor dos credores de precatórios, 
contra Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, direito 
líquido e certo, autoaplicável e independentemente de 
regulamentação, à compensação automática com débitos 
líquidos lançados por esta contra aqueles, e, havendo saldo em 
favor do credor, o valor terá automaticamente poder 
liberatório do pagamento de tributos de Estados, Distrito 
Federal e Municípios devedores, até onde se compensarem; 

 

***Não há que se falar em sequestro de valores por qualquer 
outro motivo diverso da não liberação tempestiva dos 
recursos. *** 

 
 
 
 
 
 
 


