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NOVA LEGISLAÇÃO SOBRE PRECATÓRIOS
Emenda Constitucional n. 113/2021 e 114/2021

PANORAMA GERAL

▪ Em agosto/2021, foi apresentado à Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 23/2021, que objetivou alterar dispositivos

constitucionais relativos ao teto de gastos anual e ao regime de pagamento de precatórios, entre outras providências.

▪ Em 8/12/2021, o Congresso promulgou a EC 113/2021, que estabelece novo regime de pagamentos de precatórios e de norma fiscal, com os trechos

da PEC 23/2021 que eram consensuais entre a Câmara e o Senado, sendo aprovadas algumas medidas em torno das quais houve maior grau de

consenso, tais como algumas alterações sobre débitos incidentes sobre o valor dos precatórios, o aumento do alcance da cessão de créditos, bem

como a possibilidade do parcelamento das dívidas de Municípios em relação às suas contribuições previdenciárias.

▪ Devido a grande polêmica sobre o parcelamento do pagamento dos precatórios foi diferida uma PEC paralela, com trechos da PEC 23/2021 que

não foram objeto de consenso e continuaram tramitando na Câmara dos Deputados por meio da PEC 46/2021, que resultou na EC 114/2021.

▪ Em 16/12/2021 o Congresso Nacional promulgou a EC nº 114/2021, com a segunda parte da PEC dos Precatórios, estabelecendo os limites de

pagamento dos precatórios e a aplicação dos recursos economizados em 2022 exclusivamente em seguridade social e em programas de

transferência de renda, como o Auxílio Brasil e o antigo Bolsa Família.

• Essa EC é proveniente da PEC 46/2021, que recebeu trechos da PEC 23/2021 – que não eram consensuais entre Câmara e Senado – como os

limites de pagamento dessas dívidas e o uso dos recursos economizados exclusivamente em Seguridade Social e em programas de

transferência de renda.

• A emenda torna os programas de transferência de renda, um assunto de Estado, pois a renda básica familiar, passa a fazer parte da Constituição

Federal, inserida entre os direitos sociais fundamentais. Torna possível o aperfeiçoamento dos mecanismos para lidar com problemas recorrentes

com relação ao orçamento e às exigências judiciais e assistenciais.

▪ Importante dispor que as mudanças relativas ao sistema de pagamento dos precatórios se aplicam, inclusive, aos valores inscritos no orçamento de

2022 (art. 5º da EC n. 113/2021).

▪ Nota informativa da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados estima que as novas regras sobre precatórios abrirão espaço fiscal de R$

110 bilhões no Orçamento de 2022.

• No entanto, somente R$ 67 bilhões desses recursos estão garantidos com a Emenda Constitucional 113/2021, promulgada com o texto comum

aprovado pelas duas Casas.

• Os outros R$ 43,56 bilhões se baseiam no texto da PEC 46/21, dos quais R$ 39,485 bilhões referentes ao limite de pagamento de precatórios e R$

4,08 bilhões referentes aos precatórios parcelados fora do limite.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc113.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc114.htm


Voltar ao sumário

EC 113/2021

▪ Teve como principal disposição modificação no índice de atualização monetária, de modo que as atualizações passarão a ser feitas com base na taxa

SELIC e não mais com IPCA-E ou INPC + juros, englobando tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias.

▪ Ademais, dispõe sobre cálculo do teto de gastos e possibilidade de parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios.

EC 114/2021

CRIAÇÃO DE PROGRAMA (Art. 6, parágrafo único, art. 203, VI, CF/1988 e art. 118, ADCT, com redação da EC 114/2021)

▪ A proposta coloca na Constituição o direito de todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social a uma renda básica familiar garantida pelo poder

público em programa permanente dessa natureza (Art. 6, parágrafo único, art. 203, VI, CF/1988).

▪ Limites, condições, normas de acesso e demais requisitos do programa serão determinados por lei e regulamento até 31 de dezembro de 2022 (Art. 118,

ADCT).

▪ Exclusivamente para 2022, será dispensada a observância das limitações legais quanto à criação de despesa permanente. A Lei de Responsabilidade

Fiscal exige a criação de receita permanente ou a redução permanente de despesa continuada para a criação de despesa obrigatória desse tipo.

DATA DE APRESENTAÇÃO (Art. 100, § 5º, CF/1988, com redação da EC 114/2021)

▪ A data limite de apresentação dos precatórios pela justiça para inclusão no orçamento público do ano seguinte será em 2º/04 de cada ano e não mais

em 1º/07.

▪ Em 2023 haverá uma transição, considerando os precatórios expedidos entre 2/07/2021 a 2/04/2022 para cálculo do limite de pagamento.
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FUNDEF (arts. 4º e 5º, EC 114/2021)

▪ O art. 4º da EC 114/2021 estabelece que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) será

pago sempre em três parcelas anuais a partir de sua expedição:

• 40% no primeiro ano (I), 30% no segundo ano (II) e 30% no terceiro ano (III).

• Assim, o governo planeja pagar em mais parcelas até o fim do ano seguindo esses percentuais. Aqueles a vencer em 2022 originalmente serão pagos

em 2022, 2023 e 2024.

• Esses precatórios ficarão de fora dos limites do teto de gastos e de pagamento anual de precatórios.

▪ Segundo o art. 5º da referida EC, é introduzido na Constituição regra determinando aos estados e municípios a aplicação dos recursos obtidos com os

precatórios do Fundef conforme destinação originária do fundo, aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na

valorização de seu magistério.

• Desse total, 60% deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, proibida a

incorporação na remuneração, aposentadoria ou pensão. (Art. 5º, parágrafo único).

▪ Segundo a Consultoria de Orçamento da Câmara, do total de precatórios previstos para pagamento em 2022, 26% (R$ 16,2 bilhões) se referem a causas

ganhas por quatro estados (Bahia, Ceará, Pernambuco e Amazonas) contra a União relativas a cálculos do antigo FUNDEF.

DATA LIMITE E DESCONTO (Art. 107-A, ADCT, acrescentado pela EC 114/2021)

A PEC aprovada determina a aplicação do limite de pagamento de precatórios apenas até 2026, sendo que:

• (I) no exercício de 2022, o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido no caput deste artigo

deverá ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal;

• (II) no exercício de 2023, pela diferença entre o total de precatórios expedidos entre 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022 e o limite de que trata o

caput deste artigo válido para o exercício de 2023; e

• (III) nos exercícios de 2024 a 2026, pela diferença entre o total de precatórios expedidos entre 3 de abril de dois anos anteriores e 2 de abril do ano

anterior ao exercício e o limite de que trata o caput deste artigo válido para o mesmo exercício.

▪ A regra geral segue o aprovado pela Câmara, calculando o total de precatórios a pagar em cada ano com a aplicação do IPCA acumulado sobre o que

foi pago no ano anterior, inclusive restos a pagar quitados, sendo descontadas as requisições de pequeno valor (até 60 salários mínimos no caso da

União), que não entram no teto (§ 1º).

▪ Os precatórios que não forem pagos em razão do limite terão prioridade de pagamento nos anos seguintes, observada a ordem cronológica e novas

prioridades constantes da PEC 46/21 (§ 2º).
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▪ O credor de precatório não contemplado no orçamento poderá optar pelo recebimento em parcela única até o fim do ano seguinte se aceitar desconto

de 40% por meio de acordo em juízos de conciliação (§ 3º).

▪ No caso de 2022, os valores não incluídos no orçamento para esse tipo de quitação com desconto serão suportados por créditos adicionais abertos

durante o próximo ano (§ 7º).

▪ As mudanças valem principalmente para a União, mas algumas regras se aplicam também aos outros entes federados, que continuam com um regime

especial de quitação até 2024 (art. 101, ADCT, com edição pela EC n. 99/2017).

ORDEM DE PAGAMENTO

▪ Atualmente, a Constituição determina o pagamento primeiramente dos precatórios de natureza alimentícia de até três vezes a RPV para idosos, pessoas

com deficiência e com doença grave. Em seguida, devem ser pagos os demais de natureza alimentícia na ordem cronológica de apresentação.

▪ A EC 114/2021 cria novas prioridades de pagamento de precatórios, nesta ordem (Art. 107-A, §8º, I a V, ADCT):

• requisições de pequeno valor (RPV), que, para a União, são precatórios de até R$ 66 mil (valores de 2021); (I)

• precatórios de natureza alimentícia (salários, indenizações ou benefícios previdenciários) até três vezes a RPV cujos titulares, originários ou por

sucessão hereditária, tenham a partir de 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência; (II)

• demais precatórios de natureza alimentícia até três vezes a RPV; (III)

• demais precatórios de natureza alimentícia além de três vezes a RPV; (IV) e

• demais precatórios. (V)

PAGAMENTOS FORA DO LIMITE ANUAL

▪ Precatórios pagos com 40% de desconto (Art. 107-A, § 3º, ADCT, com redação dada pela EC 114/2021).

▪ Uso dos precatórios por credores privados para pagar débitos com o Fisco, comprar imóveis públicos à venda, pagar outorga de serviços públicos,

comprar ações colocadas à venda de empresas públicas ou comprar direitos do ente federado (Art. 100, § 11, I a V, CF/1988, com redação dada pela EC

113/2021).

▪ Precatórios para os quais a Constituição determina o parcelamento automático se seu valor for maior que 15% do total previsto para essa despesa no

orçamento (art. 97, § 10, II, CF/1988).

▪ Gastos com atualização monetária daqueles previstos para serem pagos no exercício.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc99.htm
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DIVIDAS DE ESTADOS (art. 7º, EC 114/2021)

▪ A proposta dos senadores retira tema que constava do texto aprovado pela Câmara dos Deputados (PEC 23/21) referente à venda com desconto de

créditos da dívida a receber pelos governos, conhecida como securitização.

• O procedimento seria possível para débitos já inscritos em dívida ativa antes da iniciativa de vendê-los ao mercado e contanto que sejam classificados

como de difícil recuperação pelo órgão público de cobrança (Procuradoria-Geral Fazendária, por exemplo).

▪ Mudança em regras de refinanciamento de dívidas dos estados com a União previstas na Lei Complementar 156/16:

• LC 156/2016 concede prazo de pagamento de 240 meses aos estados endividados que cumprissem determinadas regras, como desistência de ações

contra a União e limitação de suas despesas primárias à variação do IPCA.

• Devido a muitos estados não conseguirem cumprir os termos e atrasaram as prestações de novo, a Lei Complementar 178/21 inclui alternativa de

substituição das penalidades previstas até então por outras menos gravosas.

• Assim é permitido aos entes federativos que descumpriram os termos da LC 156/16 e que não quiserem seguir as regras propostas pela LC 178/21

pagarem os valores devidos à União no mesmo número de prestações restantes não pagas. De 2017 a 2021 foram 60 meses.

o Atualmente, a lei prevê a devolução do que deixou de ser pago em 12 meses. Para contarem com o prazo maior proposto pela PEC, os estados

devem adotar medidas de contenção de despesas com pessoal contidas na Emenda Constitucional 109, de 2021, originada da PEC Emergencial.

TRANSFERÊNCIA DE RENDA (Art. 4º, §§ 5º e 6, EC 113/2021, com redação dada pelo Art. 3º da EC 114/2021)

▪ A PEC prevê que o limite de uso da folga orçamentária para 2021, de R$ 15 bilhões, poderá ser usado ainda para o pagamento do Auxílio Brasil (§ 5º)

▪ Para 2022, entretanto, o texto especifica que a margem orçamentária com a mudança no cálculo do teto de gastos deve ser destinada somente ao

atendimento das despesas de ampliação de programas sociais de combate à pobreza e à extrema pobreza, para a saúde, a previdência e a assistência

social. (§ 6º)

▪ Com o recálculo do teto de gastos deste ano, em vez do uso do acumulado do IPCA de julho de 2019 a junho de 2020 (2,13%) será usado o acumulado de

janeiro a dezembro de 2020 (4,51%).
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RISCO FISCAL (Art. 6º, EC 114/2021)

▪ Criação de uma comissão mista do Congresso Nacional para examinar atos, fatos e políticas públicas com maior potencial gerador de precatórios e

sentenças judiciais contrárias à União.

▪ Referida comissão trabalhará em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), podendo

requisitar informações e documentos de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados,

do Distrito Federal e dos municípios. (§ 1º)

▪ A intenção é identificar medidas legislativas que podem ser adotadas para trazer maior segurança jurídica no âmbito federal. (§ 2º)

▪ Os resultados apurados serão enviados aos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a adoção de

medidas de sua competência. (§ 3º)

REFERÊNCIAS

▪ Promulgada Emenda Constitucional com novas regras para pagamento dos precatórios. Agência Senado. 

Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/16/promulgada-emenda-constitucional-com-novas-regras-para-pagamento-dos-precatorios.

▪ Congresso promulga a Emenda Constitucional 114. Agência Senado. 

Disponível em:

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/16/promulgada-a-emenda-constitucional-114.

▪ JÚNIOR, Marco Aurélio Serau. EC 113 - Alterações no Regime de Precatórios. MIGALHAS, 14 dez 2021.

Disponível em:

https://www.migalhas.com.br/depeso/356448/ec-113--alteracoes-no-regime-de-precatorios.

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/16/promulgada-emenda-constitucional-com-novas-regras-para-pagamento-dos-precatorios
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/16/promulgada-a-emenda-constitucional-114
https://www.migalhas.com.br/depeso/356448/ec-113--alteracoes-no-regime-de-precatorios
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ALTERAÇÕES NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECORRENTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 + PEC Nº 23/2021

CF/1988
Legislação Vigente

CF/1988
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021

CF/1988
Com alterações e acréscimos da EC 113/2021

Observações

CAPÍTULO III DO PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

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.

- - Sem alterações no caput.

§ 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 

ordem cronológica de apresentação do precatório.

§ 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, 
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.

-

A alteração do §2º do art. 100 da Constituição tinha por 
intenção impedir o pagamento da parcela “super 

preferencial”, que seria a possibilidade de pagamento 
parcial de precatórios no mesmo exercício em que 

requisitados, ou seja, fora do rito próprio. Os dispositivos 
da Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, do 

Conselho Nacional de Justiça que dão sustento à parcela 
“super preferencial” foram suspensos pelo Supremo 

Tribunal Federal em liminar concedida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6556, ajuizada por afronta às 
normas constitucionais que disciplinam o pagamento de 

precatórios.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 113/2021, 
permanecendo a redação original.

§ 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 Pública devedora, incluídas 
parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados 

aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de 
contestação administrativa ou judicial.

§ 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 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.

§ 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 e seus substituídos deverá ser 

depositado à conta do juízo responsável pela ação de 
cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo.

Incorporada nova redação do § 9º, pela EC 113/2021, 
estabelecendo que a compensação entre dívidas do 

credor dos precatórios com a Fazenda Pública devedora 
não ocorrerá de modo imediato, pois os valores serão 

depositados à conta do juízo responsável pela cobrança 
em favor da Fazenda Pública, que decidirá a respeito.
Assim, o juízo da Fazenda Pública poderá examinar a 
compensação de créditos de modo mais abrangente, 

reconhecendo, eventualmente, prescrição, decadência, 
anistia, remissão, ou qualquer outro elemento que 

possa afetar o montante do quantum debeatur ou a 
própria existência da dívida
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CF/1988
Legislação Vigente

CF/1988
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021

CF/1988
Com alterações e acréscimos da EC 113/2021

Observações

CAPÍTULO III DO PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 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.

§ 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 do ente federativo devedor, com auto aplicabilidade 
para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que 

originalmente lhe são próprios ou adquiridos de 
terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por 

decisão judicial transitada em julgado para:

I - Quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos 
em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive 

em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, 
débitos com a administração autárquica e fundacional 

do mesmo ente;

II - Compra de imóveis públicos de propriedade do 
mesmo ente disponibilizados para venda;

III - pagamento de outorga de delegações de serviços 
públicos e demais espécies de concessão negocial 

promovidas pelo mesmo ente;

IV - Aquisição, inclusive minoritária, de participação 
societária, disponibilizada para venda, do respectivo 

ente federativo; ou

V - Compra de direitos, disponibilizados para cessão, do 
respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, 

da antecipação de valores a serem recebidos a título do 
excedente em óleo em contratos de partilha de 

petróleo.

Antes, podia-se utilizar os créditos de precatório para 
compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. 

Agora a utilização dos créditos de precatórios judiciais, 
inclusive quando adquiridos de outrem, se presta às 

diversas finalidades previstas no art. 100, § 11, da 
Constituição Federal.
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CF/1988
Legislação Vigente

CF/1988
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021

CF/1988
Com alterações e acréscimos da EC 113/2021

Observações

CAPÍTULO III DO PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos 
após comunicação, por meio de petição protocolizada, 

ao tribunal de origem e à entidade devedora. 

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9º, 
somente produzirá efeitos após comunicação, por meio 

de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à 
entidade devedora.

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no §
9º deste artigo, somente produzirá efeitos após 

comunicação, por meio de petição protocolizada, ao 
Tribunal de origem e ao ente federativo devedor.

Alteração apenas para mencionar que a cessão de 
precatórios deverá observar o disposto no § 9º do 

mesmo artigo, tendo sido mantida a exigência de que a 
cessão de créditos somente produzirá efeitos após 

comunicação, por meio de petição protocolizada, ao 
Tribunal de origem e ao ente federativo devedor.

§ 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 federado.

§ 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 presentados 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, 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.

-

Sugerido artigo pretendia adicionar hipótese de 
parcelamento de superprecatórios além daquele 

atualmente previsto. Ou seja, além de serem parcelados 
aqueles cujo montante supere 15% (quinze por cento) 
do montante dos precatórios apresentados, patamar 

pouco efetivo para a União, também seguiriam o 
mesmo procedimento aqueles superiores a 1.000 (mil) 
vezes o montante definido como de pequeno valor (no 

caso da União, valor atualmente equivalente a R$ 66 
milhões). 

Proposta não acatada com a promulgação da EC 
113/2021, permanecendo a redação original.
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CF/1988
Legislação Vigente

CF/1988
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021

CF/1988
Com alterações e acréscimos da EC 113/2021

Observações

CAPÍTULO III DO PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

-

§ 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 prestação de contas 
ou desvio de recursos.

§ 21. Ficam a União e os demais entes federativos, nos 
montantes que lhes são próprios, desde que aceito por 
ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de 

sentenças transitadas em julgado devidos a pessoa 
jurídica de direito público para amortizar dívidas, 

vencidas ou vincendas:

I - Nos contratos de refinanciamento cujos créditos 
sejam detidos pelo ente federativo que figure como 

devedor na sentença de que trata o caput deste artigo;

II - Nos contratos em que houve prestação de garantia a 
outro ente federativo;

III - Nos parcelamentos de tributos ou de contribuições 
sociais; e

IV - Nas obrigações decorrentes do descumprimento de 
prestação de contas ou de desvio de recursos 

Permite a compensação de créditos de precatórios da 
União com os respectivos débitos de outros entes 

federativos ou entidades.

- -

§ 22. A amortização de que trata o § 21 deste artigo:

I - Nas obrigações vencidas, será imputada 
primeiramente às parcelas mais antigas;

II - Nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente 
o valor de cada parcela devida, mantida a duração 
original do respectivo contrato ou parcelamento.

Acrescenta o § 22 dispondo sobre a amortização de 
créditos de precatórios da União com os respectivos 

débitos de outros entes federativos ou entidades do § 21 
e indicando que: (i) parcelas vencidas - será imputada 
primeiramente às parcelas mais antigas; (ii) parcelas 
vincendas - reduzirá uniformemente o valor de cada 

parcela devida, mantida a duração original do 
respectivo contrato ou parcelamento.



Voltar ao sumário

CF/1988
Legislação Vigente

CF/1988
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021

CF/1988
Com alterações e acréscimos da EC 113/2021

Observações

SEÇÃO II DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: - - Sem alterações no caput.

§ 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.

§ 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.

-

A alteração do § 2º visava estabelecer que as causas 
intentadas em face da União poderão ser aforadas (i) na 

seção judiciária em que for domiciliado o autor (ii) ou 
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu 

origem à demanda ou onde esteja situada a coisa e, (iii) 
no caso de demanda coletiva, no Distrito Federal, 

denominado foro nacional, ora remodelado. Com isso, 
demandas individuais poderiam ser aforadas apenas na 

seção judiciária em que for domiciliado o autor ou 
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu 

origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, não 
mais no “foro nacional”, o que contribuirá para o 

descongestionamento das demandas em trâmite no 
Distrito Federal, sem prejuízo do absoluto e inafastável 

amplo acesso à Justiça e efetividade da prestação 
jurisdicional.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 113/2021, 
permanecendo a redação original.
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Observações

CAPÍTULO II DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
SEÇÃO II DOS ORÇAMENTOS

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.

Art. 166. - - - - - Sem alterações no caput.

-

§ 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 
única cotista, permitida a participação desta em fundos 

não exclusivos ou como minoritário.

-

A PEC 23/2021 acrescentava o § 21 que estabelecia que 
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 única cotista, permitida 
a participação desta em fundos não exclusivos ou como 

minoritário.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 113/2021, 
permanecendo a redação original.

-

§ 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.

-

A PEC 23/2021 também acrescentava o § 22 que 
estabelecia imunidade tributária e a isenção de 

emolumentos para a transferência de imóveis para os fins 
de integralização de fundos de investimento.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 113/2021, 
permanecendo a redação original.
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CF/1988
Com alterações e acréscimos da EC 113/2021

Observações

SEÇÃO IV DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

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 compreendidos adicionais e acréscimos relativos a 

impostos.

- - Sem alterações no caput.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não 
impede a União e os Estados de condicionarem a entrega 

de recursos:

§ 1º A vedação prevista neste artigo não impede a União e 
os Estados de condicionarem a entrega de recursos:

§ 1º A vedação prevista neste artigo não impede a União e 
os Estados de condicionarem a entrega de recursos:

Acrescenta o § 2º, motivo pelo qual alterou-se “parágrafo 
único” para “§ 1º” – renumeração.

-

§ 2º Os contratos, acordos, ajustes, convênios, 
parcelamentos ou renegociações de débitos de qualquer 
espécie, inclusive tributários, firmados 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.

§ 2º Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os 
parcelamentos ou as renegociações de débitos de 

qualquer espécie, inclusive tributários, firmados 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.

Acrescentou o § 2º com objetivo de permitir a dedução 
dos valores devidos por entes subnacionais dos 
montantes a serem repassados relacionados às 

respectivas cotas nos Fundos de Participação ou a 
precatórios federais.
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CF/1988
Legislação Vigente

CF/1988
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021

CF/1988
Com alterações e acréscimos da EC 113/2021

Observações

CAPÍTULO II DAS FINANÇAS PÚBLICAS
SEÇÃO II DOS ORÇAMENTOS

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.

Art. 166. - - - - - Sem alterações no caput.

-

§ 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 
única cotista, permitida a participação desta em fundos 

não exclusivos ou como minoritário.

-:

A PEC 23/2021 acrescentava o § 21 que estabelecia que 
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 única cotista, permitida 
a participação desta em fundos não exclusivos ou como 

minoritário.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 113/2021, 
permanecendo a redação original.

-

§ 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.

-

A PEC 23/2021 também acrescentava o § 22 que 
estabelecia imunidade tributária e a isenção de 

emolumentos para a transferência de imóveis para os fins 
de integralização de

fundos de investimento.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 113/2021, 
permanecendo a redação original.

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

Estabelecia ressalvas à “Regra de Ouro” no orçamento 
fiscal e da seguridade social, como: (i) as autorizadas pela 
lei orçamentariam anual; ou (ii) as aprovadas pelo Poder 

Legislativo por maioria absoluta, mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 113/2021, 
permanecendo a redação original.

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;

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 orçamentariam anual; ou

b) as aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria 
absoluta, mediante créditos suplementares ou especiais 

com finalidade precisa.

-
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021 Observações

-

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;

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 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.

§ 2º Não se aplica ao Fundo de Liquidação de Passivos 
da União, de suas autarquias e fundações:

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.

-

A PEC 23/2021 buscava criar o Fundo de Liquidação de 
Passivos da União, suas autarquias e fundações.

Para isso, o § 2º estabelecia que não se aplica ao Fundo 
de Liquidação de Passivos da União, de suas autarquias 

e fundações: I) vedação à vinculação de receitas de 
impostos (art. 167, IV), no que tange ao inciso VI do 

artigo; e II) a observância de limitações legais relativas às 
vinculações de receitas ou à destinação de receitas de 

capital. Ademais, o § 3º definia que as despesas 
custeadas com o fundo não se sujeitariam ao teto de 

gastos estabelecido no art. 107 do ADCT.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 
113/2021, permanecendo a redação original.



Voltar ao sumário

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021 Observações

Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
que, em 25 de março de 2015, se encontravam em 

mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 
de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que 
vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, 

depositando mensalmente em conta especial do 
Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva 

administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor 
calculado percentualmente sobre suas receitas 

correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao 
mês de pagamento, em percentual suficiente para a 
quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca 

inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na 
data da entrada em vigor do regime especial a que se 

refere este artigo, em conformidade com plano de 
pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal 

de Justiça local.

- Art. 101. ----- Sem alteração do caput.

- -

§ 5º Os empréstimos de que trata o inciso III do § 2º 
deste artigo poderão ser destinados, por meio de ato do 

Poder Executivo, exclusivamente ao pagamento de 
precatórios por acordo direto com os credores, na 

forma do disposto no inciso III do § 8º do art. 97 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Acréscimo do § 5º no art. 101 do ADCT estabelecendo 
que os empréstimos - excetuados para esse fim os 

limites de endividamento de que tratam os incisos VI e 
VII do caput do art. 52 da CF e quaisquer outros limites 
de endividamento previstos em lei, não se aplicando a 
esses empréstimos a vedação de vinculação de receita 

prevista no inciso IV do caput do art. 167 da CF -
poderão ser destinados, por meio de ato do Poder 

Executivo, exclusivamente ao pagamento de 
precatórios por acordo direto com os credores, na forma 

do disposto no inciso III do § 8º do art. 97, do ADCT.

-

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.

-

Estabelecia que, até 31 de dezembro de 2029, aplicar-
se-ia o previsto no art. 100, § 20, da CF 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 CF, exceda 2,6% (dois inteiros e seis décimos por 
cento) da receita corrente líquida (RCL) acumulada dos 

doze meses anteriores em que forem requisitados.

Proposta não acatada com a promulgação da EC 
113/2021, permanecendo a redação original.
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Com alterações e acréscimos da PEC 23/2021 Observações

Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, 
limites individualizados para as despesas primárias: - Art. 107. ----- Sem alteração do caput.

§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste 
artigo equivalerá: - § 1º -----

[...] Sem alteração do §.

II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite 
referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido 

pela variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice 
que vier a substituí-lo, para o período de doze meses 
encerrado em junho do exercício anterior a que se 

refere a lei orçamentária.

-

II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite 
referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido 

pela variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de 

outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício 
anterior a que se refere a lei orçamentária.

Altera o período de apuração do índice de inflação que 
corrige o teto no bojo do inciso II do § 1º e §§ 12 a 14.

- -

§ 12. Para fins da elaboração do projeto de lei 
orçamentária anual, o Poder Executivo considerará o 

valor realizado até junho do índice previsto no inciso II 
do § 1º deste artigo, relativo ao ano de 

encaminhamento do projeto, e o valor estimado até 
dezembro desse mesmo ano.

Estabelece que o Poder Executivo considerará o valor 
realizado até junho do índice previsto no inciso II do § 1º 

deste artigo, relativo ao ano de encaminhamento do 
projeto, e o valor estimado até dezembro desse mesmo 

ano.

- -

§ 13. A estimativa do índice a que se refere o § 12 deste 
artigo, juntamente com os demais parâmetros 

macroeconômicos, serão elaborados mensalmente 
pelo Poder Executivo e enviados à comissão mista de 

que trata o § 1º do art. 166 da Constituição Federal.

Estabelece que a estimativa dos índices do §12 serão 
elaborados mensalmente pelo Poder Executivo e 

enviados à comissão mista de que trata o § 1º do art. 166 
da CF.

- -

§ 14. O resultado da diferença aferida entre as projeções 
referidas nos §§ 12 e 13 deste artigo e a efetiva apuração 

do índice previsto no inciso II do § 1º deste artigo será 
calculado pelo Poder Executivo, para fins de definição 
da base de cálculo dos respectivos limites do exercício 
seguinte, a qual será comunicada aos demais Poderes 

por ocasião da elaboração do projeto de lei 
orçamentária.

Estabelece que a diferença aferida entre as projeções 
dos índices conforme os §§ 12 e 13 será calculada pelo 

Poder Executivo, para fins de definição da base de 
cálculo dos respectivos limites do exercício seguinte, a 
qual será comunicada aos demais Poderes por ocasião 

da elaboração do projeto de lei orçamentária.
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
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Art. 108. O Presidente da República poderá propor, a partir 
do décimo exercício da vigência do Novo Regime Fiscal, 

projeto de lei complementar para alteração do método de 
correção dos limites a que se refere o inciso II do § 1º do art. 
107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único. Será admitida apenas uma alteração do 

método de correção dos limites por mandato presidencial

- - Revogado pelo art. 6º da EC 113/2021.

- -

Art. 115. Fica excepcionalmente autorizado o 
parcelamento das contribuições previdenciárias e dos 

demais débitos dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, com os respectivos regimes 

próprios de previdência social, com vencimento até 31 
de outubro de 2021, inclusive os parcelados 

anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e 
quarenta) prestações mensais, mediante autorização 

em lei municipal específica, desde que comprovem ter 
alterado a legislação do regime próprio de previdência 

social para atendimento das seguintes condições, 
cumulativamente:

I - adoção de regras de elegibilidade, de cálculo e de 
reajustamento dos benefícios que contemplem, nos 

termos previstos nos incisos I e III do § 1º e nos §§ 3º a 5º, 
7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal, regras 

assemelhadas às aplicáveis aos servidores públicos do 
regime próprio de previdência social da União e que 

contribuam efetivamente para o atingimento e a 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial;

II - adequação do rol de benefícios ao disposto nos §§ 2º 
e 3º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 

de novembro de 2019;

III - adequação da alíquota de contribuição devida 
pelos servidores, nos termos do § 4º do art. 9º da 

Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 
2019; e

IV - instituição do regime de previdência 
complementar e adequação do órgão ou entidade 

gestora do regime próprio de previdência social, nos 
termos do § 6º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 

103, de 12 de novembro de 2019.

Parágrafo único. Ato do Ministério do Trabalho e 
Previdência, no âmbito de suas competências, definirá 
os critérios para o parcelamento previsto neste artigo, 

inclusive quanto ao cumprimento do disposto nos 
incisos I, II, III e IV do caput deste artigo, bem como 

disponibilizará as informações aos Municípios sobre o 
montante das dívidas, as formas de parcelamento, os 

juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o 
acompanhamento da evolução desses débitos.

Passam a permitir o parcelamento, em até 240 
(duzentos e quarenta) meses, a ser realizado até 

30/6/2022, das contribuições previdenciárias devidas 
pelos Municípios aos respectivos regimes próprios de 

previdência ou ao RGPS - Regime Geral de Previdência 
Social, nas condições estabelecidas nos incisos, 

daqueles débitos com vencimento até 31/10/2021.
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- -

Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o 
parcelamento dos débitos decorrentes de 

contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, com o Regime Geral de 

Previdência Social, com vencimento até 31 de outubro 
de 2021, ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, 

inclusive os decorrentes do descumprimento de 
obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, 

no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) 
prestações mensais.

§ 1º Os Municípios que possuam regime próprio de 
previdência social deverão comprovar, para fins de 

formalização do parcelamento com o Regime Geral de 
Previdência Social, de que trata este artigo, terem 

atendido as condições estabelecidas nos incisos I, II, III e 
IV do caput do art. 115 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 40% 
(quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e 

isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, 
de 40% (quarenta por cento) dos encargos legais e de 

25% (vinte e cinco por cento) dos honorários 
advocatícios.

§ 3º O valor de cada parcela será acrescido de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada 
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente 

ao da consolidação até o mês anterior ao do 
pagamento.

§ 4º Não constituem débitos dos Municípios aqueles 
considerados prescritos ou atingidos pela decadência.

§ 5º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito 
de suas competências, deverão fixar os critérios para o 

parcelamento previsto neste artigo, bem como 
disponibilizar as informações aos Municípios sobre o 
montante das dívidas, as formas de parcelamento, os 

juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o 
acompanhamento da evolução desses débitos.

Passam a permitir o parcelamento, em até 240 
(duzentos e quarenta) meses, a ser realizado até 

30/6/2022, das contribuições previdenciárias devidas 
pelos Municípios aos respectivos regimes próprios de 

previdência ou ao RGPS - Regime Geral de Previdência 
Social, nas condições estabelecidas nos incisos, 

daqueles débitos com vencimento até 31/10/2021.
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
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- -

Art. 117. A formalização dos parcelamentos de que 
tratam os arts. 115 e 116 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias deverá ocorrer até 30 de 
junho de 2022 e ficará condicionada à autorização de 
vinculação do Fundo de Participação dos Municípios 

para fins de pagamento das prestações acordadas nos 
termos de parcelamento, observada a seguinte ordem 

de preferência:

I - a prestação de garantia ou de contra garantia à 
União ou os pagamentos de débitos em favor da União, 

na forma do § 4º do art. 167 da Constituição Federal;

II - as contribuições parceladas devidas ao Regime 
Geral de Previdência Social;

III - as contribuições parceladas devidas ao respectivo 
regime próprio de previdência social.

Estabelece ordem de preferência na formalização dos 
parcelamentos de que tratam os arts. 115 e 116 da ADCT, 

que irá ocorrer até 30 de junho de 2022, e está 
condicionada à autorização de vinculação do Fundo de 

participação dos Municípios para fins de pagamento 
das prestações acordadas nos termos de parcelamento.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021 + PEC Nº 46/2021

CF/1988
Legislação Vigente

CF/1988
Com alterações e acréscimos da PEC 46/2021

CF/1988
Com alterações e acréscimos da 114/2021

Observações

CAPÍTULO III DO PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 6º --- Art. 6º --- Sem alterações no caput.

-

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de 
vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica 
familiar, garantida pelo poder público em programa 

permanente de transferência de renda, cujas normas e 
requisitos de acesso serão determinados em lei, 

observada a legislação fiscal e orçamentária.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de 
vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica 
familiar, garantida pelo poder público em programa 

permanente de transferência de renda, cujas normas e 
requisitos de acesso serão determinados em lei, 

observada a legislação fiscal e orçamentária.

Adicionado o parágrafo único determinando a criação de 
programa social aos brasileiros em situação de 

vulnerabilidade.

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.

- - Sem alterações no caput.

§ 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.

§ 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 2 de abril, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte, quando 

terão seus valores atualizados monetariamente

§ 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 2 de abril, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte, quando 

terão seus valores atualizados monetariamente.

Houve a alteração do § 5º, incorporado pela EC 114/2021, 
sendo a data limite de apresentação dos precatórios 

pela justiça para inclusão no orçamento público do ano 
seguinte será em 2º/04 de cada ano.

SEÇÃO IV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Observações

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos:
Art. 203. - - - - Art. 203. - - - - -

- VI – a redução da vulnerabilidade socioeconômica de 
famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de 
famílias em situação de pobreza ou de extrema 

pobreza.

Acrescentado o inciso VI ao art. 203 visando o direito de 
todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social a 

uma renda básica familiar garantida pelo poder público 
em programa permanente dessa natureza.
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ALTERAÇÕES NO ADCT – EC Nº 114/2021 + PEC Nº 46/2021

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Com alterações e acréscimos da PEC 46/2021

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Com alterações e acréscimos da EC 114/2021

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

-

Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para 
cada exercício financeiro, limite para alocação na 

proposta orçamentária das despesas com pagamentos 
em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 

da Constituição Federal, equivalente ao valor da 
despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a 
pagar pagos, corrigido na forma do § 1º do art. 107 deste 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre 
o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite 
ser destinado ao programa previsto no parágrafo único 
do art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, 

ambos da Constituição Federal, a ser calculado da 
seguinte forma:

Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para 
cada exercício financeiro, limite para alocação na 

proposta orçamentária das despesas com pagamentos 
em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 

da Constituição Federal, equivalente ao valor da 
despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a 
pagar pagos, corrigido na forma do § 1º do art. 107 deste 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre 
o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite 
ser destinado ao programa previsto no parágrafo único 
do art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, 

ambos da Constituição Federal, a ser calculado da 
seguinte forma:

Estabelece limite anual para o pagamento de verbas 
judiciais até 2026, de modo que os precatórios não 

pagos em razão dessa limitação terão prioridade nos 
anos seguintes. Esse limite, que tem sido chamado de 

subteto, consta no art. 2º da EC n. 114/2021.

-

I – no exercício de 2022, o espaço fiscal decorrente da 
diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o 
limite estabelecido no caput deverá ser destinado ao 
programa previsto no parágrafo único do art. 6º e à 
seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da 

Constituição
Federal;

I - no exercício de 2022, o espaço fiscal decorrente da 
diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o 
limite estabelecido no caput deste artigo deverá ser 

destinado ao programa previsto no parágrafo único do 
art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, 

ambos da Constituição Federal;

-

-

II – no exercício de 2023, pela diferença entre o total de 
precatórios expedidos entre 2 de julho de 2021 e 2 de 

abril de 2022 e o limite de que trata o caput válido para 
o exercício de 2023; e

II - no exercício de 2023, pela diferença entre o total de 
precatórios expedidos entre 2 de julho de 2021 e 2 de 

abril de 2022 e o limite de que trata o caput deste 
artigo válido para o exercício de 2023; e

-

-

III – nos exercícios de 2024 a 2026, pela diferença entre 
o total de precatórios expedidos entre 3 de abril de dois 
anos anteriores e 2 de abril do ano anterior ao exercício 

e o limite de que trata o caput válido
para o mesmo exercício.

III - nos exercícios de 2024 a 2026, pela diferença entre 
o total de precatórios expedidos entre 3 de abril de dois 
anos anteriores e 2 de abril do ano anterior ao exercício 
e o limite de que trata o caput deste artigo válido para 

o mesmo exercício.

-

-

§ 1º O limite para o pagamento de precatórios 
corresponderá, em cada exercício, ao limite previsto no 
caput deste artigo, reduzido da projeção para a despesa 

com o pagamento de requisições de pequeno
valor para o mesmo exercício, que terão prioridade no 

pagamento.

§ 1º O limite para o pagamento de precatórios 
corresponderá, em cada exercício, ao limite previsto no 
caput deste artigo, reduzido da projeção para a despesa 

com o pagamento de requisições de pequeno valor 
para o mesmo exercício, que terão prioridade no 

pagamento.

-

-

§ 2º Os precatórios que não forem pagos em razão do 
previsto neste artigo terão prioridade para pagamento 

em exercícios seguintes, observada a ordem 
cronológica e o disposto no § 8º deste artigo.

§ 2º Os precatórios que não forem pagos em razão do 
previsto neste artigo terão prioridade para pagamento 

em exercícios seguintes, observada a ordem 
cronológica e o disposto no § 8º deste artigo.

-
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-

§ 3º É facultado ao credor de precatório que não tenha 
sido pago em razão do disposto neste artigo, além das 
hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição 

Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos 
§§ 9º e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, 

mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de 
Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais 

contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até 
o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% 

(quarenta por cento) do valor desse crédito.

§ 3º É facultado ao credor de precatório que não tenha 
sido pago em razão do disposto neste artigo, além das 
hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição 

Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos 
§§ 9º e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, 

mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de 
Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais 

contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até 
o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% 

(quarenta por cento) do valor desse crédito.

-

-
§ 4º O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a 
atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes 

para o cumprimento deste artigo.

§ 4º O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a 
atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes 

para o cumprimento deste artigo.
-

-

§ 5º Não se incluem no limite estabelecido neste artigo 
as despesas para fins de cumprimento do disposto nos 

§§ 11, 20 e 21 do art. 100 da Constituição Federal e no § 3º 
deste artigo, bem como a atualização monetária dos 

precatórios inscritos no exercício

§ 5º Não se incluem no limite estabelecido neste artigo 
as despesas para fins de cumprimento do disposto nos 

§§ 11, 20 e 21 do art. 100 da Constituição Federal e no § 3º 
deste artigo, bem como a atualização monetária dos 

precatórios inscritos no exercício.

-

-

§ 6º Não se incluem nos limites estabelecidos no art. 107 
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o 

previsto nos §§ 11, 20 e 21 do art. 100 da Constituição 
Federal e no § 3º deste artigo.

§ 6º Não se incluem nos limites estabelecidos no art. 107 
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o 

previsto nos §§ 11, 20 e 21 do art. 100 da Constituição 
Federal e no § 3º destes artigos.

-

-

§ 7º Na situação prevista no § 3º deste artigo, para os 
precatórios não incluídos na proposta orçamentária de 

2022, os valores necessários à sua quitação serão 
providenciados pela abertura de créditos adicionais 

durante o exercício de 2022.

§ 7º Na situação prevista no § 3º deste artigo, para os 
precatórios não incluídos na proposta orçamentária de 

2022, os valores necessários à sua quitação serão 
providenciados pela abertura de créditos adicionais 

durante o exercício de 2022.

-
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-
§ 8º Os pagamentos em virtude de sentença judiciária 

de que trata o art. 100 da constituição Federal serão 
realizados na seguinte ordem:

§ 8º Os pagamentos em virtude de sentença judiciária 
de que trata o art. 100 da Constituição Federal serão 

realizados na seguinte ordem:

Estabelece a nova ordem de prioridade para 
pagamento dos precatórios:

1)Requisições de Pequeno Valor (RPV), que são 
requisitórios de até 60 salários mínimos;

2) idosos e deficientes com precatórios alimentares de 
valor até 3 vezes o valor máximo do RPV (3 x 60 salários 

mínimos);

3) precatório alimentares até 3 vezes o RPV para 
pessoas de outras idades e sem deficiência;

4) idosos com precatórios alimentares acima de 3 vezes 
o RPV;

5) restante dos precatórios alimentares; e

6) demais precatórios.

- I – obrigações definidas em lei como de pequeno valor, 
previstas no § 3º do art. 100 da Constituição Federal;

I - obrigações definidas em lei como de pequeno valor, 
previstas no § 3º do art. 100 da Constituição Federal;

-

II – Precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, 
originários ou por sucessão hereditária, tenham a partir 
de 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de 

doença grave ou pessoas com deficiência, assim 
definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao 
triplo do montante fixado em lei como obrigação de 

pequeno valor

II - precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, 
originários ou por sucessão hereditária, tenham no 

mínimo 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam 
portadores de doença grave ou pessoas com 

deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor 
equivalente ao triplo do montante fixado em lei como 

obrigação de pequeno valor;

-
III – demais precatórios de natureza alimentícia até o 
valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei 

como obrigação de pequeno valor;

III - demais precatórios de natureza alimentícia até o 
valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei 

como obrigação de pequeno valor;

- IV – demais precatórios de natureza alimentícia além 
do valor previsto no inciso III;

IV - demais precatórios de natureza alimentícia além do 
valor previsto no inciso III deste parágrafo;

- V – demais precatórios. V - demais precatórios.

Art. 118. Os limites, condições, normas de acesso e 
demais requisitos com vistas ao atendimento do 

disposto no parágrafo único do art. 6º e no inciso VI do 
art. 203 da Constituição Federal serão determinados, na 

forma da lei e respectivo regulamento, até 31 de 
dezembro de 2022, ficando dispensada, 

exclusivamente no exercício de 2022, a observância das 
limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 
aumento de despesa no referido exercício.

Art. 118. Os limites, as condições, as normas de acesso e 
os demais requisitos para o atendimento do disposto 

no parágrafo único do art. 6º e no inciso VI do caput do 
art. 203 da Constituição Federal serão determinados, na 

forma da lei e respectivo regulamento, até 31 de 
dezembro de 2022, dispensada, exclusivamente no 

exercício de 2022, a observância das limitações legais 
quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete aumento de despesa 

no referido exercício.

Estabelece que limites, condições, normas de acesso e 
demais requisitos do programa serão determinados por 
lei e regulamento até 31 de dezembro de 2022. Sendo 

que, exclusivamente para o próximo ano, será 
dispensada a observância das limitações legais quanto à 

criação de despesa permanente. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal exige a criação de receita 

permanente ou a redução permanente de despesa 
continuada para a criação de despesa obrigatória desse 

tipo.
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ALTERAÇÕES NA EC 113/2021– EC Nº 114/2021

EC 113/2021
ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Com alterações e acréscimos da EC 114/2021

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 4º Os limites resultantes da aplicação do disposto no inciso II do § 1º do 
art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão aplicáveis a 

partir do exercício de 2021, observado o disposto neste artigo.
-

Em complemento à nova forma de cálculo do teto de gastos, promulgada 
com a Emenda Constitucional 113, a EC 114/2021 prevê que o limite de uso 
da folga orçamentária para 2021, de R$ 15 bilhões, poderá ser usado ainda 
para o pagamento do Auxílio Brasil. A emenda já promulgada prevê o uso 
do dinheiro exclusivamente na vacinação contra a Covid-19 ou para ações 

emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico. 

Para 2022, o texto especifica que a margem orçamentária com a mudança 
no cálculo do teto de gastos deve ser destinada somente ao atendimento 

das despesas de ampliação de programas sociais de combate à pobreza e à 
extrema pobreza, para a saúde, a previdência e a assistência social.

- § 5º O aumento do limite previsto no § 1º deste artigo será destinado, ainda, 
ao atendimento de despesas de programa de transferência de renda.

-

§ 6º O aumento do limite decorrente da aplicação do disposto no inciso II 
do § 1º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

deverá, no exercício de 2022, ser destinado somente ao atendimento das 
despesas de ampliação de programas sociais de combate à pobreza e à 

extrema pobreza, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do inciso VI do 
caput do art. 203 da Constituição Federal, à saúde, à previdência e à 

assistência social.
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