
Diante das repercussões negativas enume-
radas, nos âmbitos jurídico e econômico, 
fica patente a necessidade da construção 
de alternativas à PEC 23/2021, que assegu-
rem a observância à Constituição Federal, o 
respeito ao direito de milhares de brasilei-
ros e possibilitem a manutenção/aprimora-
mento das ações de transferência de renda 
à parcela mais vulnerável da sociedade. 

• A exclusão das despesas com precató-
rios do teto de gastos (Emenda Consti-
tucional n0 95), conforme aventado por 
diferentes atores, dentro e fora do Par-
lamento, poderia representar um fôlego 
no Orçamento para o próximo ano na or-
dem de R$ 20 bilhões. 

Calote não é solução. Pagar 
precatórios é garantir segurança 
jurídica no país. 

Depois de 28 anos à espera de 
uma indenização do Estado, 
finalmente a aposentada teve seu 
crédito inscrito para pagamento. 
Agora, ela pode sofrer um calote.



A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) N0 
23/2021, de iniciativa do Poder Executivo, esta-
belece a postergação da quitação de parte dos 
precatórios federais, que são dívidas da Admi-
nistração Pública resultantes de processos judi-
ciais para os quais já não cabe mais recurso.

Dentre outras disposições, a PEC 23/2021 prevê: o 
parcelamento, em até dez vezes, do pagamento 
de precatórios; a subcorreção dos valores parce-
lados pela taxa Selic; e o encontro de contas dos 
valores de precatórios com aqueles devidos por 
pessoa jurídica de direito público interno. 

Além de um vetor de insegurança jurídica e uma 
tentativa de regulamentação do calote - o que 
já foi consi derado inconstitucional pela Supre-
ma Corte em outras ocasiões -, o dispositivo, co-
nhecido como PEC dos Pre catórios, representa a 
frustração de expectativas. Por trás dos longos 
e desgastantes litígios, vale destacar, existem 
histórias de milhares de cidadãos brasileiros, 
muitos deles idosos, que aguardam, há décadas, 
o desfecho de suas ações e esperam ver o seu 
direito respeitado.  

Neste material trataremos das fragilidades e im-
pactos da matéria e dos caminhos alternativos 
para o devido endereçamento da questão refe-
rente ao pagamento dos precatórios e ao Orça-
mento da União.

A PEC 23/2021 infringe uma série de di-
retrizes da Carta Magna, como o Estado 
Democrático de Direito, o princípio da se-
paração dos poderes, o direito de proprie-
dade, o princípio da isonomia, o direito 
à tutela jurisdicional efetiva e razoável 
duração do processo, o princípio da segu-
rança jurídica, o respeito à coisa julgada e 
ao direito adquirido e o princípio da mora-
lidade administrativa. 

Em sua defesa pela aprovação da PEC 23/2021, a 
equipe econômica do governo alega ter sido sur-
preendida pelo aumento demasiado do volume 
da dívida derivada de processos judiciais, o que, 
em parte, é questionável, principalmente porque 
muitos destes precatórios advêm de acordos fir-
mados pelo próprio Executivo. Uma vez que o pa-
gamento será protelado, como ficam os credores 
que aceitaram a redução dos valores aos quais 
teriam direito, em troca de um recebimento mais 
célere? 

Não só a validade dos acordos firmados, mas a 
própria constitucionalidade da matéria será ques-
tionada no Judiciário. 

O calote nos precatórios consistirá em um 
perigoso precedente e gerará, a partir de 
então, um clima de grande desconfiança 
em relação ao devido cumprimento das 
sentenças judiciais, em especial por parte 
do Estado. Ademais, ao passo que será 
imposto o parcelamento referente aos dé-
bitos da União, outros devedores também 
se sentirão no direito de parcelar seus 
débitos de natureza judicial, haja vista o 
princípio da isonomia. 

A mudança no sistema constitucional de paga-
mentos, de modo a beneficiar o governo, neste 
caso o devedor, impactará negativamente a ima-
gem do Brasil diante dos investidores. A consti-
tucionalização do calote, a insegurança jurídica 
estabelecida e o aumento da percepção de risco 
prejudicarão o ambiente de negócios, dificultan-
do, ainda mais, a tão esperada retomada do cres-
cimento econômico do país. 

A PEC 23/2021 é apontada pela equipe econômica 
do governo como saída para equacionar o Orça-
mento do próximo exercício. Todavia, o parcela-
mento não evita que seja criada uma “bola de 
neve” em virtude do crescimento do estoque de 
dívida relativa a precatórios, podendo chegar a, 
aproximadamente, R$ 400 bilhões em dez anos. 
Esta realocação dificultará a sustentabilidade de 
orçamentos futuros. Na prática, a matéria apenas 
transfere a responsabilidade para as gestões se-
guintes, sem, de fato, solucionar a questão.
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