
Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009 

  

Altera o art. 100 da Constituição Federal e
acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, instituindo regime
especial de pagamento de precatórios pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"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. 

§ 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.  

§ 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.  

§ 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.  

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às 
entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo 
igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.  

§ 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.  

§ 6º 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.  



§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar 
frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, 
também, perante o Conselho Nacional de Justiça. 

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento 
de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.  

§ 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. 

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para 
resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre 
os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. 

§ 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. 

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 
requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, 
será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de 
compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 
caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, 
independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto 
nos §§ 2º e 3º.  

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. 

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá 
estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito 
Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de 
liquidação. 

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de 
precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente."(NR)  

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 97: 

"Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição 
Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda 
Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas 
administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime 
especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir 
estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em 
seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já 
formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que trata este 
artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo: 

I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou 



II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o percentual 
a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, anualmente, 
ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da 
caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 
caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros 
compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no 
regime especial de pagamento. 

§ 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal 
fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas 
correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse 
percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a 
que se refere o § 14 deste artigo, será: 

I - para os Estados e para o Distrito Federal:  

a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de precatórios 
pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por 
cento) do total da receita corrente líquida; 

b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque 
de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% 
(trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida;  

II - para Municípios: 

a) de, no mínimo, 1% (um por cento), para Municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta 
corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; 

b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das regiões Sul 
e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta 
corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida.  

§ 3º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório 
das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, 
transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês de referência e os 11 (onze) 
meses anteriores, excluídas as duplicidades, e deduzidas:  

I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio 
do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação 
financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 

§ 4º As contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º serão administradas pelo Tribunal de Justiça 
local, para pagamento de precatórios expedidos pelos tribunais.  

§ 5º Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo não 
poderão retornar para Estados, Distrito Federal e Municípios devedores. 

§ 6º Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo 
serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação, 
respeitadas as preferências definidas no § 1º, para os requisitórios do mesmo ano e no § 2º do 
art. 100, para requisitórios de todos os anos.  



§ 7º Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre 2 (dois) 
precatórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor.  

§ 8º A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por Estados, Distrito 
Federal e Municípios devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo à seguinte forma, que 
poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente: 

I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão; 

II - destinados a pagamento a vista de precatórios não quitados na forma do § 6° e do inciso I, 
em ordem única e crescente de valor por precatório;  

III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei 
própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de câmara 
de conciliação. 

§ 9º Os leilões de que trata o inciso I do § 8º deste artigo:  

I - serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil; 

II - admitirão a habilitação de precatórios, ou parcela de cada precatório indicada pelo seu 
detentor, em relação aos quais não esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, recurso ou 
impugnação de qualquer natureza, permitida por iniciativa do Poder Executivo a compensação 
com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra devedor 
originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório, ressalvados 
aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação, ou que já tenham sido 
objeto de abatimento nos termos do § 9º do art. 100 da Constituição Federal; 

III - ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo respectivo ente 
federativo devedor;  

IV - considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no inciso II;  

V - serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível; 

VI - a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio sobre o 
valor desta;  

VII - ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado cumulado ou não 
com o maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo ser fixado valor 
máximo por credor, ou por outro critério a ser definido em edital; 

VIII - o mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada leilão;  

IX - a quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo Tribunal que o expediu.  

§ 10. 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; 

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; 

III - o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e 
de improbidade administrativa; 

IV - enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora: 

a) não poderá contrair empréstimo externo ou interno; 

b) ficará impedida de receber transferências voluntárias; 

V - a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, e os depositará nas contas especiais 
referidas no § 1º, devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o § 5º, ambos deste artigo. 

§ 11. No caso de precatórios relativos a diversos credores, em litisconsórcio, admite-se o 
desmembramento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do precatório, por credor, e, por 
este, a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, neste caso, a regra do § 3º 
do art. 100 da Constituição Federal.  

§ 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 de 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.  

§ 13. Enquanto Estados, Distrito Federal e Municípios devedores estiverem realizando 
pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores, 
exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1º e o § 
2º deste artigo. 

§ 14. O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso I do § 1º vigorará enquanto 
o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados, nos termos do § 
2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 (quinze) anos, no caso da opção prevista no 
inciso II do § 1º. 

§ 15. Os precatórios parcelados na forma do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial 
com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo 
dos acordos judiciais e extrajudiciais. 

§ 16. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 
requisitórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice 
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, 
incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, 
ficando excluída a incidência de juros compensatórios.  

§ 17. O valor que exceder o limite previsto no § 2º do art. 100 da Constituição Federal será pago, 
durante a vigência do regime especial, na forma prevista nos §§ 6º e 7º ou nos incisos I, II e III 
do § 8° deste artigo, devendo os valores dispendidos para o atendimento do disposto no § 2º do 
art. 100 da Constituição Federal serem computados para efeito do § 6º deste artigo. 



§ 18. Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão também da 
preferência a que se refere o § 6º os titulares originais de precatórios que tenham completado 60 
(sessenta) anos de idade até a data da promulgação desta Emenda Constitucional."  

Art. 3º A implantação do regime de pagamento criado pelo art. 97 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa dias), contados da data 
da publicação desta Emenda Constitucional. 

Art. 4º A entidade federativa voltará a observar somente o disposto no art. 100 da 
Constituição Federal: 

I - no caso de opção pelo sistema previsto no inciso I do § 1º do art. 97 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, quando o valor dos precatórios devidos for inferior ao 
dos recursos destinados ao seu pagamento; 

II - no caso de opção pelo sistema previsto no inciso II do § 1º do art. 97 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, ao final do prazo.  

Art. 5º Ficam convalidadas todas as cessões de precatórios efetuadas antes da 
promulgação desta Emenda Constitucional, independentemente da concordância da entidade 
devedora.  

Art. 6º Ficam também convalidadas todas as compensações de precatórios com tributos 
vencidos até 31 de outubro de 2009 da entidade devedora, efetuadas na forma do disposto no § 
2º do art. 78 do ADCT, realizadas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.  

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 

  

Altera o art. 100 da Constituição Federal,  para
dispor sobre o regime de pagamento de
débitos públicos decorrentes de condenações
judiciais; e acrescenta dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para
instituir regime especial de pagamento para os
casos em mora.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 100. ................................................................................. 

.......................................................................................................... 

§ 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 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. 

.......................................................................................................... 

§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão mensalmente, em 
base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o 
pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. 

§ 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o § 17, o 
somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de 
serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º 
do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês 
imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as 
duplicidades, e deduzidas: 

I - na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por 
determinação constitucional; 

II - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

III - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos 
servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 

§ 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em 
precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a média 
do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente 
anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites 



de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de 
quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a 
vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal. 

§ 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." (NR) 

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos 
seguintes arts. 101 a 105: 

"Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, 
estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 
seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando, mensalmente, em 
conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um 
doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas 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, à média do 
comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em 
conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça 
local. 

§ 1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o 
somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de 
serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º 
do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês 
imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as 
duplicidades, e deduzidas: 

I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para 
custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da 
compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 

§ 2º O débito de precatórios poderá ser pago mediante a utilização de recursos 
orçamentários próprios e dos seguintes instrumentos: 

I - até 75% (setenta e cinco por cento) do montante dos depósitos judiciais e dos depósitos 
administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não 
tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios, ou suas autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes, sejam parte; 

II - até 20% (vinte por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade, sob jurisdição 
do respectivo Tribunal de Justiça, excetuados os destinados à quitação de créditos de natureza 
alimentícia, mediante instituição de fundo garantidor composto pela parcela restante dos 
depósitos judiciais, destinando-se: 

a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito 
Federal; 

b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 
50% (cinquenta por cento) a seus Municípios; 



III - contratação de empréstimo, excetuado dos limites de endividamento de que tratam os 
incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento 
previstos, não se aplicando a esse empréstimo a vedação de vinculação de receita prevista no 
inciso IV do art. 167 da Constituição Federal." 

"Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em 
mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas 
as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e 
à deficiência, nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais 
créditos de todos os anos. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por 
Estados, Distrito Federal e Municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada a 
ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento 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." 

"Art. 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando o 
pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do art. 101 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não 
liberação tempestiva dos recursos." 

"Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou 
em parte: 

I - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor 
não liberado, das contas do ente federado inadimplente; 

II - o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da 
legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa; 

III - a União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na 
conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
utilização como nele previsto; 

IV - os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no art. 101 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto. 

Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão, o ente federado não poderá contrair 
empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no § 2º do art. 101 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e ficará impedido de receber transferências 
voluntárias." 

"Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no art. 101 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, 
próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza 
que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. 



Parágrafo único. Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer 
tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde 
e a outras finalidades." 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 

  

Altera o art. 101 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para instituir novo
regime especial de pagamento de precatórios,
e os arts. 102, 103 e 105 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º O art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

"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 2024, 
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. 

......................................................................................................... 

§ 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das 
fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser 
utilizados recursos dos seguintes instrumentos: 

I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos 
em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos 
quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em 
montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante 
dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos 
depósitos levantados; 

II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do 
respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante 
equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e 
remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para 
títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, 
destinando-se: 

......................................................................................................... 

b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% 
(cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão 
depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, 



os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas 
populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente 
estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos 
VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal 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 Constituição Federal; 

IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações 
de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o 
cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação 
dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores 
e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a 
remuneração de todo o período. 

§ 3º Os recursos adicionais previstos nos incisos I, II e IV do § 2º deste artigo serão transferidos 
diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste 
artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência 
deverá ser realizada em até sessenta dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, 
sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade. 

§ 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se 
refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais 
sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 
às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial 
para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este 
artigo, observadas as seguintes condições:  

I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este 
parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento 
de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal; 

II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este 
parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída;  

III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado 
percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal 
e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do 
comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste 
artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação 
aplicados no pagamento de precatórios;  

IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento 
de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros 
limites de endividamento previstos em lei." (NR) 

Art. 2º O art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 2º, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º: 

"Art. 102 ................................................................................. 

§ 1º .........................................................................................  

§ 2º Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência 
serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 



3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o 
restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório." (NR) 

Art. 3º O art. 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 103. ................................................................................ 

Parágrafo único. Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ficam vedadas desapropriações pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios, cujos estoques de precatórios ainda pendentes de pagamento, incluídos os 
precatórios a pagar de suas entidades da administração indireta, sejam superiores a 70% 
(setenta por cento) das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as desapropriações 
para fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte 
público, saneamento básico e habitação de interesse social." (NR) 

Art. 4º O art. 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º: 

"Art. 105. ................................................................................ 

§ 1º ......................................................................................... 

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regulamentarão nas respectivas leis o 
disposto no caput deste artigo em até cento e vinte dias a partir de 1º de janeiro de 2018. 

§ 3º Decorrido o prazo estabelecido no § 2º deste artigo sem a regulamentação nele prevista, 
ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste 
artigo." (NR).  

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 

Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento 
de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para 
fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição. 
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LEI No 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001. 

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de 
competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar 
as suas sentenças. 

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas: 

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado 
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por 
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos; 

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; 

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 
previdenciária e o de lançamento fiscal; 

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores 
públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. 

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do 
Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor referido no art. 3o, caput. 

§ 3o No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta. 

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da 
decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 
requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da 
Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. 

§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas 
como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 
mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 
3o, caput). 

§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário 
suficiente ao cumprimento da decisão. 

§ 3o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo 
que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1o deste artigo, e, em parte, 
mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou suplementar 
do valor pago. 

§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, 
sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor 
excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista. 
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LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. 

Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da 
Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na fonte pela 
instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3% (três por cento) 
sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou 
seu representante legal.      (Produção de efeito) 

§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição 
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não 
tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES. 

§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será: 

I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das 
pessoas físicas; ou 

II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou na data da extinção, 
no caso de beneficiário pessoa jurídica. 

§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária o Comprovante 
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem como apresentar à 
Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações sobre: (Redação dada pela Lei 
nº 10.865, de 2004) 

I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o respectivo imposto 
de renda retido na fonte; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na fonte; (Incluído 
pela Lei nº 10.865, de 2004) 

III - a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária. (Incluído pela Lei nº 
10.865, de 2004) 

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais 
Regionais Federais antes de 1o de fevereiro de 2004 (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 
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LEI Nº 12.350, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Art. 44.  A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do seguinte 
art. 12-A: 

“Art. 12-A.  Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, 
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a anos-calendários 
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento 
ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. 

§ 1o  O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela 
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, 
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses 
a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal 
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. 

§ 2o  Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com 
ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas 
pelo contribuinte, sem indenização. 

§ 3o  A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas relativas 
ao montante dos rendimentos tributáveis: 

I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito 
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente 
ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e 

II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

§ 4o  Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. 

§ 5o  O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar 
a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 
do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. 

§ 6o  Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado 
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. 

§ 7o  Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior 
ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 
2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de 
Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. 

§ 8o  (VETADO) 

§ 9o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.” 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1500, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Seção II 

Da Tributação na Decisão Judicial 
 

Art. 24. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento 
de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento 
no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o 
beneficiário.  
 
§ 1º Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota 
correspondente, nos casos de:  
 
I - juros e indenizações por lucros cessantes;  
 
II - honorários advocatícios;  
 
III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, 
perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante. 
  
§ 2º Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deve ser 
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento ou crédito, observado, no que couber, o 
disposto no Capítulo VII.  
 
§ 3º O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive juros, atualização 
monetária e o rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o 
pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial.  
 
§ 4º As importâncias descontadas em folha a título de pensão alimentícia em face das 
normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo 
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, não estão 
sujeitas à retenção na fonte, devendo o beneficiário da pensão efetuar o recolhimento 
mensal obrigatório (carnê-leão), se for o caso. (Redação dada pelo(a) Instrução 
Normativa RFB nº 1756, de 31 de outubro de 2017)  
 
§ 5º Aplica-se o disposto no § 4º, independentemente de o beneficiário ser considerado 
dependente para fins do disposto no art. 90.  
 

Subseção I 
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal 

 
Art. 25. No caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, 
mediante precatório ou requisição de pequeno valor, o IRRF deve ser retido pela 
instituição financeira responsável pelo pagamento e incide à alíquota de 3% (três por 
cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do pagamento ao 
beneficiário ou seu representante legal, ressalvado o disposto no Capítulo VII.  
 
§ 1º Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição 
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não 
tributáveis.  



 
§ 2º O IRRF de acordo com o caput será considerado antecipação do imposto apurado na 
DAA.  
�

CAPÍTULO VII 
 

DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE 
Seção I 

 
Dos RRA Relativos a Anos-Calendário Anteriores ao do Recebimento 

 
Subseção I 

 
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
Dos RRA Submetidos à Incidência do Imposto sobre a Renda com Base na Tabela 
Progressiva Correspondentes a Anos-calendário Anteriores ao do Recebimento (Redação 
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do imposto 
sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário 
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do 
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. 
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
§ 1º Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões 
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.  
 
§ 2º Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e 
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.  
§ 3º O disposto no caput aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos decorrentes: 
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
I - de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos 
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e  
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
II - do trabalho. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março 
de 2015)  
 
Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou 
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos 
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da 
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores 
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou 
crédito.  
 
§ 1º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no 
caput a 1 (um) mês.  



 
§ 2º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada a que se refere o caput, deverá 
ser efetuada na forma prevista no Anexo IV a esta Instrução Normativa.  
 
Art. 38. Do montante a que se refere o art. 37 poderão ser excluídas despesas, relativas 
aos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive 
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.  
 
Art. 39. A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas 
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, observado o previsto no art. 36:  
 
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado 
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e  
 
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. 
  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no inciso I do caput, independentemente de o 
beneficiário ser considerado dependente para fins do disposto no art. 90. 
  
Art. 40. A pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do art. 37 deverá, na 
forma, prazo e condições estabelecidos na legislação do imposto, fornecer à pessoa física 
beneficiária o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do IRRF, bem como 
apresentar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) declaração contendo 
informações sobre:  
 
I - os pagamentos efetuados à pessoa física e o respectivo IRRF;  
 
II - a quantidade de meses;  
 
III - se houver, as exclusões e deduções de que tratam, respectivamente, os arts. 38 e 39.  
 
§ 1º No caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, 
mediante precatório ou requisição de pequeno valor:  
 
I - além das informações de que tratam os incisos I e II do caput, a instituição financeira 
deverá informar:  
 
a) os honorários pagos a perito e o respectivo IRRF; e  
 
b) a indicação do advogado da pessoa física beneficiária;  
 
c) o valor a que se refere o art. 38; e  
 
d) a indicação do advogado recebedor dos recursos da ação;  
 
II - fica dispensada a retenção do imposto quando a pessoa física beneficiária declarar à 
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são 
isentos ou não tributáveis.  



 
§ 2º Para fins do disposto no inciso II do § 1º, deverá ser utilizada a declaração constante 
do Anexo Único à Instrução Normativa SRF nº 491, de 12 de janeiro de 2005. 
  
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do ano-
calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do imposto 
sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do 
contribuinte. 
  
§ 1º O IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.  
 
§ 2º A opção de que trata o caput:  
 
I - será exercida na DAA; e  
 
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:  
 
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;  
 
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, 
não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o art. 40 
ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a prejudicar o 
exercício da opção.  
 
§ 3º No caso de que trata a alínea “b” do inciso II do § 2º, após o prazo fixado para a 
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de 
dezembro de 2011.  
 
Art. 42. Na hipótese de a pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do art. 37 
não ter feito a retenção em conformidade com o disposto neste Capítulo ou ter promovido 
retenção indevida ou a maior, a pessoa física beneficiária poderá efetuar ajuste específico 
na apuração do imposto relativo aos RRA na DAA referente ao ano-calendário 
correspondente, do seguinte modo:  
 
I - a apuração do imposto será efetuada:  
 
a) em ficha própria; e  
 
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção da 
hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um pagamento referente 
aos rendimentos de um mesmo ano-calendário, sendo, neste caso, o cálculo realizado de 
modo unificado; e 
  
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao imposto 
apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e condições deste. 
  
§ 1º Aplica-se o disposto no caput à hipótese de que trata o § 3º do art. 50.  
 



§ 2º A faculdade prevista no caput será exercida na DAA relativa ao ano-calendário de 
recebimento dos RRA, e deverá abranger a totalidade destes no respectivo ano-
calendário.  
 
§ 3º A pessoa responsável pela retenção:  
 
I - na hipótese de a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) já ter 
sido apresentada, deverá retificá-la de modo a informar os RRA na ficha própria;  
 
II - caso tenha preenchido o Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF sem informar 
os RRA no quadro próprio para esses rendimentos, deverá corrigi-lo e fornecê-lo ao 
beneficiário; e 
  
III - não deverá recalcular o IRRF.  
 
§ 4º O disposto neste artigo aplica-se inclusive para as DAA referentes aos anos-
calendário de 2010 e de 2011.  
 

Subseção II 
 

Dos Demais RRA 
 

Art. 43. Os RRA que não decorram do previsto no art. 36 estarão sujeitos: (Redação dada 
pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
I - quando pagos em cumprimento de decisão judicial:  
 
a) da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, ao disposto no 
art. 25; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 
2015)  
 
b) da Justiça do Trabalho, ao disposto no art. 26; e (Redação dada pelo(a) Instrução 
Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
II - nas demais hipóteses, ao disposto no art. 12 da Lei nº 7.713, de 1988.  
 

Seção II 
 

Dos RRA Relativos ao Ano-Calendário do Recebimento 
 

Art. 44. Os RRA relativos ao ano-calendário de recebimento estarão sujeitos à regra de 
que trata o art. 12-B da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. (Redação dada pelo(a) 
Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
Parágrafo único. Caso os RRA sejam pagos em cumprimento de decisão 
judicial:   (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
I – da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, aplica-se o 
disposto no art. 25; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de 
março de 2015)  
 



II – da Justiça do Trabalho, aplica-se o disposto no art. 26. (Incluído(a) pelo(a) Instrução 
Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 

Seção III 
 

Das Disposições Gerais Relativas aos RRA 
 

Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de parcelas de 
RRA pagas: 
  
I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida pela 
multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o valor da 
parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com uma casa 
decimal, se for o caso; 
  
II - em um mesmo mês: 
  
a) ao valor da parcela atual será acrescentado o total dos valores das parcelas anteriores 
apurando-se nova base de cálculo e o respectivo imposto; 
  
b) do imposto de que trata a alínea “a” será deduzido o total do imposto retido relativo às 
parcelas anteriores. 
  
Parágrafo único. O arredondamento do algarismo da casa decimal de que trata o inciso I 
do caput será efetuado levando-se em consideração o algarismo relativo à 2ª (segunda) 
casa decimal, do modo a seguir: 
  
I - menor que 5 (cinco), permanecerá o algarismo da 1ª (primeira) casa decimal; 
  
II - maior que 5 (cinco), será acrescentada uma unidade ao algarismo da 1ª (primeira) casa 
decimal; e 
  
III - igual a 5 (cinco), deverá ser analisada a 3ª (terceira) casa decimal, da seguinte 
maneira: 
  
a) quando o algarismo estiver compreendido entre 0 (zero) e 4 (quatro), permanecerá o 
algarismo da 1ª (primeira) casa decimal; e 
  
b) quando o algarismo estiver compreendido entre 5 (cinco) e 9 (nove), será acrescentada 
uma unidade ao algarismo da 1ª (primeira) casa decimal. 
  
Art. 46. No caso de se configurar a tributação exclusiva na fonte, nos termos do que 
dispõem os arts. 37 e 38, os respectivos valores relativos a essa tributação terão caráter 
apenas informativo na DAA referente ao ano-calendário do respectivo recebimento. 
  
Art. 47. Em relação ao disposto no art. 41, por ocasião do ajuste anual, as opções poderão 
ser exercidas de modo individual em relação ao titular e a cada dependente, desde que 
reflita o total de rendimentos recebidos individualmente por eles. 
  



Art. 48. No caso de sucessão causa mortis, em que tiver sido encerrado o espólio, a 
quantidade de meses relativa ao valor dos RRA transmitido a cada sucessor será idêntica 
à quantidade de meses aplicada ao valor dos RRA do de cujus. 
  
Parágrafo único. Na hipótese de pagamento em parcelas ou de valor a título 
complementar, serão utilizados os mesmos critérios de cálculo estabelecidos nos arts. 45 
e 49 respectivamente. 
  
Art. 49. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido será a diferença 
entre o incidente sobre a totalidade dos RRA paga, inclusive o superveniente, e a soma 
dos retidos anteriormente. 
  
§ 1º Eventual diferença negativa de imposto, apurada na forma do caput, não poderá ser 
compensada ou restituída. 
  
§ 2º Considerar-se-ão RRA a título complementar os rendimentos de que trata o art. 36, 
recebidos a partir de 1º de janeiro de 2010, com o intuito específico de complementar 
valores de RRA pagos a partir daquela data, decorrentes de diferenças posteriormente 
apuradas e vinculadas aos respectivos valores originais. 
  
§ 3º O disposto no caput será aplicado ainda que os RRA a título complementar tenham 
ocorrido em parcelas. 
  
§ 4º Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art. 41: (Redação 
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1756, de 31 de outubro de 2017)  
 
I - poderá ser exercida de forma independente, quando os valores dos RRA, ou da última 
parcela destes, tenham sido efetuados em anos-calendário anteriores ao recebimento do 
valor complementar;  
 
II - será a mesma adotada relativamente aos valores dos RRA, ou da última parcela, 
quando o recebimento destes tenha sido efetuado no mesmo ano-calendário do 
recebimento do valor complementar.  
Art. 49-A. As despesas a que se referem os arts. 38 e 39 que tenham sido excluídas da 
base de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre RRA em montante maior do que 
o devido, na hipótese de devolução deste ao contribuinte, sua tributação será, no momento 
do recebimento, sob a forma de RRA, aplicando-se o disposto no art. 49. (Incluído(a) 
pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1756, de 31 de outubro de 2017)  
 
Art. 50. Nos anos-calendário de 2012 e 2013, no caso de rendimentos pagos, em 
cumprimento de decisão da Justiças Federal, a pessoa física beneficiária dos RRA poderá 
apresentar à pessoa responsável pela retenção a que se refere o art. 37 declaração, na 
forma do Anexo V a esta Instrução Normativa, assinada pelo beneficiário ou por seu 
representante legal, quando não identificadas as informações relativas à quantidade de 
meses a que se refere o art. 37, bem como as exclusões e deduções de que tratam os arts. 
39 e 40, necessários ao cálculo do IRRF. 
  
§ 1º A declaração de que trata o caput deve ser emitida em 2 (duas) vias, devendo o 
responsável pela retenção a que se refere o art. 38 arquivar a 1ª (primeira) via e devolver 
a 2ª (segunda) via, como recibo, ao interessado. 



  
§ 2º No caso de não preenchimento das informações de que trata o caput, será considerada 
a quantidade de meses igual a 1 (um) e o valor das exclusões e deduções igual a 0 (zero).  
 
§ 3º Na hipótese de a pessoa física beneficiária não apresentar a declaração de que trata o 
caput, o responsável a que se refere o caput do art. 37 fará a retenção do IRRF observado 
o disposto no art. 43.  
 
Art. 51. Na hipótese de que trata o caput do art. 50, a pessoa física beneficiária poderá 
efetuar ajuste específico na apuração do imposto relativo aos RRA, do seguinte modo:  
 
I - a apuração do imposto será efetuada: 
  
a) em ficha própria; e 
  
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção da 
hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um pagamento referente 
aos rendimentos de um mesmo mês-calendário, sendo, neste caso, o cálculo realizado de 
modo unificado; 
  
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao imposto 
apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e condições deste.  
Parágrafo único. A faculdade prevista no caput: 
  
I - será exercida de modo definitivo nas DAA, respectivamente, dos exercícios de 2013 e 
2014; 
  
II - não poderá ser alterada, ressalvada a hipótese em que sua modificação ocorra no prazo 
fixado para a apresentação das referidas DAA; e 
  
III - deverá abranger a totalidade dos RRA, respectivamente, de cada um dos anos-
calendário referidos. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA BASE DE CÁLCULO MENSAL 
 

Art. 52. A base de cálculo sujeita à incidência mensal do IRRF é determinada mediante a 
dedução das seguintes parcelas do rendimento tributável: 
  
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas 
do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação 
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública 
a que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil; 
  
II - a quantia, por dependente, constante da tabela mensal do Anexo VI a esta Instrução 
Normativa; 
  



III - as contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios; 
  
IV - as contribuições para as entidades de previdência complementar domiciliadas no 
Brasil e as contribuições para os Fapi, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a 
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, no caso de 
trabalhador com vínculo empregatício ou de administradores; 
  
V - as contribuições para as entidades de previdência complementar de natureza pública 
de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, 
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social; 
e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1558, de 31 de março de 2015)  
 
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela 
Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, por 
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência 
complementar, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade, até o valor mensal constante da tabela do Anexo I a esta Instrução Normativa.  
§ 1º Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto das contribuições de que 
trata o inciso IV do caput, os valores pagos a esse título podem ser considerados para fins 
de dedução da base de cálculo sujeita ao imposto mensal, desde que haja anuência da 
fonte pagadora e que o beneficiário lhe forneça o original do comprovante de pagamento.  
§ 2º Aplica-se o disposto no inciso I do caput, independentemente de o beneficiário ser 
considerado dependente para fins do disposto no art. 90.  
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 10.887, DE 18 DE JUNHO DE 2004.  

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, 
incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 
previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 
12.618, de 2012)  

I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência 
complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado 
por aderir a ele; (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012)  

II - a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de servidor: (Incluído pela 
Lei nº 12.618, de 2012)  

a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I e tenha optado 
por aderir ao regime de previdência complementar ali referido; ou (Incluído pela Lei nº 12.618, 
de 2012)  

b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso I, 
independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali referido. (Incluído 
pela Lei nº 12.618, de 2012)  

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou 
quaisquer outras vantagens, excluídas:  

I - as diárias para viagens;  

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;  

III - a indenização de transporte;  

IV - o salário-família;  

V - o auxílio-alimentação;  

VI - o auxílio-creche;  

VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;  

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função 
comissionada ou gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)  

IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal , o § 
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003;   (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)  

X - o adicional de férias; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)  



XI - o adicional noturno; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)  

XII - o adicional por serviço extraordinário; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)  

XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; (Incluído pela Lei nº 
12.688, de 2012)  

XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 
2012)  

XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, 
na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da administração pública do 
qual é servidor; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)  

XVI - o auxílio-moradia; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)  

XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990 ;  (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)  

XVIII - a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da 
Administração Pública Federal (GSISTE), instituída pela Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006;  
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012)  

XIX - a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Informação 
e Informática (GSISP), instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 ;  (Redação dada 
pela Lei nº 13.328, de 2016)  

XX - a Gratificação Temporária de Atividade em Escola de Governo (GAEG), instituída pela 
Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 ;  (Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016)  

XXI - a Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos (GEPR), 
instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 ;  (Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016)  

XXII - a Gratificação de Raio X; (Redação dada pela Lei nº 13.464, de 2017)  

XXIII - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e 
Aduaneira, recebida pelos servidores da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do 
Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.464, de 2017)  

XXIV - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-
Fiscal do Trabalho, recebida pelos servidores da carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho.  
(Incluído pela Lei nº 13.464, de 2017)  

XXV - o adicional de irradiação ionizante.         (Incluído Medida Provisória nº 805, de 
2017)   (Vigência encerrada)  

XXVI - o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por 
Incapacidade (BPMBI); e (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)  

XXVII - o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de 
Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios (BMOB). (Incluído pela Lei nº 
13.846, de 2019)  

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo 
da contribuição, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e 
do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, da Gratificação 
Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal 
(GSISTE), da Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de 



Informação e Informática (GSISP), da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de 
Governo (GAEG), da Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos 
(GEPR), da Gratificação de Raio X e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de 
adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com 
fundamento no art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do 
art. 40 da Constituição Federal . (Redação dada pela Lei nº 13.328, de 2016)  

Art. 8º-A. A responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições de que tratam os 
arts. 4º a 6º e 8º será do dirigente e do ordenador de despesa do órgão ou entidade que efetuar 
o pagamento da remuneração ou do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)  

Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente 
de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de 
acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante 
legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia 
de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento 
de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no caso de implantação 
de rubrica específica em folha, mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre 
o valor pago. (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)  

Parágrafo único. O recolhimento da contribuição deverá ser efetuado nos mesmos prazos 
previstos no § 1º do art. 8º-A, de acordo com a data do pagamento. (Redação dada pela Lei nº 
12.688, de 2012)  

 

 

 

 

 

 

 


