
 
 

 
 

INFORME - PEC dos Precatórios. “Orçamento 

Secreto”. Julgamento STF. Votação na 

Câmara dos Deputados. 

 

PEC DOS PRECATÓRIOS  

Ontem, 09/11/2021, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), negou pedido formulado por partido político e parlamentares 

para suspender a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

23/2021 (PEC dos Precatórios) na Câmara dos Deputados.  

Desta forma, ontem mesmo, em segundo turno, por 323 votos a 172, a 

Câmara dos Deputados aprovou a PEC. Agora, o texto será encaminhado 

para apreciação do Senado Federal, onde também será votado em dois 

turnos. 

→ O que prevê a PEC 

A proposta apresentada pelo Governo, prevê o parcelamento no 

pagamento de precatórios, que são dívidas do poder público que já tiveram 

o pagamento determinado pela Justiça e, portanto, não podem mais ser 

contestadas e devem ser cumpridas. 

No dia 04/11, por 312 a 144, o relator da PEC, deputado Hugo Motta 

do Republicanos/PB, votou pela aprovação do texto da proposta, nos termos 

do substitutivo apresentado.  

O presidente Arthur Lira, pretendendo a aprovação, permitiu, em ato 

desarrazoado, que os Deputados que estavam fora do país em missão oficial 

votassem e que emendas que não estavam pautadas fossem aprovadas, 

indo de encontro ao regimento interno da Casa do Congresso Nacional. 

Na votação de ontem, é válido ressaltar o destaque do NOVO, de 

modo que foi retirado a permissão do governo de contornar a chamada 



 
 

 
 

“regra de ouro” por lei orçamentária. À título informativo, tal regra diz respeito 

a impossibilidade de operações de crédito em importância superior as 

despesas de capital e só pode ser evitada com a aprovação do Congresso 

Nacional, em sessão conjunta, por maioria absoluta, frente créditos 

suplementares ou especiais com finalidade específica. 

Os destaques, pedidos feitos por deputados ou líderes de partido para 

votar, de forma separada, emenda ou parte do texto, que são votados após 

a aprovação do texto principal, estão sob análise neste momento, o que 

pode modificar o texto final a ser enviado ao Senado Federal.  

 

→ Ações judiciais contra a PEC 

Os deputados Alessandro Molon (PSB-RJ), Fernanda Melchionna 

(PSOL-RS), Joice Hasselmann (PSL-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP), Marcelo Freixo 

(PSB-RJ) e Vanderlei Macris (PSDB-SP); Partido Democrático Trabalhista (PDT); 

e deputado Rodrigo Maia (sem partido-RJ), ex-presidente da Câmara 

impetraram Mandados de Segurança (MS 38300, 38303 e 38304), 

questionando a votação. 

O partido político e os deputados afirmaram que o Presidente da 

Câmara, Arthur Lira, desrespeitou o processo legislativo, com a autorização 

dada pela mesa diretora, para que deputados em missão oficial 

participassem da votação. Eles também questionaram a apresentação de 

uma emenda aglutinativa – proposta de mudança no texto -, que na prática 

adicionou novos trechos a PEC durante a votação no plenário. 

Na decisão, a ministra Rosa Weber considerou que os 

questionamentos feitos se referem a assuntos internos da Câmara dos 

Deputados, no qual o Judiciários não tem poderes para interferir, 

entendendo, desta forma, que não haveria, no caso, risco ao permitir a 



 
 

 
 

continuidade da votação na Câmara até o julgamento das ações, já que a 

PEC dos Precatórios ainda será analisada pelo Senado Federal. 

Esses argumentos ainda serão analisados pelos ministros do Supremo 

quando eles forem julgar o mérito das ações.  

 

“ORÇAMENTO SECRETO” 

Ontem, também, foi iniciado o julgamento virtual no STF das ações 

ingressadas por partidos políticos que pedem a suspensão dos repasses 

parlamentares feitos por meio de emendas do relator, prática conhecida 

como "orçamento secreto". 

Um dos partidos afirma existir um “esquema montado pelo Governo 

Federal”, objetivando aumentar sua base política de apoio no Congresso 

Nacional e que esse “esquema” envolveria a atuação combinada entre o 

relator-geral do orçamento e a Chefia do Poder Executivo da União. 

O julgamento refere-se as arguições de descumprimento de preceito 

fundamental ns. 850, 851 e 854, ingressada pelo Partido Cidadania; Partido 

Socialista Brasileiro – PSB e Partido Socialismo e Liberdade – PSOL. 

Já foram registrados os votos dos ministros Luís Roberto 

Barroso, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Ricardo Lewandowiski e Alexandre de 

Moraes, acompanhando a relatora das ações, ministra Rosa Weber, que no 

dia 05/11, decidiu pela suspensão da execução dos recursos orçamentários 

e pela ampla publicidade do orçamento dos exercícios de 2020 e de 2021, 

em plataforma centralizada de acesso público. 

Com esse número de votos, fica mantida a decisão provisória da 

ministra Rosa Weber que suspendeu as emendas do relator. 

 A votação continua até as 23h59 de hoje. 



 
 

 
 

Assim, o INSTITUTO CONECTA, destacando a importância do tema, 

acompanhará o debate sobre a temática, informando os principais pontos e 

trazendo todas as novidades.  

É o informe. 

Brasília, 10 de novembro de 2021. 

 

 

 

 


