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Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça 
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000337-86.2009.815.0581
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Rio Tinto 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Maria de Fátima Ataíde Gonzaga
ADVOGADO: José Francisco de Lira
APELADO: Município de Rio Tinto
ADVOGADOS: Clodonaldo R. de Pontes e Rodrigo dos Santos Lima

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  N.  62/2009.  REGIME  DE
PRECATÓRIO.  NÃO  INCIDÊNCIA.  ARTIGO  100,  §§  3º  E  4º  DA
CONSTITUIÇÃO DA  REPÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  NORMA MUNICIPAL
PUBLICADA NOS TERMOS DO § 12 DO ARTIGO 97 DO ADCT.  LEI
NOVA QUE VENHA DEFINIR PAGAMENTOS DE PEQUENO VALOR NO
CURSO DA EXCUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO.

1. O artigo 100, § 3º, da Constituição da República, dispõe que não
estarão sujeitas ao regime de precatórios as obrigações definidas em
leis como de pequeno valor. 

2. O mesmo artigo, no § 4º, preceitua que os entes públicos deverão
editar as leis que definam os pagamentos de obrigações de pequeno
valor,  obedecendo a um limite mínimo, correspondente ao valor do
maior benefício do regime geral de previdência social.

3. Diante  da  omissão  legislativa  do  município  em  editar  a  lei
infraconstitucional,  prevista  no  aludido  §  4º,  em até  180  (cento  e
oitenta)  dias  contados  da  data  de  publicação  da  Emenda
Constitucional n. 62/2009 - o pagamento de pequeno valor, não sujeito
ao regime de precatório,  será  regulamentado pelo  valor  de  até 30
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(trinta) salários mínimos, conforme o artigo 97, § 12, inciso II do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

4. A  lei  que  altera  o  limite  das  RPVs  não  alcança  as  execuções
iniciadas antes da sua vigência.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos. 

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, dar provimento a apelação
cível.

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA ATAÍDE
GONZAGA contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio
Tinto (f.  14/16)  que julgou improcedentes  os embargos à execução contra  o
MUNICÍPIO DE RIO TINTO, aplicando, contudo, a Lei Municipal n. 814/2005, a
qual determina como limite de expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor)
a  quantia  de  R$  500,00  (quinhentos  reais).  Condenou  o  embargado  em
honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor da execução.

Nas razões recursais de f. 23/27, a embargada/apelante requer que o
pagamento do débito devido pela Fazenda Pública municipal, objeto da ação de
cobrança n. 058.2007.000032-6/001 (apenso), seja feito por meio de Requisição
de Pequeno Valor (RPV).

Contrarrazões de f. 32/40.

Parecer da Procuradoria de Justiça sem opinar sobre o mérito recursal
(f. 48/51).

É o relatório.

VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
 Relatora

A  Emenda  Constitucional  n.  62,  de  9  de  dezembro  de  2009,  que



AP n. 0000337-86.2009.815.0581                                                                                                                    3

instituiu o regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, introduziu alterações profundas nas regras permanentes da
Constituição Federal.

A aludida norma está prevista na Carta Magna, nos seguintes moldes,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009:

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. 

Conforme a  leitura  do  caput do  referido  artigo,  observa-se  que  os
pagamentos  devidos  pelas  Fazendas  Públicas  Federal,  Estaduais,  Distrital  e
Municipais,  em  virtude  de  sentença  judiciária,  serão  efetuados  por  meio  de
precatórios. Todavia, o parágrafo 3º do artigo em comento estabelece que não
estarão sujeitas ao regime de precatórios as obrigações definidas em

http://Emendas/Emc/emc62.htm#art1
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leis como de pequeno valor.

Portanto, temos uma regra geral e uma regra diferenciada em relação
aos débitos de pequeno valor definidos em lei, quanto aos pagamentos devidos
pelas Fazendas dos entes federados.

Destaco  uma importante  regra  trazida  pelo  parágrafo  4º  do  citado
artigo 100. Segundo esse dispositivo, os entes públicos deverão editar as leis que
definam os pagamentos de obrigações de pequeno valor, obedecendo a um limite
mínimo,  correspondente  ao  valor  do  maior  benefício  do  regime  geral  de
previdência social.

Assim,  as  leis  que  definam  os  pagamentos  de  pequeno  valor  são
normas que exigem a integração infraconstitucional, a serem editadas por cada
ente público.

Em  resumo,  havendo  a  edição  das  leis,  pelos  respectivos  entes
federados, as quais definam os pagamentos de pequeno valor, excetuando-se a
regra do regime de precatório,  deverão os diplomas infraconstitucionais
obedecer,  atualmente,  ao limite  mínimo correspondente  ao  valor  do
maior benefício do regime geral de previdência social.

Contudo, não editando o ente público a lei que defina os pagamentos
de pequeno valor no prazo 180 dias após a publicação da referida emenda, há
de ser aplicado o art. 97, § 12, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias  (ADCT),  acrescentado  pela  Emenda  Constitucional  n.  62/2009,
transcrito a seguir:

§ 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 (grifei).

Nessa perspectiva, se não for editada a lei fixando o aludido valor, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação da Emenda em
comento, aplicar-se-á o disposto nos incisos I e II da norma supracitada.
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No caso sub judice, quando do ajuizamento da ação, no ano de 2007,
vigorava a Lei Municipal n. 814/2005. Contudo, tal norma restou expressamente
revogada com a vigência da Emenda Constitucional n. 62/2009.

Assim, deve-se aplicar como limite para expedição do RPV, no presente
caso, a regra contida art. 97, § 12, inciso II, da supracitada ADCT, ou seja,  a
quantia de 30 salários-mínimos (30 x R$ 724,00 = R$ 21.720,00).

Em relação a aplicação da Lei Municipal n. 909/2010, publicada em
13/07/2010, a qual passou definir o valor máximo para o pagamento mediante
RPV,  entendo  pela  sua  não  aplicação  no  presente  caso,  em  face  da
impossibilidade de retroatividade de lei  híbrida que também possui escopo de
norma material.

Sobre o tema, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE BAYEUX.
PEDIDO  DE  PAGAMENTO  ATRAVÉS  DE  PRECATÓRIOS.  INDEFERIMENTO.
LIMINAR  INDEFERIDA  NESTA  INSTÂNCIA  RECURSAL.  INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO
ART.  526,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  INADMISSIBILIDADE  DO
RECURSO  NÃO  ARGUIDA PELA  PARTE  CONTRÁRIA.  CONHECIMENTO  DO
RECURSO. MÉRITO. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI
MUNICIPAL  Nº  1.276/2013.  APLICAÇÃO  DA  EC  62/2009.  LIMITE  DE  30
(TRINTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS  PARA  PAGAMENTO  ATRAVÉS  DO  RPV.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  […]  -.  A  Emenda
Constitucional nº 62/2009, a qual introduziu o art. 97, do ADCT, estabeleceu
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que os Estados e Municípios
atualizassem suas legislações no tocante ao pagamento do RPV, sob pena de
ser  considerada,  no  caso  dos  Municípios,  o  limite  de  30  (trinta)  salários
mínimos. - Observando que a Lei Municipal nº 1.276/2013, que estabeleceu
o valor  de referência  para  efeito  de expedição de precatório  ou de RPV,
restou publicada após o início da presente execução, impossível se torna sua
aplicação.1 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EDIÇÃO  DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº
62/09. EDIÇÃO DE NOVA NORMA MUNICIPAL ALÉM DO LAPSO TEMPORAL

1 TJPB – Agravo de Instrumento nº 2005654-52.2014.815.0000, Relator:  Des. FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA
COUTINHO, Quarta Câmara Cível, julgamento: 07-10-2014, publicação: 13.10.2014.
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ESTABELECIDO  NO  ART.  97,  §  12º,  DA  ADCT.  INAPLICABILIDADE  À
EXECUÇÃO.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA  SEGUIMENTO.  1.  Cabia  ao
Município de Bayeux, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), após o advento
da Emenda Constitucional 62/2009, editar nova lei disciplinando as RPV's,
sob pena de ser lhe ser fixada a quantia de 30 (trinta) salários mínimos como
patamar para essa forma de adimplemento, como bem demonstra o art. 97,
§ 12º, do ADCT. 2. A Lei Municipal n. 1.276/2013, que fixou o limite das
RPV's no Município de Bayeux/PB, só foi editada em 27 de maio de 2013,
muito além do lapso temporal determinado pela Carta Magna e após o início
do processo executivo, o que torna impossível sua aplicação na espécie. 3. A
lei que altera o limite das RPVs não alcança as execuções iniciadas antes da
sua vigência. 4. Recurso ao qual se nega seguimento com arrimo no art. 557
do CPC. 2

No mesmo sentido, destaco precedentes de outros Tribunais:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REQUISIÇÃO  DE  PEQUENO  VALOR.
DESCUMPRIMENTO.  SEQUESTRO.  POSSIBILIDADE.  DIVERSIDADE  DE
CREDORES E IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL. 1. Não se aplica lei
municipal  que  reduz  o  limite  das  RPV´s  de  forma  retroativa,
prevalecendo a regra vigente ao tempo de sua expedição. 2. Não há
de se falar em fracionamento do crédito como instrumento de burla ao limite
das RPV´s quando expedidas tantas requisições quanto sejam os credores.
3. Não se sujeitam ao regime dos precatórios as requisições de pequeno
valor, estando autorizado o seqüestro ante o mero inadimplemento (Lei nº
10.259/01, art. 17, § 2º) e não apenas nas hipóteses do § 6º do art. 100 da
CF/88.4.  Seqüestro  de verbas do FPM. Violação ao interesse público  e  à
impenhorabilidade dos bens públicos inocorrente.5. Segurança denegada.3 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RPV.  SUPERVENIÊNCIA  DA  LEI
MUNICIPAL 9.320, QUE INSTITUIU NOVO CONCEITO DE PEQUENO
VALOR  PARA  FINS  DE  RPV.  REQUISITÓRIO  EM  VIAS  DE
CUMPRIMENTO.  NÃO  APLICABILIDADE  DA  LEI  MUNICIPAL  EM
FACE DA EXISTÊNCIA DE  TÍTULO CONSOLIDADO -  RESPEITO AOS
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
REQUISITÓRIO JÁ EXPEDIDO. NEGAR PROVIMENTO.4 

2 TJPB – Agravo de Instrumento nº 2011700-57.2014.815.0000, de minha relatoria, julgamento: 01-10-2014, publicação:
03.10.2014.
3 TRT  da  7ª  Região  –  MS  n.  0004253-3120115070000,  Relatora:  MARIA  ROSELI  MENDES  ALENCAR,  Julgamento:
29/05/2012, Primeira Turma, Publicação: 01/06/2012 DEJT.

4 TJMG – Processo n. 1.0024.98.100485-6/001(1), Relator: BRANDÃO TEIXEIRA, Julgamento: 09/10/2007, Publicação:
23/10/2007.
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  EXECUÇÃO  CONTRA  FAZENDA  PÚBLICA  -
REQUISIÇÃO  DE  PEQUENO  VALOR  -  LIMITE  ESTABELECIDO  NA  LEI
MUNICIPAL  Nº  2.402/2010.  EXECUÇÃO  PROPOSTA  EM  2005.
IRRETROATIVIDADE DA LEI. RECURSO NÃO PROVIDO. Em que pese a lei
municipal  delimitar  o  valor  para  pagamento  via  requisição  de
pequeno valor, a execução foi proposta anteriormente a vigência da
referida Lei Municipal nº 2.402/2010. Assim, deve-se privilegiar a
regra  prevista  no  artigo  6º  da  Lei  de  Introdução  às  normas  do
Direito Brasileiro, devendo ser mantida a decisão que determinou à
expedição de RPV, em obediência a irretroatividade das normas.5 

EXECUÇÃO - FAZENDA - PÚBLICA - FORMA - PAGAMENTO - RPV - LEI -
MUNICIPAL - IRRETROATIVIDADE - SEGURANÇA - JURÍDICA.  Não pode a
lei municipal que fixou o chamado ""pequeno valor"" inferior àquele
previsto no ADCT  retroagir e alcançar a execução iniciada antes de
sua  vigência, pena  de  estarem  sendo  flagrantemente  ofendidos  os
princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.6 

CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI MUNICIPAL QUE FIXOU VALOR PARA
OS  EFEITOS  DO  ART.  87  DO  ADCT  DA  CF  -  PREVALECE  O  LIMITE
CONSTITUCIONAL ATÉ A EDIÇÃO DE LEI REGULAMENTANDO A MATÉRIA -
IRRETROATIVIDADE  DESSA  LEI.  -  Embora  tenha  o  Município
competência para editar lei regulamentando o artigo 100 da CF e
artigos  78  e  87  do  ADCT,  essa  lei  não  pode  retroagir  para
regulamentar o pagamento de créditos constituídos anteriormente
à sua vigência.7 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - RPV - ARTIGO 87 DO ADCT - LEI MUNICIPAL -
LIMITE INFERIOR - IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. A lei municipal que
fixou o chamado "pequeno valor" inferior àquele previsto no ADCT não tem o
condão  de  retroagir  e  alcançar  a  execução  iniciada  na  vigência  da  lei
anterior.8 

Ante  o  exposto, dou  provimento  ao  recurso  apelatório para
determinar que o juízo  a quo aplique como limite para expedição de RPV, no

5 TJMG -  Agravo de Instrumento Cível n. 1.0460.05.019184-6/001, Relator: Des. Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL,
Julgamento: 09/04/2013, Publicação da súmula em 18/04/2013.

6 TJMG - Agravo de Instrumento Cv n. 1.0684.09.005809-1/001, Relator: Des. Edivaldo George dos Santos, 7ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 27/04/2010, publicação da súmula em 14/05/2010.

7 TJMG - AC n. 1.0283.06.004217-5/001, 7ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Wander Marotta.

8 TJMG - AC n. 1.0417.06.005805-0/001, 6ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Antônio Sérvulo, julgamento em 17/04/2007.
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presente caso, a regra contida art. 97, § 12, inciso II, dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT).

Condeno o Município apelado ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo
20, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a Sessão ESTA RELATORA,  que participou do julgamento
com os Excelentíssimos Doutores ALUÍZIO BEZERRA FILHO  (Juiz de Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS) e GUSTAVO LEITE
URQUIZA (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena, em substituição ao
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor FRANCISCO
SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 16 de dezembro de
2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
       Relatora

               


