
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013346-05.2014.815.0000.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Bayeux PB.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Andréa Lopes dos Santos.
Advogado : João Camilo Pereira e outro.
Agravado : Município de Bayeux - PB.
Advogado : Glauco Teixeira Gomes e outro.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.
REQUISIÇÃO  DE  PEQUENO  VALOR.
CRÉDITO SUPERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO
DO  REGIME  GERAL  DE  PREVIDÊNCIA
SOCIAL.  QUANTUM FIXADO  ATRAVÉS  DE
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  PAGAMENTO
VIA  PRECATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DEPROVIMENTO DO RECURSO.  

-  Deve-se  observar  a  lei  municipal  que  regula  a
obrigação de pequeno valor,  em vigor no momento
em que proposta a ação de execução contra a Fazenda
Pública,  e  não  a  norma  subsidiária  do  art.  87  do
ADCT da Constituição Federal.

- A inobservância do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, estabelecido pelo §12 do art.  97 do ADCT da
Carta  Magna,  não  constitui  óbice  à  incidência  do
limite estabelecido em legislação municipal.

-  Tratando-se  de  valor  superior  ao  teto  do  regime
geral de previdência, estabelecido pela Lei Municipal
nº  1.276/2013,  o  recebimento  do  crédito  far-se-á
mediante expedição de precatório. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se  de Agravo  de  Instrumento interposto  por  Andréa
Lopes dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara
da Comarca  de  Bayeux -PB que, nos autos da  Ação Ordinária de Cobrança
manejada  em  face  do  Município  de  Bayeux,  homologou  os  cálculos
apresentados na petição de execução de sentença e determinou a expedição de
precatório.

Alega o agravante que a Lei Municipal nº 1.276, de 23 de maio
de 2013, apesar de estabelecer o quantum a ser pago por RPV (Requisição de
Pequeno Valor), valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de
previdência social, não foi editada no prazo de 180 dias contados da vigência
da EC 62/2009, motivo pelo qual a execução deveria prosseguir por meio de
RPV,  nos  termos do art.  87  da  ADCT,  ou  seja,  observando o valor  de  30
(trinta) salários-mínimos.

Sustenta,  ainda,  que  o  valor  da  execução  não  ultrapassa  o
montante estipulado no §4º do art. 100 da Constituição Federal e que “o prazo
mencionado no §12 do art. 97 do ADCT expirou em 08/06/2010, não tendo o
referido Município editado lei para tanto, cristalino que a Lei Municipal nº
1.276/2013, não pode ser aplicada no caso em tela, razão pela qual deverá o
pagamento  da  presente  execução  ser  procedido  mediante  Requisição  de
Pequeno Valor – RPV. 

Com tais considerações, pugna pelo provimento do agravo, a
fim de que  a execução prossiga através de Requisição de Pequeno Valor –
RPV, considerando o limite estabelecido no art. 87 do ADCT. 

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou
contrarrazões (fls. 57).

Informações prestadas pelo juízo a quo (fls. 55/56).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  58/62)  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Prefacialmente,  cumpre  registrar  que  estão  presentes  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto. 

Na  situação  veiculada  na  exordial,  pretende-se  a  reforma da
decisão  proferida  pelo  magistrado de  piso  que  determinou a  expedição de
precatório para o pagamento do valor da execução. 

Sustenta o recorrente que a Lei Municipal nº 1.276/2013, que
estabeleceu o teto da  previdência como sendo o valor  máximo a ser pago
através de Requisição de Pequeno Valor, não foi editada no prazo de 180 dias
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da vigência da EC 62/2009, razão pela qual, para expedição de RPV, deve ser
observado o valor de 30 (trinta)  salários-mínimos, nos termos do art. 87 da
ADCT. 

Pois  bem,  acerca  do  pagamento  de  créditos  pela  Fazenda
Pública,  sabe-se  que  às  aludidas  obrigações  de  pequeno valor  poderão  ser
firmadas  importâncias  diversas  por  cada  entidade  federativa,  bastando
observar, como marco mínimo, a quantia estabelecida para o valor do maior
benefício do regime geral de previdência social, conforme se extrai do Texto
Maior, in verbis:

“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.  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 62, de 2009).
§  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.” 

Todavia,  como  forma  de  promover  o  cumprimento  do
dispositivo  constitucional  acima  mencionado,  o  art.  97  dos  Atos  das
Disposições  Constitucionais  Transitórias,  incluso  pela  EC  nº  62/2009,
concedeu  o  prazo  de  180  dias,  contados  da  data  de  publicação  da  citada
Emenda Constitucional, para os entes políticos publicarem suas leis, definindo
os limites correspondentes às obrigações de pequeno valor.

Com efeito, na hipótese de não ter sido obedecido ao comando
constitucional, a norma insculpida no art. 97, § 12º, dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias, dispõe acerca dos limites a serem considerados
nas obrigações caracterizadas como de pequeno valor, vejamos:

“Art.  97  -  Somente  pelo  voto  da  maioria
absoluta de seus membros ou dos membros do
respectivo órgão especial poderão os tribunais
declarar a inconstitucionalidade de  lei  ou ato
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normativo do Poder Público.
§ 12º - 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.”

Assim,  os  entes  públicos  que  não  publicarem  a  norma
determinada no § 4º  do art.  100 da CF dentro do período de 180 (cento e
oitenta) dias, será considerado omisso, devendo incidir o previsto nos incisos I
e II do § 12, artigo 97, da ADCT. Contudo, havendo norma regulamentadora
no limite constitucional estabelecido a RPV, esta deverá ser aplicada, mesmo
tendo sido publicada após o prazo previsto na ADCT, o que acarretará, apenas,
que o ente deixará de ser considerado omisso.

Nesses  termos,  o  Município  de  Bayeux sancionou  a  Lei  nº
1.276, de 23 de maio de 2013, em consonância com a EC nº 62/2009, fixando
como novo limite para RPV o quantum equivalente ao valor igual ou inferior
ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social.

Assim, o cerne da questão reside em aferir se retrocitada Lei
aplica-se ou não ao presente caso, uma vez que foi editada em 23/05/2013 (fls.
16/16v.), data esta anterior ao início da execução em tela, em 22/04/2014. 

Ora,  ao  contrário das  normas  de  direito  processual  que  têm
aplicabilidade imediata às lides em curso, entendo que as normas definidoras
do limite para o pagamento das requisições de pequeno valor são de  direito
material e,  por  tal  razão,  não  podem  retroagir  para  alcançar  situações
anteriores à sua vigência.

A respeito do tema, mencione-se precedente deste eg. Tribunal
de Justiça: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA.  FAZENDA  PÚBLICA  DEVEDORA.
REQUISIÇÃO  DE  PEQUENO  VALOR.  EC  N.°
62/2009.  INAPLICABILIDADE.  LEI  MUNICIPAL
QUE FIXA 0 TETO DA RPV VIGENTE À ÉPOCA
DA  DEFLAGRAÇÃO  DA  EXECUÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 
0 teto para a expedição de requisição de pequeno
valor deve observar a legislação vigente na data da
deflagração  da  execução.” (TJPB,  Acórdão  do
processo  nº  05820060000708002,  Órgão  4ª
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CAMARA  CIVEL,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO  DA  FONSECA  OLIVEIRA,   j.  em
28/05/2012).

Calha  anotar  que  o  escólio  mencionado  fora  confirmado
recentemente  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  em  julgado  monocrático  da
lavra  do  Ministro  Dias  Toffoli,  no  Recurso Extraordinário  com Agravo n°
718603/PB, publicado em 28/10/2013.

Do corpo da decisão monocrática mencionada se colhe: 

“A irresignação  não  merece  prosperar,  haja  vista
que o acórdão atacado, ao consignar que a execução
deve  ser  disciplinada  pela  legislação  vigente  no
momento de sua deflagração, está em sintonia com a
jurisprudência  desta  Corte,  conforme  se  vê  no
seguinte julgado, da relatoria do Ministro Celso de
Mello, assim ementado: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  TÍTULO
JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA
COLETIVA  -  EFETIVAÇÃO  EXECUTÓRIA
INDIVIDUAL  -  POSSIBILIDADE  JURÍDICA  -
LEGISLAÇÃO  LOCAL  QUE  DEFINE
OBRIGAÇÕES  DE  PEQUENO  VALOR  (CF,  ART.
100,  §  3º)-  APLICABILIDADE IMEDIATA,DESDE
QUE  OBSERVADAS  SITUAÇÕES  JURÍDICAS  JÁ
CONSOLIDADAS  NO  TEMPO  (DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA),  SOB  PENA  DE  OFENSA  AO
POSTULADO  DA  SEGURANÇA  JURÍDICA  -
CONDENAÇÃO  JUDICIAL  DO  DISTRITO
FEDERAL  TRANSITADA  EM  JULGADO  EM
MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA
DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS
OBRIGAÇÕES  DEVIDAS  PELA  FAZENDA
PÚBLICA,  SUBMETENDO-AS,  EM  FACE  DOS
NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO
DE  PRECATÓRIOS,  EM  DETRIMENTO  DA
UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO
DE  PEQUENO  VALOR  (RPV)  -  EXECUÇÃO
INSTAURADA,  COM  FUNDAMENTO  EM
REFERIDO  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL,
TAMBÉM  EM  MOMENTO  QUE  PRECEDEU  A
EDIÇÃO  DA  LEGISLAÇÃO  DISTRITAL  MAIS
GRAVOSA -  AS  NORMAS  ESTATAIS,  TANTO  DE
DIREITO  MATERIAL  QUANTO  DE  DIREITO
PROCESSUAL,  NÃO PODEM RETROAGIR  PARA
AFETAR  (OU  PARA  DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES  JURÍDICAS  PREVIAMENTE
DEFINIDAS  COM  FUNDAMENTO  NO
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ORDENAMENTO  POSITIVO  ENTÃO  APLICÁVEL
(LIMITES  ESTABELECIDOS  NO  ART.  87  DO
ADCT)- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO-(RE
nº  601.914/DF-AgR,  Segunda  Turma,  DJe  de
25/2/12).  Ressalte-se,  outrossim,  que  as  questões
relativas  às  alteração  promovidas  pela  Emenda
Constitucional  nº  62/09  carecem  do  necessário
prequestionamento,  sendo  certo  que  o  acórdão
atacado,  nesse  ponto,  se  limitou  a  assentar  que  a
“discussão quanto à aplicação da regra de transição
da EC n.º 62/2009 ou da Lei municipal n.º 909/2010
perde  sentido,  uma  vez  que  a  execução  iniciou-se
durante a vigência da Lei Municipal n.º  814/2005,
devendo  ser  regida  pelas  disposições  desta”.  Por
fim,  anote-se  que  não  foram  opostos  embargos
declaratórios  para  sanar  eventual  omissão  no
acórdão  recorrido.  Incidência  na  espécie  das
Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Ante o exposto,
conheço  do  agravo  para  negar  seguimento  ao
recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de
outubro de 2013.” (STF - ARE: 718603 PB , Relator:
Min.  DIAS  TOFFOLI,  Data  de  Julgamento:
14/10/2013, Data de Publicação: DJe-214 DIVULG
28/10/2013 PUBLIC 29/10/2013).

In casu, o início da execução se deu em 22/04/2014, portanto,
depois da entrada em vigor da Lei Municipal, momento em que,  não existia
mais omissão do ente municipal, ficando afastada a aplicação do disposto no
inciso II do § 12 do artigo 97 da ADCT.

Assim, o valor devido pelo Município de Bayeux deve ser pago
em regime de precatório, uma vez que se trata de quantum superior ao teto da
previdência social, nos termos da Lei Municipal nº 1.276/2013. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator
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