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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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2000135-33.2013.815.0000
ORIGEM: 3ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE:  José  Hervásio  Gabínio  de  Carvalho,  em  causa
própria
EMBARGADO: Município de Cabedelo
ADVOGADO: Antonio B. do Vale Filho

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  OMISSÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA  DE  PRONUNCIAMENTO  ACERCA  DE  TESE
INDISPENSÁVEL  À  CORRETA  SOLUÇÃO  DO  LITÍGIO.
FRACIONAMENTO  DE  HONORÁRIOS.  POSSIBILIDADE  JÁ
CHANCELADA  PELA  JURISPRUDÊNCIA  PRETORIANA.
DISCUSSÃO SOBRE SE O ADIMPLEMENTO SERÁ REALIZADO
POR  PRECATÓRIO  OU  POR  RPV.  EDIÇÃO  DA  EMENDA
CONSTITUCIONAL  N.  62/09,  QUE REVOGOU LEI  MUNICIPAL
DISCIPLINADORA  DAS  REQUISIÇÕES  DE  PEQUENO  VALOR.
EDIÇÃO  DE  NOVA  NORMA  MUNICIPAL  ALÉM  DO  LAPSO
TEMPORAL  ESTABELECIDO  NO  ART.  97,  §12,  DO  ADCT.
INAPLICABILIDADE À EXECUÇÃO. IRRETROATIVIDADE DE LEI
QUE FIXA RPVs. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.  “Mostra-se  autônoma  a  obrigação  da  Fazenda  de  pagar
honorários  advocatícios  a  que  condenada  em  sentença,
cabendo o implemento  mediante precatório,  cujo credor  é  o
advogado,  ou,  se  for  o  caso,  requisição  de  pequeno  valor.
Precedente: Recurso Extraordinário n. 564.132/RS, Repercussão
Geral,  Pleno,  relator  ministro  Luiz  Fux,  redatora  do  acórdão
ministra Cármen Lúcia.” (RE 502656 AgR, Relator:  Min. MARCO
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AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-249  DIVULG  17-12-2014  PUBLIC  18-12-
2014). 

2. Cotejando-se o disposto na Lei Municipal n. 1.333/06 – que
fixava o limite  das RPVs no Município de Cabedelo – com o
patamar monetário instituído pelo art. 100, §4º, da Constituição
Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC 62/09, resulta
claro  que  a  referida  norma  municipal,  por  estabelecer  valor
inferior ao do maior benefício do regime geral de previdência
social, encontra-se revogada.

3. Cabia ao Município de Cabedelo, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, editar nova lei disciplinando as RPVs, sob pena de
ser-lhe fixada a quantia de 30 (trinta) salários mínimos como
patamar  para  essa  forma  de  adimplemento,  como  bem
demonstra o art. 97, §12, do ADCT.

4. A Lei  Municipal  n. 1.543, que fixou o limite das RPVs no
Município de Cabedelo em R$ 3.689,66 (três mil, seiscentos e
oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), só foi editada
em 2011, muito além do lapso temporal determinado pela Carta
Magna, o que torna incabível sua aplicação na espécie.

5. Assim, ante a inobservância do art. 97, §12, do ADCT, deve
ser  fixado  o  valor  correspondente  a  trinta  salários  mínimos
como limite para pagamento via requisição de pequeno valor,
porquanto  não  se  aplica  retroativamente  lei  que  altera  o
patamar das RPVs.

6. Embargos  acolhidos,  para  determinar  o  adimplemento  do
débito por meio de requisição de pequeno valor.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher os embargos
de declaração com efeitos modificativos.
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JOSÉ HERVÁSIO GABÍNIO DE CARVALHO opôs embargos  de
declaração  contra  o  MUNICÍPIO  DE  CABEDELO,  visando  à  reforma  do
acórdão  proferido  por  este  Órgão  Colegiado,  cuja  ementa  ficou  assim
redigida:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. EXECUÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE FORMA AUTÔNOMA E FRACIONADA DA AÇÃO
PRINCIPAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. LEI
MUNICIPAL  ESPECÍFICA  REGULAMENTANDO  A  MODALIDADE  DE
PAGAMENTO  EM  DECORRÊNCIA  DO  VALOR  COBRADO.
DESPROVIMENTO.

-  É  inviável  o  pagamento  fracionado  de  verba  honorária,  quando
sancionada  Lei  Municipal  específica,  com  amparo  na  Constituição
Federal/88,  regulamentando  o  valor  que  deve  ser  pago  como
perseguida na inicial, via RPV – Requisição de Pequeno Valor.

Em síntese, sustenta o embargante que a decisão é omissa, por
não se ter pronunciado sobre o fato de que a lei que fixou a RPV (Lei
1.543)  foi  editada  em 2011,  “enquanto  que  a  execução  iniciou-se  em
01/06/2010” (f. 110).

Contrarrazões às f. 119/122. 

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator

Na espécie, o acórdão admitiu o fracionamento da execução,
para pagamento em separado da verba honorária, mas indeferiu o pleito
de que fosse adimplido mediante RPV, porquanto o valor executado (R$
18.768,80)  ultrapassava  o  patamar  estabelecido  pela  Lei  Municipal
1.543/2011, que estabeleceu o limite da RPV no valor de R$ 3.689,66
(três mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

O acórdão, na parte que interessa, assim pontuou:

A pretensão do  agravante é  receber  honorários sucumbenciais
arbitrados na  ação  principal  (ação  de  cobrança)  na  qual  saiu-se
vencedor em face da Fazenda Pública do Município de Cabedelo. Não
obstante,  a juíza  a quo, quando  proferiu a decisão agravada,
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concebeu a impossibilidade de execução dos referidos honorários de
forma fracionada, devendo  a  quantia  ser  cobrada  por  meio  de
precatório, e não de RPV (f. 12).  A condenação total chegou à cifra
de R$ 18.768,80 (fl. 18). 

Na verdade, o fracionamento dos honorários advocatícios para
pagamento via RPV - Requisição de Pequeno Valor é possível, haja
vista encontrar embasamento no Estatuto da OAB –  arts. 23 e 24,
transcritos adiante: 

Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB):

[...]

Art.  23.  Os  honorários  incluídos  na  condenação,  por  arbitramento  ou
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar  a  sentença nesta parte,  podendo requerer que o precatório,
quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato
escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito
privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência
civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos
da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

No entanto, pertinente dizer que o Município de Cabedelo, em 19 de
outubro de 2011, sancionou a Lei Municipal 1.543, que estabeleceu o
limite da RPV no valor de R$ 3.689,66 (três mil seiscentos e oitenta
e nove reais  e sessenta e seis  centavos),  equivalente ao valor  do
maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, na forma do
art.  100,  §  4º,  da  Lex  Fundamentalis,  que  contém  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.

[...]

§ 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
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social.

No caso em testilha, conforme dito alhures, o valor perseguido pelo
agravante é  bem superior  aquele previsto na legislação municipal
específica (R$ 3.689,66), a qual foi criada por força de dispositivo
constitucional, o que inviabiliza o pagamento na forma pretendida de
Requisição de Pequeno Valor. (sic, f. 101/102).

Observando a decisão recorrida, percebo que, de fato, não foi
tratada a questão da data da edição da lei que fixou o novo limite da PRV,
tese  indispensável  à  correta  solução  do  litígio,  razão  por  que passo  a
analisá-la, a fim de completar a atividade jurisdicional.

A  execução  foi  ajuizada  no  ano  de  2010  (f.  19).  À  época,
vigorava o disposto na Lei Municipal 1.333/2006, in verbis:

Art. 1º. Fica definido o montante equivalente a R$ 1.500,00 (hum mil
e quinhentos reais) como dívidas de pequeno valor, para os efeitos do
previsto no §3º do art. 100 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000.

Ocorre, porém, que, com o advento da Emenda Constitucional
n. 62/09, modificou-se a redação do art. 100, §4º, da Carta da República,
estabelecendo-se como limite mínimo da dívida de pequeno valor a
quantia correspondente ao maior benefício do regime geral de
previdência social.

Logo, a Lei Municipal n. 1.333/06, por estabelecer RPV com
patamar monetário inferior ao valor do maior benefício do regime geral de
previdência  social,  foi  revogada  pela  Emenda  Constitucional
62/2009.

Cabia, então, ao município, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, editar nova lei disciplinando as RPVs, sob pena de ser-lhe fixada a
quantia de 30 (trinta) salários mínimos como patamar para essa forma de
adimplemento, como bem demonstra o art.  97, §12, do ADCT, adiante
transcrito:

Art. 97 [...]

§ 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
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devedores,  omissos na regulamentação,  o  valor  de: (Incluído  pela
Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

I -  40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito
Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

II  -  30  (trinta)  salários  mínimos  para  Municípios.  (Incluído  pela
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

Extrai-se dos autos que a Lei Municipal n. 1.543, que fixou o
limite  das  RPVs  no  Município  de  Cabedelo  em R$  3.689,66  (três  mil,
seiscentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  só  foi
editada em 2011, muito além do lapso temporal determinado pela Carta
Magna, o que torna incabível sua aplicação na espécie.

Frise-se, além disso, que não se aplica retroativamente lei que
altera o limite das RPVs.

Cito jurisprudência pátria sobre o tema:

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.1

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

1 TRT-7 - MS: 42533120115070000 CE 0004253-3120115070000, Relator: MARIA ROSELI MENDES ALENCAR,
Data de Julgamento: 29/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/06/2012 DEJT.
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MUNICIPAL  EM  FACE  DA  EXISTÊNCIA  DE  TÍTULO
CONSOLIDADO -  RESPEITO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  SEGURANÇA
JURÍDICA  E  DA  IRRETROATIVIDADE  DA  LEI.  REQUISITÓRIO  JÁ
EXPEDIDO. NEGAR PROVIMENTO.2

EMENTA:  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 à 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 a
expedição  de  RPV,  em  obediência  à  irretroatividade  das
normas.3 

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.4  

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

2 TJMG  100249810048560011  MG  1.0024.98.100485-6/001(1),  Relator:  BRANDÃO  TEIXEIRA,  Data  de
Julgamento: 09/10/2007, Data de Publicação: 23/10/2007.

3 TJMG,  Agravo  de  Instrumento  Cv   1.0460.05.019184-6/001,  Relator:  Des.  Armando  Freire,  1ª  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 09/04/2013, publicação da súmula em 18/04/2013.

4 TJMG, Agravo de Instrumento Cv   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.
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pagamento  de  créditos  constituídos  anteriormente  à  sua
vigência.5 

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.6 

Enfim, o valor executado (R$  18.768,80) não ultrapassa o
limite de trinta salários mínimos (30 x R$ 788,00 = R$ 23.640,00), o
que  autoriza  o  adimplemento  do  débito  por  meio  de  RPV,  e  não  de
precatório, como decidido no acórdão embargado.

Ante o exposto,  acolho os embargos de declaração, para,
suprindo a omissão apontada, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim
de  determinar  que  a  execução  da  quantia  seja  realizada  por  meio  de
requisição de pequeno valor.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

5 TJMG, AC n. 1.0283.06.004217-5/001, 7ª CC., rel. Des. Wander Marotta.

6 TJMG, AC n. 1.0417.06.005805-0/001, Comarca de Mesquita, 6ª CC., rel. Des. Antônio Sérvulo, j. 17/04/2007.
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Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                            Relator


