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EMENTA: MANDADO  DE  SEGURANÇA. REQUISIÇÕES DE  PEQUENO 
VALOR EXPEDIDAS AO PODER EXECUTIVO DE MUNICÍPIO DEVEDOR 
DIRETAMENTE  PELO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.  RECONSIDERAÇÃO  DA 
DECISÃO COMBATIDA NO CURSO DO TRÂMITE DO WRIT. EXPEDIÇÃO DE 
OFÍCIO À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL PARA QUE ESTA AUTORIDADE 
PROCEDA ÀS REQUISIÇÕES. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
PERDA DO OBJETO. ART. 6°, §5°, DA LEI FEDERAL N.° 12.016/09. ART. 267, 
VI,  DO  CPC.  ORDEM  DENEGADA. PROCESSO  EXTINTO  SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O mandado de segurança impetrado contra  expedição de requisições de pequeno 
valor à Chefia do Executivo Municipal diretamente pelo Juízo da execução perde o 
objeto na hipótese em que a decisão é reconsiderada no curso do trâmite do writ.

Vistos etc.

O Município  de  Alagoinha impetrou  o  presente  Mandado  de  Segurança 
contra  atos  imputados à  Exm.ª  Juíza da Vara Única da Comarca de Alagoinha, 
consubstanciados na expedição direta de quatro Requisições de Pequeno Valor à Chefia 
do Executivo Municipal, f. 19/22, para satisfação de créditos constituídos no bojo de 
processos que tramitaram no âmbito daquela unidade judiciária.

Alegou que os atos estão em desconformidade com o art. 730, I, do CPC, e 
art.  78,  §4°,  do  ADCT,  porquanto  as  ordens  de  pagamento,  consoante  tais 
dispositivos,  deveriam ser  enviadas  pelo  Juízo  da  execução  ao  Presidente  deste 
Tribunal  para  que  esta  autoridade  procedesse  às  requisições  junto  à  Chefia  do 
Executivo Municipal, como forma de garantir a ordem cronológica da satisfação dos 
créditos.

Requereu  a  concessão  de  liminar,  com  êxito,  f.  36/37,  para  que  fosse 
suspensa a eficácia daqueles atos e, no mérito, pugnou por sua anulação.

Contestando na qualidade de litisconsortes passivos necessários, f. 70, Maria 
José Ferreira de Brito e outros afirmaram que a Impetrada havia reconsiderado sua 
Decisão, f. 71, ocasião em que determinou a expedição de ofício à Presidência deste 
Tribunal para a implementação das requisições.



Em virtude de tal informação, no Despacho de f. 93, determinei a intimação 
do  Município  Impetrante  para  que,  querendo,  manifestasse,  justificadamente, 
interesse no prosseguimento do feito.

Às  f.  97,  o  Impetrante  reconheceu  que  houve  retratação  da  Decisão 
combatida e afirmou que, ainda assim, subsiste interesse processual.

 
Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

A determinação de expedição direta de requisições de pequeno valor, objeto do 
presente Mandado de Segurança, foi reconsiderada nos seguintes termos,  in verbis, f. 
71:

Vistos etc.
Considerando que o Superior  Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de 

que,  nas  execuções  contra  a  Fazenda  Pública,  a  competência  para  requisitar  o 
pagamento tanto através de precatório como através de requisitório de pequeno valor é 
exclusiva do Presidente  do Tribunal  de Justiça,  ao qual  está  vinculado o Juízo da  
execução,  determino  que,  observando-se  os  requisitos  estabelecidos  no  art.  5°  da 
Resolução 115/2010 do CNJ, seja oficiada à Excelentíssima Senhora Presidenta do 
Egrégio Tribunal de Justiça, solicitando a requisição do pagamento do crédito da parte 
autora  e  dos  honorários  sucumbenciais  de  seu  advogado  através  de  precatório, 
anexando-se as cópias necessárias. 

Após as intimações e demais providências necessárias, arquivem-se os presentes 
autos com as cautelas legais, dando-se a devida baixa na distribuição.

O Município impetrante justificou a subsistência do interesse processual com 
base no seguinte argumento, in verbis, f. 97:

Instado a dizer se tem interesse, no prazo de 10 (dez) dias, no prosseguimento do feito, 
esclarecemos que o julgamento do mérito do Mandamus é de indispensável valia para 
o  Impetrante  vez  que  tramitam  atualmente  cerca  de  400  (quatrocentas)  ações 
envolvendo o Município e que fatalmente terão como fase do processo os fatos que 
levaram o Município a propor a presente demanda.

O Judiciário tem como função típica a resolução  in concreto de conflitos de 
interesse, não servindo o Mandado de Segurança ou qualquer outro tipo de ação para 
fins puramente pedagógicos ou acadêmicos, tampouco para a prevenção de atos cuja 
implementação se situa no campo da pura especulação, de sorte que, reconsiderada a 
ordem  de  expedição  direta  de  requisições  de  pequeno  valor  objeto  deste  writ,  o 
interesse-utilidade encontra-se fulminado.

Eventual reiteração de requisição direta,  tanto nas ações referidas na Inicial 
quanto em causas futuramente ajuizadas, deve ser combatida por novo mandado de 
segurança.



Posto isso, com espeque no art. 6°, §5°, da Lei Federal n.° 12.016/09, c/c o art. 
267, VI, do CPC,  e  o  art. 127,  X, do Regimento Interno deste Sodalício1,  denego a 
segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo Impetrado.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,                                          .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Art. 127. São atribuições do Relator:
[…]
X - extinguir o processo de competência originária do Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e  
nos incisos III e V do artigo 269 do Código de Processo Civil, e resolver incidentes cuja solução não 
competir ao Tribunal, por algum de seus órgãos;


