
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000480-06.2014.815.0321 – Santa Luzia 
RELATORA :Dra. Vanda Elizabeth Marinho, 
                              juíza convocada em substituição ao Des. José Ricardo Porto
APELANTE :Município de São José do Sabugi  
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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 
ORIUNDO  DE  AÇÃO  COLETIVA.  POSSIBILIDADE 
DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DA 
VERBA. INOCORRÊNCIA.  INDIVIDUALIZAÇÃO DOS 
VALORES  EXECUTADOS. ALEGADA 
INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  AUSÊNCIA.
CRÉDITO  QUE  COMPORTA  A  PRETENSÃO  AO 
PAGAMENTO  MEDIANTE  A
EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 
(ART.  100,  §3º  DA  CF).  PRECEDENTES  DOS 
TRIBUNAIS  SUPERIORES.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO 
APELO.

- É preciso notar que a execução individual em questão 
não  viola  o  sistema  constitucional  de  pagamento  de 
créditos  judiciais  devidos  pela  Fazenda  Pública,  na 
medida em que a exequente almeja tão só satisfazer o 
crédito singular que lhe foi garantido, não havendo que 
se falar em vedação à fracionamento da execução. 

-  A  individualização  dos  valores,  nos  moldes 
pretendidos pela  exequente/embargada,  não acarreta 
no  fracionamento  da  verba  excutida.  Isso  porque  a 
vedação legal ao fracionamento da execução restringi-
se  à  repartição  de  valores  de  um único  credor  que 
ultrapassem o limite legal.

-  “EMENTA:  REPERCUSSÃO  GERAL.  DIREITO 

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  VEDAÇÃO 

CONSTITUCIONAL  DE  FRACIONAMENTO  DE 



EXECUÇÃO  PARA  FRAUDAR  O  PAGAMENTO  POR 

PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º   (ORIGINARIAMENTE § 4º),



DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  LITISCONSÓRCIO 

FACULTATIVO  SIMPLES.  CONSIDERAÇÃO  INDIVIDUAL  DOS 

LITISCONSORTES:  CONSTITUCIONALIDADE.  RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  

Ausência  de  prequestionamento  quanto  à  alegação  de  

inconstitucionalidade  da Resolução  n.  199/2005  do Tribunal  de 

Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários  

advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.  2. A execução 
ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes  

integrantes  de  litisconsórcio  facultativo  simples  não  
contrariam  o  §  8º  (originariamente  §  4º)  do  art.  100  da  

Constituição  da  República.  A  forma  de  pagamento,  por  
requisição de pequeno valor  ou  precatório,  dependerá  dos 

valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário  

ao qual se nega provimento. (STF - RE 568645, Relator(a): Min. 

CÁRMEN  LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  24/09/2014, 

ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO 

DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014) (grifei)

VISTOS

O  Município  de  São  José  do  Sabugi  aviou  Embargos  à  Execução 

promovida por Eurides Soares Costa,  sustentando a impossibilidade jurídica do pedido, 

em  razão  da  ilegalidade  de  fracionamento  do  valor  da  execução,  a  fim  de  atrair  o  

pagamento  por  meio  de  requisição  de  pequeno  valor;  ilegitimidae  ativa  ad  causam; 

ausência de cálculo no termos do art.614, II, do Código de Processo Civil e excesso na 

execução.

Sobrevindo sentença, às fls. 23/25, o Juiz de base rejeitou os embargos. 

 

Irresignada,  apelou  a  Edilidade,  às  fls.  27/34,  arguindo,  basicamente,  a 

impossibilidade de fracionamento da execução de sentença prolatada em processo de 

ação coletiva,  no intuito  de receber o crédito através de RPV, por afronta ao art.100, 

parágrafo 4º da Constituição Federal, bem ainda pugna pela declaração de nulidade do 

processo, por falta de participação do Ministério Público.
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Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão de fls.37-verso.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 

prosseguimento  do  feito,  sem manifestação  meritória,  por  entender  inexistir  interesse 

público primário (fls.44/48).

É o relatório.

DECIDO.

A questão  é  de  fácil  deslinde,  comportando  a  análise  monocrática,  nos 

termos  do  caput do  art.557,  do  Código  de  Processo  Civil,  não  merecendo  maiores 

delongas.

 Pois bem.

Alega o embargante a impossibilidade de fracionamento do crédito oriundo 

das  ações  coletivas,  em  respeito  ao  art.100,  parágrafo  4º  da  Constituição  Federal 

(transferido parcialmente para o § 8º do mesmo dispositivo pela Emenda Constitucional nº 

62/2009), que assim dispõe:

“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 

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou  

suplementares  de  valor  pago,  bem  como  o  fracionamento,  

repartição  ou  quebra  do  valor  da  execução  para  fins  de  

enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste  

artigo” 

Sem razão, conforme explico a seguir.
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O fato de se considerar,  para fins de processo executório,  os montantes 

individulamente devidos, oriundos de ação coletiva, não implica na quebra do valor da 

execução.

A  vedação  contida  na  Carta  Magna  diz  respeito  à  impossibilidade  de 

fracionar  o  crédito  individual  para  ser  pago  uma  parte  por  precatório,  e  outra,  por 

Requisição de Pequeno Valor, não sendo este o caso dos presentes autos.

Acerca da questão, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, inclusive 

em sede de repercussão geral:

“EMENTA:  REPERCUSSÃO  GERAL.  DIREITO 

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  VEDAÇÃO  

CONSTITUCIONAL  DE  FRACIONAMENTO  DE  EXECUÇÃO 

PARA  FRAUDAR  O  PAGAMENTO  POR  PRECATÓRIO.  ART.  

100,  § 8º  (ORIGINARIAMENTE § 4º),  DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA.  LITISCONSÓRCIO  FACULTATIVO  SIMPLES.  

CONSIDERAÇÃO  INDIVIDUAL  DOS  LITISCONSORTES:  

CONSTITUCIONALIDADE.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  AO 

QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  Ausência  de  

prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da 

Resolução n.  199/2005 do Tribunal  de Justiça de São Paulo e  

quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência  

das  Súmulas  282  e  356.  2.  A  execução  ou  o  pagamento  

singularizado  dos  valores  devidos  a  partes  integrantes  de 
litisconsórcio  facultativo  simples  não  contrariam  o  §  8º  

(originariamente  §  4º)  do  art.  100  da  Constituição  da 
República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno 

valor  ou  precatório,  dependerá  dos  valores  isoladamente 
considerados. 3.  Recurso  extraordinário  ao  qual  se  nega 

provimento. (STF - RE 568645, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, 

Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 

PUBLIC 13-11-2014) (grifei)
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No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:  

“EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  JUDICIAL. 

1.Execução  individual  de  título  executivo  judicial  coletivo.  
Possibilidade.  Questão pacificada nos âmbitos do Superior  

Tribunal de Justiça e desta Corte. Ausência de violação ao 
disposto no artigo 100, parágrafo 8. º, da Constituição Federal 

e  no  artigo  87  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  
Transitórias da Constituição Federal. Titularidade do crédito  

que recai sobre cada um dos detentores do direito individual 
homogêneo  reconhecido. Não  caracterização,  ademais,  de 

litisconsórcio  necessário.  Legitimidade  ativa  para  a  causa,  

portanto, verificada. 2. Pagamento simultâneo da gratificação de  

insalubridade  com  a  de  atividade  de  saúde.  Inviabilidade.  

Vantagens  incompatíveis  entre  si.  Decreto  Estadual  nº  

3.642/2004,  art.  6.  º.  Ausência,  ademais,  de  violação  à  coisa  

julgada. Embargos à execuçãoindividual de sentença coletiva que 

não estão sujeitos à limitação exposta na parte final do artigo 741, 

inciso  VI,  do  Código  de  Processo  Civil. Necessidade  de 

abatimento  dos  valores  recebidos  a  título  de  gratificação  de 

insalubridade do montante da condenação que se reconhece. 3.  

Excesso  de execução.  Aplicação  de  juros  de  mora  e  correção  

monetária  de  forma  prospectiva.  Constatação.  Utilização  de 

índices  relativos  ao  mês  subsequente  ao  de  elaboração  dos  

cálculos.  Irrelevância,  ademais,  do  momento  em  que  será 

realizado o efetivo pagamento.  Atualização do montante devido  

para a requisição de pagamento que observará a data-base em 

que os cálculos foram realizados. Valores excedentes que devem 

ser excluídos da execução. 4. Ônus sucumbenciais. Sucumbência 

mínima. CPC,  art.  21,  parágrafo  único.  Não  configuração.  

Decaimento da embargada que não pode ser considerado ínfimo.  

Redistribuição, entretanto, que se impõe, em consonância com o  

proveito econômico obtido.  Precedente do Superior  Tribunal  de 

Justiça.  5.  Recursos de apelação  parcialmente  providos.(TJPR;  

ApCiv  1339499-9;  Curitiba;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  

Rabello Filho; Julg. 24/03/2015; DJPR 30/03/2015) 
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ADMINISTRATIVO.  Processual  civil.  Servidor  público. 

Embargos à  execução.  Título  judicial.  Sentença  coletiva.  
Execução  individual.  Possibilidade  jurídica.  Requisição  de 

pequeno  valor.  Fracionamento  da execução.  Inocorrência. 
Excesso de execução. Pagamento em duplicidade do adicional de 

insalubridade/  periculosidade.  Reconhecimento.  Absorção  dos 

adicionais  pela  gratificação  de  atividade  de  saúde.  GAS.  

Preclusão.  Inocorrência.  Comando  judicial  que  determinou  o 

pagamento  das  diferenças  entre  os  valores  percebidos  e  a  

perceber. Coisa julgada do dispositivo e não da fundamentação  

da juros de mora.  Valores constituídos antes da MP 567/2012.  

Aplicação  do art.  2º  da Lei  nº  12.703/2012.  Redistribuição  dos  

ônus  da  sucumbência.  Sentença  parcialmente  reformada.  

Apelações cíveis parcialmente providas.(TJPR; ApCiv 1265957-7;  

Curitiba;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Salvatore  Antonio  

Astuti; Julg. 03/03/2015; DJPR 01/04/2015; Pág. 460) (grifei) 

    

“APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO 

DE  EXCESSO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS EMBARGADOS.  

EXPEDIÇÃO  DE  REQUISIÇÃO  DE  PEQUENO  VALOR.  

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA.  RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Nos  embargos  à  

execução, tem o embargante o dever legal de definir um a um os  

fundamentos  da  oposição,  indicando  ponto  a  ponto  o  erro  

existente,  não  bastando  à  impugnação  dos  cálculos;  2.  A  

alegação de que a planilha acostada na execução não se presta  

ao  fim  colimado,  sem  indicar  especificamente  a  existência  de  

erros, de consideração de valores equivocados, por certo não tem 

o condão de impedir a decisão de extinção, devendo a mesma ser  

mantida.  3.  A  situação  dos  autos  não  cuida  do  indevido  

fracionamento  de  precatório  de  que  trata  o  aludido  
dispositivo constitucional, sendo possível concluir que cada  

autor  busca  o  reconhecimento  de  seu  direito individual,  
privilegiando a  economia  e  celeridade processual.  4.  Apelo 
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conhecido  e  improvido.”  (TJSE;  AC  201400720716;  Ac.  

2362/2015;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  João Hora Neto;  

Julg. 23/02/2015; DJSE 27/02/2015) (grifei)

Nessa seara, é preciso notar que a execução individual  em questão não 

viola o sistema constitucional de pagamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda 

Pública, na medida em que a exequente almeja tão só satisfazer o crédito singular que lhe 

foi garantido, não havendo que se falar em vedação à fracionamento da execução. 

Em outras palavras, a individualização dos valores, nos moldes pretendidos, 

não  acarreta  o  fracionamento  da  verba  excutida.  Isso  porque  a  vedação  legal  ao 

fracionamento da execução restringi-se à repartição de valores de um único credor que 

ultrapassem o limite legal.

Também não deve ser acolhida a alegação de nulidade do processo, por 

ausência de manifestação do Ministério Público, uma vez que o Parquet, ao se pronunciar 

às fls.44/48, declarou inexistir interesse primário a ensejar o seu obrigatório parecer.

À título elucidativo, colaciono pertinente trecho da cota acima referida: 

“No que concerne ao mérito, cumpre esclarecer que na presente 

lide  não  resta  configurada  hipótese  reveladora  do  interesse 

público  qualificado,  determinante  da  atuação  ministerial,  como 

consagrado pela ordem constitucional.

(…)

Fundamentalmente,  resta  presente,  apenas,  o  interesse  da 

Fazenda  Pública,  é  dizer,  interesse  público  secundário,  com 

conotaçao, puramente patrimonial.

Ademais, no caso concreto, só o fato de a Fazenda Pública figurar  

na relação processual não implica dizer esteja-se diante de feito  

que reclama a intervenção obrigatória do Parquet”    (fls.45/46)   

Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, mantendo a 

sentença em todos os seus termos. 
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Publique-se.
Intime-se. 
Cumpra-se. 

João Pessoa, 07 de abril de 2015, terça-feira. 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

                     Relatora                                                    J/05
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