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Advogado      :       Glauco Teixeira Gomes
Agravados     :        Maria José do Nascimento, Josefa Marques de Santana e 
                                 Terezinha Marciano
Advogado      :       Josefa Inez de Souza

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO CONTRA 
O MUNICÍPIO DE BAYEUX. PEDIDO DE PAGAMENTO 
ATRAVÉS  DE  PRECATÓRIOS.  INDEFERIMENTO. 
IRRESIGNAÇÃO.  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. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

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 
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de precatório ou de RPV, restou publicada após o início da 
presente execução, impossível se torna sua aplicação.

“O relator  negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal  Federal  ou de 
Tribunal Superior.” (Art. 557, CPC)

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de 
efeito  suspensivo,  fls.  02/12,  interposto  pelo  Município  de  Bayeux  contra 
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara daquela Comarca, fls. 46/47, 
que,  nos autos da Ação de Cobrança,  ora em fase de execução de sentença, 
ajuizada  por  Maria  José  do  Nascimento,  Josefa  Marques  de  Santana  e 
Terezinha  Marciano,  indeferiu  o  pedido  de  fls.  39/40,  o  qual  objetivava  a 
determinação  do  pagamento  dos  valores  devidos  na  presente  demanda  em 
forma de precatórios e não por meio de requisição de pequeno valor RPV.

Em  suas  razões,  o  recorrente  defende,  em  suma,  a 
inexistência  de  recursos  para  o  pagamento  dos  valores  cobrados  pelas 
exequentes, pois, segundo afirma, a situação do Município é periclitante, 80% 
(oitenta por cento) ou mais das Ações Executórias em face de Edilidade são de 
valores abaixo de 30 (trinta) salários mínimos, logo não há recursos para que 
tais ações sejam pagas por meio de RPV, fl. 09, pugnando, assim, pela concessão 
de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, que seja julgado procedente. 

Documentos acostados à inicial:

Ação de Cobrança, fls. 19/21;

Sentença, fls. 26/29;

Acórdão de fls. 31/34;

Liminar indeferida, fls. 46/47.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013405-90.2014.815.0000              2



DECIDO.

Inicialmente,  não vislumbro a necessidade de intimar as 
partes agravadas para fornecerem respostas, bem como oficiar o juízo prolator 
da decisão hostilizada para prestar as informações pertinentes, tendo em vista 
que o recurso está devidamente instruído com todas as informações necessárias 
para seu conhecimento e julgamento.

Pois bem.

O Município de Bayeux postula a modificação da decisão 
de origem que indeferiu o pedido concernente ao pagamento do crédito em 
questão, proveniente da Ação de Cobrança ajuizada pelas agravadas, através de 
precatório.

Passando  à  verificação  de  subsunção  do  texto  legal  à 
hipótese  tratada  no  presente  instrumental,  a  despeito  da  relevância  dos 
argumentos trazidos na inicial, tenho que, neste momento, sob nenhuma ótica, 
resta  devidamente  comprovada  a  possibilidade  de  ocorrência  de  sério  ou 
irreparável  prejuízo,  acaso  a  decisão  combatida  não  seja  imediatamente 
suspensa. 

Isso porque, 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.

Como  dito  pelo  Magistrado  a  quo,  fl.  46,  “a  Emenda 
Constitucional  em  questão  entrou  em  vigor  em  10/12/2009,  no  entanto,  o 
Município de Bayeux-PB, só promulgou a nova lei do RPV em 23/05/2013.” (sic)

Desta feita,  tendo sido a presente execução ajuizada em 
21/03/2006, fl. 16, e a citação do executado ocorrido em 01/06/2006, de acordo 
com o documento de fl. 46/v, impossível aplicar a Lei Municipal nº 1.276/2013, a 
qual  será  ajustada,  tão  somente  as  execuções  iniciadas  após  a  data  da  sua 
publicação, que como dito se deu em 23/05/2013.

A propósito, assim vem decidindo este Sodalício:
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MANDADO DE SEGURANÇA.  RPV.  LEI  MUNICIPAL. 
FIXAÇÃO DO TETO. EDIÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATO 
ADMINISTRATIVO  PRATICADO  PELO  JUIZ  DE 
DIREITO.  PAGAMENTO  DOS  REQUISITÓRIOS  DE 
PEQUENO  VALOR.  OBSERVÂNCIA  DA  LEI 
MUNICIPAL ÀS EXECUÇÕES INICIADAS APÓS A SUA 
VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 2º, § 
12,  II,  DA  EC  62/2009  ÀQUELAS  INICIADAS 
ANTERIORMENTE  À  ENTRADA  EM  VIGOR  DA 
NORMA MUNICIPAL. Os requisitórios de pequeno valor, 
cujas execuções se iniciaram após a entrada em vigor da 
Lei municipal a que se refere o art. 2º, § 12, II, da EC nº 62/ 
2009,  devem  observar  o  que  esta  norma  constitucional 
dipõe; às demais, aplica-se o art. Art. 97, §12, II, do ato das 
disposições  constitucionais  transitórias.  (TJPB;  MS 
0117291-13.2012.815.0000; Segunda Câmara Especializada 
Cível; Relª Juíza Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; 
DJPB 26/03/2014; Pág. 10) 
 
E,

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. 
LEI MUNICIPAL Nº 347/02 REVOGADA PELA EC 62/09. 
INEXISTÊNCIA  DE  NOVA  LEGISLAÇÃO  DE 
REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO 
ART. 87, INCISO II, DA ADCT DA CF. VALOR INFERIOR 
A  30  (TRINTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  DÉBITO  QUE 
DEVE  SER  PAGO  POR  RPV.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DO APELO.  A Lei  do 
município de conceição que regulamentava o pagamento 
de  requisição  de  pequeno  valor  foi  revogada  com  o 
advento  da  EC 62/09.  Deste  modo,  a  ausência  de  nova 
regulamentação  no  âmbito  municipal  torna  imperiosa  a 
aplicação do art. 87 da ADCT da Constituição Federal que 
prevê o limite de 30 (trinta) salários mínimos para tanto. 
(TJPB;  AC  015.2012.000.858-4/001;  Primeira  Câmara 
Especializada Cível;  Rel.  Des. Leandro dos Santos; DJPB 
25/09/2013; Pág. 9) 

Nesse passo, a ratificação da decisão agravada é medida 
que  se  impõe.  Sendo  o  teto  definidor  das  obrigações  de  pequeno  valor  em 
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relação ao Município de Bayeux o valor de 30 (trinta) salários mínimos. 

Desta  feita,  depreende-se  que  o  crédito  das  agravadas 
deve sim ser  expedidos  por  meio  de  RPV(Requisição de  Pequeno  Valor).  O 
valor da execução é de R$ 8.766,66 (oito mil setecentos e sessenta e seis reais e 
sessenta  e  seis  centavos)  para  Maria  José  dos  Santos;  R$  3.246,05 (três  mil 
duzentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  cinco  centavos)  para  Josefa  Marques  de 
Santana; R$  10.877,60 (dez  mil  oitocentos  e  setenta  e  sete  reais  e  sessenta 
centavos)  para  Terezinha  Marciano e  o  quantum  de  R$  2.289,03 (dois  mil 
duzentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  três  centavos)  referentes  aos  honorários 
advocatícios que  nenhum  deles  correspondem  ao  teto  de  trinta  salários 
mínimos cujo valor é de R$ 21.720,00 (vinte e um mil setecentos e vinte reais), 
daí porque entendo que o valor objeto da presente execução deve ser expedido 
via RPV.

Assim, não deve ser modificada a decisão recorrida.

Elucide-se, desde já, que o presente Recurso se mostra em 
confronto  com  jurisprudência  dominante  neste  Tribunal,  autorizando,  por 
conseguinte,  a aplicação do caput do artigo 557 da Lei de Ritos Civil.

Face  ao  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO ao  agravo  de 
instrumento, com fulcro no art. 557,  caput,  CPC, por estar em confronto com 
jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa PB, 01 de dezembro de 2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles
  Juiz Convocado - Relator
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