
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2014117-80.2014.815.0000— 4ª vara da Fazenda Pública 
da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Agravante : Claudecy Tavares Soares. 
Advogado : Claudecy Tavares Soares.  
Apelado       : Estado da Paraíba.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  EXECUÇÃO  CONTRA  A 
FAZENDA PÚBLICA — PEDIDO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE 
RPV — DEFERIMENTO —   ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DO  PRAZO  MÁXIMO  ESTIPULADO  PARA  O  DEPÓSITO  DO 
VALOR  —  RESOLUÇÃO  Nº  20  DESTE  TRIBUNAL  QUE 
ESTABELECE  O  PRAZO  DE  60  (SESSENTA  DIAS)  PARA  O 
DEPÓSITO — MAGISTRADO DE 1º GRAU QUE APÓS EXPIRADO 
OS  SESSENTA  DIAS,  CONCEDE  MAIS  DEZ  AO  EXECUTADO 
PARA  QUE  INFORME  PAGAMENTO  —  LEGISLAÇÃO  QUE 
DETERMINA  QUE  ESCOADO  O  PRAZO  DEVE-SE  OUVIR  O 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  E  DETERMINAR  O  SEQUESTRO  DO 
VALOR — REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA— PROVIMENTO 
DO AGRAVO  — APLICAÇÃO DO ART. 557, I A.

— RESOLUÇÃO Nº20/2006 TJPB.
Art.  1º.  O  pagamento  de  quantia  certa  a  que  for  condenada  a  Fazenda  Pública,  
considerada  de  pequeno  valor,  cuja  importância  atualizada  não  seja  superior,  por  
beneficiário, ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, se devedor o Estado, e de 30  
(trinta) salários mínimos, se devedor o município, ou, em qualquer caso, aos débitos de  
pequeno valor assim definidos em lei estadual ou municipal, será efetivado diretamente  
por requisição do juiz da execução. 
Parágrafo  único.  A  requisição  será  encaminhada  pelo  Juízo  da  execução  ao  próprio  
devedor, fixando-se, o prazo de 60 (sessenta) dias para o respectivo depósito.(...)
Art. 6º. Caberá ao juiz da execução, se desatendida a requisição judicial, ouvido o membro 
do Ministério Público, autorizar o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito.

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudecy Tavares Soares 
em face do Estado da Paraíba, contra decisão prolatada pelo juízo da 4ª vara da Fazenda da Capital, 
que intimou o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o pagamento da requisição de 
fls. 104 dos autos; assim como, determinou que, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 
exequente para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 
direito. 
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Nas  razões  do  Agravo  de  Instrumento  (fls.02/12),  o  agravante  requer  o 
provimento  do  presente  recurso,  a  fim  de  que  seja  reformada  a  decisão  agravada,  bem como 
determinado que escoado o prazo de 60 (sessenta) dias a que alude a Resolução nº 20 do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, o Juiz autorize o sequestro da quantia executada.

É o relatório. 

DECIDO:

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  está  afastada  a 
hipótese de indeferimento liminar. Também não se subsume ao caso de conversão em agravo retido, 
procedimento  previsto  no  inciso  II  do  art.  527  do  CPC,  já  com as  alterações  dadas  pela  Lei 
11.187/2005. 

Colhe-se dos autos, que o agravante, na ação de execução de que se extrai 
este recurso, busca o pagamento do valor de R$ 26.948,19 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e 
oito  reais  e  dezenove  centavos),  através  de  requisição  de  pequeno  valor  –  RPV,  expedida  em 
desfavor do agravado. Aduz o agravante que o executado vem protelando o pagamento da referida 
RPV, em total  descumprimento do que  determina  a  legislação  aplicada  ao  caso,  em especial  a 
Resolução nº 20 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

 Pois bem. Vejamos o que reza a Resolução nº 20/2006 deste Tribunal. 

Art.  1º.  O  pagamento  de  quantia  certa  a  que  for  condenada  a  Fazenda  Pública,  
considerada  de  pequeno  valor,  cuja  importância  atualizada  não  seja  superior,  por  
beneficiário, ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, se devedor o Estado, e de 30 
(trinta) salários mínimos, se devedor o município, ou, em qualquer caso, aos débitos de 
pequeno valor assim definidos em lei estadual ou municipal, será efetivado diretamente  
por requisição do juiz da execução. 
Parágrafo  único.  A  requisição  será  encaminhada  pelo  Juízo  da  execução  ao  próprio  
devedor, fixando-se, o prazo de 60 (sessenta) dias para o respectivo depósito.
(…)

E mais:

Art.  6º.  Caberá  ao  juiz  da  execução,  se  desatendida  a  requisição  judicial,  ouvido  o  
membro do Ministério Público, autorizar o seqüestro da quantia necessária à satisfação  
do débito. 

Verifica-se, portanto, que o prazo máximo após a expedição da Requisição, 
para que o executado deposite o valor devido é de 60 (sessenta) dias, o que, ao que consta nos autos, 
não foi observado no caso em exame. Da análise dos autos, pode-se observar que o executado 
recebeu a Requisição de Pequeno valor no dia 09/09/2014 (fls.  104), estabelecendo o prazo de 
sessenta dias para o respectivo depósito do valor. A despeito disso, o Estado da Paraíba não efetuou 
o respectivo pagamento até a presente data, se insurgindo o agravante contra este fato.

O magistrado de primeiro grau, por sua vez, não observou o que a legislação 
determina e intimou o executado para, no prazo de 10 dias, comprovar o pagamento da requisição 
de fls. 104 dos autos, o que mais uma vez não foi cumprido pelo Estado da Paraíba. 

Nesse passo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Em 
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casos de expiração do prazo limite para o depósito da dívida cobrada por meio de Requisição de 
Pequeno Valor, deve o magistrado ouvir o Ministério Público e autorizar o sequestro da quantia 
necessária à satisfação do débito, o que não foi observado pelo magistrado a quo. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do art. 
557, I, A do CPC, para reformar a decisão de 1º grau e determinar que o magistrado a quo, 
cumpra inteiramente o disposto no art.  6º  da Resolução nº  20 do Tribunal  de Justiça da 
Paraíba. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de dezembro de 2014.

                               Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                     Relator
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