
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2002883-04.2014.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Pombal.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Município de Lagoa.
ADVOGADO: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar.
AGRAVADO: José Hélio de Oliveira Júnior e outros.
ADVOGADO: Jaques Ramos Wanderley e outros.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  CONTRA  A 
FAZENDA MUNICIPAL.  FRACIONAMENTO  DO  CRÉDITO  EXECUTADO. 
IMPOSSIBILIDADE.   DÍVIDA  DE  PEQUENO  VALOR.  NOVO  LIMITE 
ESTABELECIDO PELA EC Nº 62/2009. TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS PARA 
MUNICÍPIOS.  CRÉDITO  QUE  ULTRAPASSA  O  VALOR  ESTABELECIDO. 
DETERMINAÇÃO  DE  PAGAMENTO  POR  MEIO  DE  RPV  DIRETAMENTE 
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESCONFORMIDADE COM O ART. 730, I, DO 
CPC. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO POR INTERMÉDIO 
DA PRESIDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO 
STJ.  MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.  Não se admite o fracionamento do valor principal da execução, de tal sorte que 
parte do pagamento se dê via RPV, e a outra, mediante precatório.

2. Até que o Município regulamente a matéria por lei, considera-se de pequeno valor 
o crédito de até trinta salários mínimos, nos termos dos artigos 87, II, e 97, §12, II, 
dos  ADCT da  CF/88,  para  que  o  exequente  receba  por  meio  de  Requisição  de 
Pequeno Valor.

3. “A interpretação sistemática dos arts. 100, § 3.º, da Carta Magna e 730, I e II, do 
CPC denota que, não obstante tratar-se de obrigação de pequeno valor e, por isso, 
insuscetível  de  expedição  de  precatório,  a  requisição  deve  ser  ordenada  pelo 
Presidente do Tribunal no afã de privilegiar a ordem cronológica de habilitação dos 
créditos oponíveis contra a Fazenda. Isso quer dizer que a requisição do pagamento 
das  obrigações  devidas  pela  Fazenda  Pública  é  de  competência  exclusiva  do 
Presidente do Tribunal a que está vinculado o juízo da execução, cabendo a este o 
cumprimento do disposto no artigo 730 do CPC, tanto nos pagamentos realizados 
por  meio  de  precatórios  como  por  requisições  de  pequeno  valor”  (STJ,  RMS 
27.889/PB,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em 
17/03/2009, DJe 30/03/2009).

4. Provimento do Agravo de Instrumento.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo 
de Instrumento n.º 2002883-04.2014.815.0000, em que figuram como Agravante o 
Município de Lagoa e Agravado José Hélio de Oliveira Júnior e outros.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento e 
dar-lhe provimento. 



VOTO. 

O Município de Lagoa interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão do 
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal, f. 32/39, prolatada na fase de cumprimento 
da Sentença, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face 
dele ajuizada por José Saulo da Nóbrega Queiroga e José Hélio de Oliveira 
Júnior, que deferiu parcialmente o pedido de pagamento da importância de R$ 
40.680,00, mediante bloqueio direto em sua conta corrente do Banco do Brasil S.A. 
ou da Caixa Econômica Federal, autorizando a imediata transferência para as contas 
de titularidade  dos Agravados/Autores e de seu patrono, fixando multa diária no 
valor de R$ 678,00 em caso de descumprimento.

Em  suas  razões,  o  Município/Agravante  alegou que a Decisão  agravada 
usurpou  a  competência  privativa  da  Presidência  deste  Tribunal,  porquanto  o 
Regimento Interno desta Corte determina que compete a ela decidir sobre ordens de 
pagamentos devidos pelas Fazendas Estadual e Municipal decorrentes de sentença.

Sustentou  que  a  Emenda  Constitucional  nº  62  estabeleceu  que  somente 
poderá  ocorrer  o  sequestro  de  verbas  públicas  nos  casos  de  falta  de  alocação 
orçamentária, preterição da ordem de pagamento ou descumprimento do pagamento 
do Regime Especial do art. 97, da ADCT, não sendo este o caso dos autos, e que o  
débito executado não se trata de verba alimentar, devendo ser direcionado para a 
ordem de precatórios, pelo que a Decisão Agravada fere a ordem de preferência entre 
credores e os princípios orçamentários.

Aduziu  que  os  pagamentos  devidos  pela  Fazenda  Federal,  Estadual  ou 
Municipal, decorrentes de decisão judicial, deverão ser feitos na ordem cronológica 
de  apresentação  dos  precatórios,  razão  pela  qual,  ainda  que  o  crédito  fosse  de 
natureza  alimentar,  seu  pagamento  deveria  ser  feito  por  meio  do  regime  de 
precatórios, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 
nº 1326.031/SP, da relatoria do Exmo. Ministro Celso de Mello.

Requereu  e  teve  deferida,  f.  426/427,  a  atribuição do efeito suspensivo 
recursal e, no mérito, pugnou pela reforma da Interlocutória combatida para que 
fosse determinado o imediato retorno das verbas aos cofres públicos, caso já tenha 
ocorrido o bloqueio.

Contrarrazoando, f. 435/436-v, os Agravados arguiram em preliminar a perda 
do objeto, tendo em vista que o objetivo do presente recurso seria impedir o efetivo 
bloqueio do Fundo de Participação do Município Agravante, ocorre que foi efetuado 
o bloqueio e a transferência dos valores para as contas dos respectivos beneficiários, 
restando, desta forma, prejudicado o seu julgamento.

No  mérito,  alegaram  a  inexistência  de  qualquer  óbice  para  a  Decisão 
agravada, porquanto alicerçada no poder geral de cautela do magistrado.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.     

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso. 

Inicialmente,  analiso  a  preliminar  de  perda  do  objeto  arguida  pelos 
Agravados em suas contrarrazões.



Não há que se falar em perda do objeto, tendo em vista que  o bloqueio e a 
transferência  dos  valores  foi  efetuada em decorrência  de  ordem judicial  precária, 
passível de  modificação, consoante a jurisprudência deste Tribunal1, razão pela qual 
rejeito referida preliminar.

Passo ao mérito.

A Constituição Federal, em seu art. 1002, dispõe que 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, salvo para as obrigações definidas em lei como de pequeno valor.

1 PROCESSUAL  CIVIL  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  MEDICAMENTO  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO  IRRESIGNAÇÃO  ALEGAÇÃO  DE  PERDA  DO  OBJETO  DA  AÇÃO 
DESACOLHIMENTO  NECESSIDADE  DE  CONFIRMAÇÃO  DA  TUTELA  ANTECIPADA 
SENTENÇA  FIXAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  DESPROVIMENTO.  -  0 
cumprimento de decisão antecipatória da tutela jurisdicional não exaure o objeto do processo, na 
medida em que se trata de provimento de natureza precária, que carece de confirmação na sentença 
TJDF; Rec 2009.01.1.084514-6; Ac. 595.280; Segunda Turma Cível; Rela Desa Carmelita Brasil;  
DJDFTE  18/06/2012  (TJPB,  Processo  nº  20020110094733001,  1ª  Câmara  Especializada  Cível, 
Relator Des. Leandro dos Santos, j. Em 09/04/2013).

EMENTA FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  USO  PROLONGADO.  MENOR 
COM QUADRO CLÍNICO DE EPILEPSIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DEVER DO 
MUNICÍPIO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. 
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO,  DECORRENTE  DO  FORNECIMENTO  DOS  FÁRMACOS  PRETENDIDOS. 
REJEITADA. MÉRITO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE 
DA PESSOA  HUMANA.  PRIMAZIA  SOBRE  PRINCÍPIOS  DE  DIREITO  FINANCEIRO  E 
ADMINISTRATIVO.  NÃO  OPONIBILIDADE  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL  AO  MÍNIMO 
EXISTÊNCIAL.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.  PAGAMENTO  DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  PELO  MUNICÍPIO  À  DEFENSORIA  PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  CONFUSÃO  ENTRE  CREDOR  E  DEVEDOR. 
DESPROVIMENTO.  O  cumprimento,  por  parte  do  Município  Réu,  da  tutela  antecipadamente 
concedida pelo magistrado singular não se mostra como condição suficiente para a extinção do feito  
sem resolução do mérito, porquanto, a satisfação da tutela antecipada não exclui o direito da parte à 
apreciação do mérito do processo em trâmite, mormente porque durante o curso da demanda podem 
advir várias circunstâncias que levem o julgador a confirmar ou mesmo revogar os efeitos interinos.  
A  saúde  é  um  direito  fundamental  do  ser  humano,  devendo  o  Estado  prover  as  condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício, e o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e de outros  
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário as ações e 
aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Lei n° 8.080/90, art. 2°, caput e § 1°. A 
assistência à saúde é integral, entendendo-se como tal um conjunto articulado e contínuo de ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema, Lei n° 8.080/90, art. 7°, II.  II É direito líquido e certo de qualquer 
cidadão  brasileiro  obter  do  poder  púl1ico,  federal,  estadual  ou  municipal  a  integralidade  da 
assistência à saúde, de forma a atende seu caso específico, em todos os níveis de complexidade do 
sistema. Lei n.° 8.080/90, art. 7°, II É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a  
Defensoria Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, 
urna vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor STJ, AgRg no REsp 
1273701/RS, Relator Ministro Castro Meira, julgado em 15/03/2012, publicado no DJe 28/03/2012. 
Precedentes jurisdicionais deste Tribunal e do STJ (TJPB, Processo nº 20020110276785002, Tribunal 
Pleno, Relator Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. Em 09/01/2013).

2 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.



O regime constitucional de precatórios, veda o fracionamento, repartição ou 
quebra do valor da execução, para fins de enquadramento de parcela do total na siste-
mática das requisições de pagamento de pequeno valor, conforme se observa de deter-
minação expressa da Constituição Federal, no art. 100, §8º, após Emenda Constitucio-
nal n. 62/2009, sendo, desta forma, proibido o fracionamento do crédito total da exe-
cução, para fins de pagamento mediante requisição de pequeno valor.

Nesse sentido,  a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça3 e 
deste Tribunal de Justiça4.

No presente caso, o valor executado é de R$ 153.575,13, f. 407, tendo o Juízo 
determinado o pagamento da importância de R$ 40.680,00, mediante bloqueio direto 
na  conta corrente do Agravante, autorizando a imediata  transferência, por entender 
que este valor correspondia ao teto para pagamento por meio de RPV, restando cara-
cterizado o fracionamento da execução, o que é vedado consoante o entendimento 

3 EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔ-
NOMO.ADVOGADOS.  EXECUÇÃO  CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  FRACIONAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIO.

Tratando-se  de  execução  condenatória 
contra a Fazenda Pública, é inviável o desmembramento dos honorários advocatícios do montante 
principal, para fins de dispensa da expedição de precatório.

Precedentes.
Recurso  especial  provido.  (REsp 

1232917/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Processo no. 051.2009.000.022-
8/002, julg. em 15/03/2011, DJ 25/03/2011)

EMENTA:  PREVIDENCIÁRIO  E  PRO-
CESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTEN-
ÇA. VALOR QUE ULTRAPASSA O LIMITE FIXADO PARA A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VA-
LOR. FRACIONAMENTO DA QUANTIA REFERENTE AOS HONORÁRIOS PARA PAGAMEN-
TO MEDIANTE RPV. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não se admite o fracionamento do valor 
principal da execução, de tal sorte que parte do pagamento se dê via RPV - a verba honorária que não  
exceda o teto de sessenta salários mínimos - e a outra, mediante precatório.

Precedente do STJ.
2. Agravo regimental improvido (AgRg no 

Resp Processo no. 051.2009.000.022-8/002, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 
25.05.2009).

4 EMENTA:  AGRAVO  INTERNO.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA  EXCLUSIVAMENTE  EM 
NOME DO PROMOVENTE. CRÉDITO QUE ULTRAPASSA O LIMITE FIXADO PARA A RE-
QUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO DA QUANTIA REFERENTE AOS HO-
NORÁRIOS PARA PAGAMENTO MEDIANTE RPV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Não se admite o fracionamento do valor 
principal da execução, de tal sorte que parte do pagamento se dê via RPV - a verba honorária que não 
exceda o teto de sessenta salários mínimos - e a outra, mediante precatório. Precedente do STJ.(...)”. 
(AgRg no REsp 881.122/SC, Rel. Ministro Arnaldo Este ves Lima, Quinta Turma, Me 25.05.2009)  
“Segundo os art. 23 e 24 da Lei Federal 8.906/94, pode o advogado executar o crédito de honorários  
advocatícios de forma autônoma ou em conjunto com o principal. 2. A expedição de Requisição de 
Pequeno Valor em separado, para o crédito de honorários advocatícios, assegurada pelo art. 23 da Lei  
Federal 8.906/94, independentemente do valor do crédito principal, exige que, na execução deste, o 
advogado figure como litisconsorte ativo. A expedição de RPV em separado para os honorários, sem 
que o advogado figure no polo ativo, caracteriza o fracionamento, vedado pelo art. 100, § 4 0, da 
CF/88. Precedentes da Câmara e do STJ.  4. Pleito de redução da verba honorária prejudicado. APE-
LAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível n. 70031804750, Terceira Câmara Especial Cível,  Rel. Eduar-
do Uhlein, Julgado em 30/03/2010)  

Agravo interno desprovido. (TJPB, Ac. do 
proc. n. 05120090000228002, 2ª CC, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. em 10/07/2012)



acima invocado.

Ressalte-se  que,  equivocadamente,  a  Decisão  agravada tomou  por  base  o 
valor de sessenta salários mínimos para o pagamento por meio de RPV, tendo em 
vista que a quantia bloqueada é de R$ 40.680,00, ultrapassa o valor referente aos 
requisitórios de pequeno valor, estabelecido pela  a EC n.º 62/2009, que deu nova 
redação ao art. 100, §4º, da CF e acrescentou o art. 97, §12, II do ADCT5, que deve 
ser adotado para o presente caso diante da ausência de informação nos autos de que 
tenha o Agravante regulamentado o valor do pagamento do RPV.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “na 
execução  por  quantia  certa  contra  a  Fazenda  Pública,  deve  o  juiz  da  execução 
reportar-se ao presidente do Tribunal ao qual está vinculado para a expedição da 
requisição, não podendo fazê-lo diretamente ao chefe do Poder Executivo, trate-se de 
pagamento realizado por meio de precatório ou mesmo por requisição de pequeno 
valor”  (STJ,  REsp  1068750/MS,  Rel.  Honildo  Amaral  de  Mello  Castro, 
Desembargador convocado do TJ/AP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2010, DJe 
16/11/2010).

Este Tribunal de Justiça6 se filia ao entendimento da Corte Superior.

5 Art. 100.  (…)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica 
aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas 
devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

§ 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 social. 

"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  devedores,  omissos  na 
regulamentação, o valor de:

(...)
II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. 

6 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA. 
REQUISIÇÃO  DE  PEQUENO  VALOR.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  730  DA  LEGISLAÇÃO 
ADJETIVA  CIVIL.  ATO  DE  COMPETÊNCIA  EXCLUSIVA  DO  PRESIDENTE  DESTE 
TRIBUNAL.  ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §1-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO. A requisição de pagamento das obrigações devidas pela Fazenda Pública é de 
competência exclusiva do Presidente do Tribunal a que está vinculado o juízo da execução, cabendo a 
este o cumprimento do disposto no artigo 730 do CPC. tanto nos pagamentos realizados por meio de  
precatórios como por requisições de pequeno valor (TJPB, AI n.º 015.2009.001216-0/001, Relator 
Des. José Ricardo Porto, julgado em 19/11/2012).

AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  EXECUÇÃO.  MUNICÍPIO.  REQUISIÇÃO  DE 
PEQUENO VALOR. BLOQUEIO DE VERBA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL.  APLICAÇÃO DO ART.  100,  §  3°,  CF/88,  C/C 730,  I,  CPC.  PROVIMENTO DO 
RECURSO.  Cabe  ao  juiz  de  primeiro  grau  oficiar  ao  Presidente  do  Tribunal,  competente  para 
requisitar o pagamento e apreciar pedido de seqüestro de débitos de pequeno valor (TJPB, AI n.º 
015.2009.001578-3/001, Relator Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,  julgado em 29/10/2012).

MANDADO  DE 
SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO DE 
PEQUENO  VALOR  –  RPV  -  EXPEDIDA  DIRETAMENTE  PELO  JUIZ  DA  EXECUÇÃO. 



Pelo exposto, inexiste razão para a manutença da Decisão agravada.

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, dou-lhe provimento para 
determinar a revogação do bloqueio judicial e transferência determinados às f. 
32/39,  bem  como  o  imediato retorno dos  valores  transferidos  aos cofres 
públicos.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

IMPOSSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA  DO  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL.  PREVISÃO  DO 
ARTIGO 730, INCISO I, DO CPC. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. A interpretação sistemática 
dos arts. 100 s 3º da Carta Magna e 730, I e II do CPC denota que, não obstante tratar-se de obrigação 
de pequeno valor e, por isso, insuscetível de expedição de precatório, a requisição deve ser ordenada  
pelo Presidente do Tribunal no afã de privilegiar a ordem cronológica de habilitação dos créditos  
oponíveis contra a Fazenda. Isso quer dizer que a requisição do pagamento das obrigações devidas  
pela Fazenda Pública é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal a que está vinculado o 
juízo da execução,  cabendo a este  o  cumprimento do disposto no artigo 730 do CPC, tanto nos  
pagamentos realizados por meto de precatórios como por requisições de pequeno valor (…) (TJPB,  
MS n.º 999.2010.000395-6/001, Terceira Câmara Especializada Cível, Rel. Des. Márcio Murilo da 
Cunha Ramos, julgado em 07/06/2011). 

MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  REQUISIÇÕES  DE  PEQUENO  VALOR  EXPEDIDAS  DIRETAMENTE  PELO 
JUÍZO  DA EXECUÇÃO  AO  CHEFE  DO  EXECUTIVO  DO  MUNICÍPIO  DE  ALAGOINHA. 
PROCEDIMENTO  AMPARADO  PELA RESOLUÇÃO  N.°  20/2006,  DESTE  TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA.  DESCONFORMIDADE  COM  O  ART.  730,  I,  DO  CPC.  NECESSIDADE  DE 
REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DA PRESIDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. 
ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO  STJ.  DECLARAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  DAQUELA 
RESOLUÇÃO.  NULIDADE  DAS  ORDENS  DE  PAGAMENTO.  CONCESSÃO  DA 
SEGURANÇA. 

1.  “A  interpretação 
sistemática dos arts. 100, § 3.º, da Carta Magna e 730, I e II, do CPC denota que, não obstante tratar-
se de obrigação de pequeno valor e, por isso, insuscetível de expedição de precatório, a requisição 
deve  ser  ordenada  pelo  Presidente  do  Tribunal  no  afã  de  privilegiar  a  ordem  cronológica  de 
habilitação dos créditos oponíveis contra a Fazenda. Isso quer dizer que a requisição do pagamento 
das obrigações devidas pela Fazenda Pública é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal a 
que está vinculado o juízo da execução, cabendo a este o cumprimento do disposto no artigo 730 do 
CPC, tanto nos pagamentos realizados por meio de precatórios como por requisições de pequeno 
valor”  (STJ,  RMS  27.889/PB,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em 
17/03/2009, DJe 30/03/2009).

2. “Embora tenha a Lei 
10.259/2001, dos Juizados Especiais Federais, conferido, em seu artigo 17, caput e §2º, poderes ao 
juiz  singular  para  que,  em  substituição  ao  Presidente  do  Tribunal,  determine  o  pagamento  de 
requisição  de  pequeno valor,  tal  procedimento não  pode ser  aplicado nas  execuções  dos demais 
órgãos do Poder Judiciário, por ausência de expressa previsão legal” (Idem).

3. A Resolução TJPB n.° 
20/2006, no ponto em que determina a requisição direta de pagamento pelo Juízo da execução ao ente 
federado devedor, por não se alinhar à interpretação firmada pelo STJ a respeito do art. 730, do CPC, 
é ilegal e os atos dela decorrentes hão de ser declarados nulos.

4.  Segurança  concedida 
(TJPB, MS n.°  0100771-46.2010.815.0000, Quarta Câmara Especializada Cível, Rel. Des. Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira, julgado em 08/10/2013, DJPB 25/10/2013, p. 19).



Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


