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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0001767-98.2010.815.0141

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Brejo dos Santos – Adv.: José Weliton de Melo
(OAB-PB 9.021). 

Apelado: Delisomar  Pereira  da  Silva  –  Adv.:  Noemia  Climintino  Leite
(OAB-PB 21.425). 

EMENTA: IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  REJEIÇÃO LIMINAR.  IRRESIGNAÇÃO.
APELO.  CONDENAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  RPV.  NORMA  MUNICIPAL  QUE
ESTIPULAVA VALOR MÍNIMO DE DOIS SALÁRIOS-
MÍNIMOS PARA PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS POR
RPV.  DECLARAÇÃO  INCIDENTE  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  NORMA
MUNICIPAL. DESACORDO COM ART. 100, §4º, DA
CF/88. MÍNIMO  IGUAL  AO  VALOR  DO  MAIOR
BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL.  AUSÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL A
SER SEGUIDA EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO
DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  APLICAÇÃO
DA  NORMA  CONSTITUCIONAL.  ART. 87,  II,
DOS ADCT. DESPROVIMENTO DO APELO. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município
de Brejo dos Santos hostilizando a decisão (fls.135/137), proveniente
da 1ª Vara  de  Catolé  do  Rocha, proferida nos  autos  do  processo  em
epígrafe, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em que
contendem o Apelante contra Delisomar Pereira da Silva, ora Apelado. 

O Magistrado singular rejeitou  liminarmente  a
impugnação  ao  cumprimento  de  sentença  com  fulcro  no  art.525,§4º,
CPC/2015,  sob  fundamento  de  que  o  Réu/Apelante  trouxe,  de  forma
genérica,  alegação  de  excesso  de  cálculos,  sem  apresentar
demonstrativos de cálculos e nem o valor que entende devido, pugnando
apenas pela remessa à contadoria judicial.

Ainda, percebendo que o valor não excedia a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil  reais),  determinou o pagamento através de RPV
(Requisição de Pequeno Valor), com fundamento no art. 87, II, dos ADCT. 

Insatisfeito, o recorrente interpôs recurso de Apelação
(fls.142/148) sustentando que a decisão encontra-se em desacordo com o
que estipula o art.  1º da Lei  Municipal  nº 005/2013 que prevê para a
quantia de pequeno valor o montante máximo de dois salários-mínimos,
sendo esta a quantia que representa a realidade econômica do município,
não podendo a decisão estipular para RPV a quantia da condenação que
extrapola dois salários-mínimos.

Contrarrazões (fls.151/155).

Parecer ministerial (fls. 161/164)  sem pronunciamento
quanto ao mérito recursal, por entender ausente o interesse público que
torne obrigatória a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O
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Se insurge o Apelante, aduzindo, apenas, que a decisão
fustigada encontra-se em desacordo com o que estipula o art. 1º da Lei
Municipal  nº  005/2013  que  prevê  para  a  quantia  de  pequeno valor  o
montante máximo de dois  salários-mínimos,  sendo esta a  quantia  que
representa a realidade econômica do município, não podendo a decisão
estipular para RPV a quantia da condenação que extrapola dois salários-
mínimos. 

Compulsando os autos, vê-se que não há retoque a se
fazer na decisão combatida. 

O  Magistrado  de  primeiro  grau  determinou  o
pagamento  da  condenação  através  de  Requisição  de  Pequeno  Valor,
entendendo  que  o  valor  da  condenação  R$  6.000,00(seis  mil  reais),
aproximadamente,  seria quantia de pequeno valor,  tendo em vista que
declarou incidentalmente inconstitucional a norma municipal do art. 1º da
Lei 005/2013 do Município de Brejo dos Santos, que prevê que a quantia
de pequeno valor para fins de dívidas da fazenda municipal representa, no
máximo, dois salários-mínimos, em total desacordo com a norma do art.
100, §4º, da CF/88, que prevê o valor mínimo como: “...sendo o mínimo igual

ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social”. 

Veja-se a Constituição Federal/1988: 

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. (Redação
dada  pela  Emenda  Constitucional  nº  62,  de  2009). 
(Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 

§  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
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social. (Redação dada pela Emenda Constitucional  nº
62, de 2009). 

Assim,  sendo  declarada  inconstitucional  a  norma
municipal,  entendo  de  igual  forma  como  o  Magistrado  de  primeira
instância, que a norma a ser aplicada é a do art. 87, II, dos ADCT, pois o
Município/Apelante restaria sem norma que estipulasse limite mínimo para
RPV, devendo seguir os ditames da Carta Federal.

Veja-se a norma constitucional: 

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100
da  Constituição  Federal  e  o  art.  78  deste  Ato  das
Disposições  Constitucionais  Transitórias  serão
considerados  de  pequeno  valor,  até  que  se  dê  a
publicação oficial das respectivas leis definidoras
pelos entes da Federação, observado o disposto
no § 4º do art.  100 da Constituição Federal,  os
débitos ou obrigações consignados em precatório
judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002).

II  -  trinta  salários-mínimos,  perante  a  Fazenda
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 37, de 2002) 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a decisão de primeira instância em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
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e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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