
  

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR: 
aspectos constitucionais e legais



  

Evolução histórica

● Constituição Federal de  1988
● Art. 100. À exceção dos créditos de natureza 

alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda 
Federal, Estadual ou Municipal, 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. § 1º inclusão no orçamento § 2º 
sequestro nos casos de preterição



  

● 1 - Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/1998

● "Art. 100 - ..........................................
● § 3º O disposto no "caput" deste artigo, 

relativamente à expedição de precatórios, não 
se aplica aos pagamentos de obrigações 
definidas em lei como de pequeno valor que 
a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva 
fazer em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado."



  

● 2 - Emenda Constitucional nº 30, de 
13/09/2000

● "Art.100. ..............................................“

● "§ 4º A lei poderá fixar valores distintos para 
o fim previsto no § 3º deste artigo, segundo 
as diferentes capacidades das entidades de 
direito público." (AC)



  

● 1 - Lei nº 10.099, de 19/12/2000

● Altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
regulamentando o disposto no § 3o do art. 
100 da Constituição Federal, definindo 
obrigações de pequeno valor para a 
Previdência Social.



  

● Art. 128. As demandas judiciais que tiverem 
por objeto o reajuste ou a concessão de 
benefícios regulados nesta Lei cujos valores 
de execução não forem superiores a R$ 
5.180,25 (cinco mil ....) por autor poderão, por 
opção de cada um dos exeqüentes, ser 
quitadas no prazo de até sessenta dias após a 
intimação do trânsito em julgado da decisão, 
sem necessidade da expedição de precatório.“



  

● "§ 1o É vedado o fracionamento, repartição 
ou quebra do valor da execução, de modo 
que o pagamento se faça, em parte, na forma 
estabelecida no caput e, em parte, mediante 
expedição do precatório." (AC)*

● "§ 2o É vedada a expedição de precatório 
complementar ou suplementar do valor pago 
na forma do caput." (AC)



  

● "§ 3o Se o valor da execução ultrapassar o 
estabelecido no caput, o pagamento far-se-á 
sempre por meio de precatório." (AC)

● "§ 4o É facultada à parte exeqüente a 
renúncia ao crédito, no que exceder ao valor 
estabelecido no caput, para que possa optar 
pelo pagamento do saldo sem o precatório, na 
forma ali prevista." (AC)



  

● Art. 2o O disposto no art. 128 da Lei nº 8.213, 
de 1991, aplica-se aos benefícios de prestação 
continuada de que trata a Lei 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993.

● Art. 3o Os precatórios inscritos no Orçamento 
para o exercício de 2000 que se enquadrem 
nas demandas judiciais de que trata o art. 128 
da Lei nº 8.213, de 1991, ou no art. 2o desta 
Lei, poderão ser liquidados em até noventa 
dias da data de sua publicação, fora da 
ordem cronológica de apresentação.



  

● 2 - Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001
● Instituiu os Juizados Cíveis e Criminais no 

âmbito da Justiça Federal.
● Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal 

Cível processar, conciliar e julgar causas de 
competência da Justiça Federal até o valor de 
sessenta salários mínimos, bem como 
executar as suas sentenças.



  

● Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar 
quantia certa, após o trânsito em julgado da 
decisão, o pagamento será efetuado no prazo 
de sessenta dias, contados da entrega da 
requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 
citada para a causa...

●  § 1o Para os efeitos do  § 3º do art. 100 da 
Constituição Federal, as obrigações ali 
definidas como de pequeno valor, ... terão 
como limite o mesmo valor  (art. 3o, caput).



  

● § 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz 
determinará o seqüestro do numerário 
suficiente ao cumprimento da decisão.

● § 3o São vedados o fracionamento, 
repartição ou quebra do valor da execução, de 
modo que o pagamento se faça, em parte, na 
forma estabelecida no § 1o deste artigo, e, em 
parte, mediante expedição do precatório, e a 
expedição de precatório complementar ou 
suplementar do valor pago.



  

● § 4o Se o valor da execução ultrapassar o 
estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, 
sempre, por meio do precatório, sendo 
facultado à parte exeqüente a renúncia ao 
crédito do valor excedente, para que possa 
optar pelo pagamento do saldo sem o 
precatório, da forma lá prevista.



  

● 3 - Emenda Constitucional nº 37, de  
12/06/2002

● “Art. 100. ..............................................
● "§ 4o São vedados  a expedição de precatório 

complementar ou suplementar de valor 
pago, bem como fracionamento, repartição 
ou quebra do valor da execução, a fim de que 
seu pagamento não se faça, em parte, na 
forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em 
parte, mediante expedição de precatório.



  

● 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:



  

● I - quarenta salários-mínimos Estados, DF
● II trinta  salários-mínimos,  perante  a  Fazenda 

dos Municípios. Parágrafo único. Se o valor da 
execução ultrapassar o estabelecido neste 
artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por 
meio de precatório, sendo facultada à parte 
exeqüente a renúncia ao crédito do valor 
excedente, para que possa optar pelo 
pagamento do saldo sem o precatório, da 
forma prevista no § 3º do art. 100.



  

● Lei 5.250/2002, de 02 de julho de 2002 do 
Estado do Piauí – 5 (cinco) salários mínimos 
como débito de pequeno valor.

● Ação proposta pela PGR.
● Piso.



  

● AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
2.868 PIAUÍ

● Relator originário: Min. Carlos Brito
● Relator para o Acórdão: Min. Joaquim Barbosa
● EMENTA:
● AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. 
PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO 
VALOR. CF ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87.



  

● Possibilidade de fixação, pelos estados 
membros, de valor inferior ao referencial ao 
do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional 37/2002.

● Ação direta julgada improcedente.
● Julgamento: 02/06/2004
● Lei 6.009, de 07 de junho de 2010.



  

● Voto do Ministro Joaquim Barbosa: “Peço 
venia ao Ministro Carlos Britto para julgar 
improcedente a ação direta por entender, na 
linha do que já foi ventilado por alguns 
Colegas, que a norma do art. 87 tem caráter 
nitidamente transitório e abre margem a que 
as unidades da Federação disponham 
livremente sobre essa matéria.”



  

● Voto do Ministro Cézar Peluso:  “... O 
legislador estadual tem, pois, toda liberdade 
para, segundo os próprios critérios 
constitucionais, compatibilizar o valor com as 
disponibilidades orçamentárias da respectiva 
entidade da federação ...”



  

● Voto do Ministro Gilmar Mendes: “... tenho a 
impressão de que o legislador constituinte 
quis deixar claro ao estado a possibilidade de 
fazer uma avaliação das suas forças 
financeiras (...) Por não dispor de dados para 
dizer que o Estado do Piauí teria violado o 
princípio da proporcionalidade ao 
estabelecer esse piso e por reconhecer, 
inclusive, a situação financeira peculiar 
daquele estado, também acompanho a 
divergência.”



  

● Voto do Ministro Marco Aurélio: “ Diante da 
realidade e das finanças do próprio Estado, 
não tenho como entender que esse valor não 
é razoável ... A menos que pudesse proclamar 
a falta de razoabilidade do dispositivo – e 
não me sinto à vontade para fazê-lo -, devo 
concluir pela constitucionalidade do preceito.”



  

● ADI 4332 – Rondônia. Proposta em 
03/11/2009

● Relator atual: Min. Alexandre de Moraes
● REQTE.: Conselho Federal da Ordem dos  

Advogados do Brasil
● Declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º 

da Lei 1.788/2007. RPV 10 salários mínimos.



  

● Descumprimento do § 5º do art. 100 da CF, 
fixar valores segundo as diferentes 
capacidades,  e inobservância dos princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade.

● Porto Velho – 30 salários mínimos.
● Parecer MP: Procedência da ação pela 

violação do princípio da proporcionalidade. 
“Somente razões financeiras, devidamente 
apresentadas e comprovadas, dariam ensejo 
à redução do limite proposto no ADCT”.



  

● 4 - Emenda Constitucional nº 62, de 
09/12/2009

● "Art.100. ..............................................“
● § 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.



  

● Artigo 97 do ADCT
● § 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: I - 40 (quarenta) salários mínimos para 
Estados e para o Distrito Federal;

● II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios



  

● 1 - Leis anteriores à Emenda Constitucional 
62/2009 – valores inferiores ao maior 
benefício da Previdência Social.

● 2 - Leis publicadas após o prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias previsto no § 12 do artigo 97 
do ADCT em valores inferiores ao estipulado 
no artigo 87 do ADCT.



  

● 1 - Leis anteriores à EC 62/2009 – valores 
inferiores ao maior benefício da Previdência 
Social, § 4º do art. 100 da CF.

● Leonardo Carneiro da Cunha. A Fazenda 
Pública em Juízo. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. Pág. 370.



  

● “Não restam dúvidas de que estão revogadas 
todas essas leis que estabeleciam limites 
inferiores ao valor do maior benefício do 
regime geral de previdência social.  Com a 
superveniência da exigência constitucional de 
limite mínimo, não persistem mais as leis que 
conflitem com tal previsão.”



  

● “É ponto incontroverso na doutrina e na 
jurisprudência brasileiras que não existe 
inconstitucionalidade de lei superveniente. A 
nova previsão constitucional não torna 
inconstitucionais as leis anteriores que a ela 
não se adéquem. Em vez de tornar 
inconstitucionais as normas até então em 
vigor, a nova regra constitucional tem o 
condão, isto sim, de revogá-las.”



  

● 1. A jurisprudência do TST firmou o 
entendimento no sentido de que resultou 
revogada a legislação municipal, anterior à 
EC nº 62/2009, que haja fixado para 
requisições de pequeno valor importe 
inferior ao valor do maior benefício do 
regime geral de previdência social.  Ag-AIRR-
2370-55.2013.5.22.0002. 4ª turma. Relator: 
ministro João Oreste Dalazen. Julgamento 03 
de maio de 2017.



  

● TJPR 1107649-8(Acórdão)

Relator: Josély Dittrich Ribas Processo: 
1107649-8 Acórdão: 55213. Fonte: DJ: 1477 
Data Publicação: 16/12/2014 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível 
Data Julgamento: 25/11/2014



  

● EMENTA: (...) FIXAÇÃO DO RPV EM CINCO 
SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI LOCAL NÃO 
RECEPCIONADA PELA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 - CONFRONTO 
COM O DISPOSTO NO ARTIGO 100, §4º, DA CF 
- VALOR MÍNIMO IGUAL AO TETO DO REGIME 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LIMITE NÃO 
OBSERVADO PELA LEI MUNICIPAL (…) 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 87 DA ADCT - FIXAÇÃO 
EM 30 SALÁRIOS MÍNIMOS - DECISÃO 
MANTIDA.



  

● Leis publicadas após o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias.

● Artigo 97 do ADCT, § 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:



  

● Agravo de Instrumento nº. 0060460-
36.2012.8.26.0000, TJ/SP. Rel. Des. Antônio 
Carlos Villen (...) Decurso do prazo de 180 
dias previsto na EC 62/2009 que não tem o 
condão de impedir que, posteriormente, a 
Municipalidade edite lei estabelecendo 
aquele teto, segundo sua capacidade 
econômica, tal como ocorrido no caso 
concreto. Citação para a execução que se deu 
após a promulgação da lei municipal.



  

● TJPE - Mandado de Segurança 391437-4
008073-88.2015.8.17.0000 Relator: Fernando 
Cerqueira.10/05/2016. 1 (...). 2(...). 3. No caso 
concreto, a Lei Municipal nº. 2.792/2011 fora 
publicada em 01 de junho de 2011, fora, 
portanto, do prazo estipulado pela Emenda 
Constitucional. Desse modo, considerando 
que o crédito exequendo corresponde a valor 
inferior a 30 (trinta) salários mínimos, o seu 
pagamento deve ser efetuado através de 
requisição de pequeno valor.



  

● PROCESSO Nº TST-AIRR-2423-
22.2012.5.23.0106 Relator: Ministro Barros 
Levenhagen. Julgamento: 17/08/2016.

● (...) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 
EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL APÓS O PRAZO 
ESTABELECIDO NO § 12 DO ARTIGO 97 DO 
ADCT. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISOS II, 
XXXV, LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA.



  

● (...) II - Nesse passo, o Regional, ao determinar 
o processamento do crédito 
mediante requisição de pequeno valor (RPV), 
decidiu em plena sintonia com a atual, notória 
e iterativa jurisprudência deste Tribunal, no 
sentido de que, à falta de edição da lei local 
no prazo estabelecido pela EC nº 62/2009, 
prevalece a norma prevista no artigo 87, II, 
do ADCT. Precedentes...(Negado seguimento).



  

● RR. FASE DE CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 
EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL APÓS O PRAZO 
ESTABELECIDO NO § 12 DO ARTIGO 97 DO 
ADCT. Na hipótese, o Tribunal Regional 
determinou a aplicação da Lei Municipal 
3.724/2013, que fixa o montante a ser 
considerado como teto da obrigação 
de pequeno valor. Entretanto, a norma local 
não se aplica ao feito, uma vez que sua 
publicação ocorreu após expirado o prazo 
de 180 dias previsto pela EC 62/09. 



  

● Considerando que a Lei Municipal 
3.724/2013 foi editada apenas em 
05/04/2013, ela efetivamente não pode 
ser aplicada, devendo prevalecer a 
disposição inserta no art. 97, § 12, do 
ADCT, CF/88, com redação dada pela EC 
62/2009.  Precedentes. RR.  Brasília, 19 de 
abril de 2017. Douglas Alencar Rodrigues. 
Ministro Relator. Processo Nº TST-RR-560-
65.2013.5.15.0123



  

● Lei 13.756/2011 – RIO GRANDE DO SUL - 40 
SM

● Lei 14.757, de 17 de novembro de 2015  - 10 
SM.

● ADI 5421 proposta em 24/11/2015.
● CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB. Relator: 
Ministro Gilmar Mendes.



  

● Art. 1º - 10 SM;
● Art. 2º  - prazo máximo de até 60 (sessenta) 

dias para pagamento.
● Art. 5º - inaplicabilidade às requisições cujo 

trânsito em julgado da decisão tenha 
ocorrido antes de sua entrada em vigor.

● Art. 6º - entrega da requisição pelo próprio 
credor ou seu representante, processo físico. 
Invasão de competência da União. Processual.



  

● INICIAL “INVALIDADE DO ART. 1º ... POR 
VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO ‘CAPUT’ DO 
ART. 97 DO ADCT - DA SUSPENSÃO DA 
EFICÁCIA DO § 4º DO ART. 100 DA CF/88 A 
PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC Nº 
62/2009  ...”. “DO LIMITE TEMPORAL PARA A 
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO 
ESTABELECIDO PELO ARTIGO 97 DO ADCT - DO 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA EC Nº 
62/2009 - VIOLAÇÃO AO ART. 3º DA EC Nº 
62/2009 E AO § 12 DO ARTIGO 97 DO ADCT:



  

● VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO CONTIDA NO § 4º 
DO ART. 100 DA CF/88 - DA INOBSERVÂNCIA 
DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ESTADO DO 
RS À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

● Estado do Rio Grande do Sul – 5º PIB per 
capita.



  

● ADI 5440 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – CNT. 
Proposta em 17/12/2015.

● Relator: Ministro Gilmar Mendes. ART. 97 DO 
ADCT - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO § 4º DO 
ART. 100 DA CF. Violação do  § 12 do art. 97 
do ADCT. Violação ao § 4º do art. 100 DA 
CF/88 pela  INOBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE 
ECONÔMICA.  PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE



  

● ADI 5.421/RS. CFOAB. PARECER DO MP:
● 1. Invade competência da União para legislar 

sobre Direito Processual (Constituição da 
República, art. 22, I) norma estadual que 
estipule dever de credor encaminhar ordem 
de pagamento de obrigação de pequeno 
valor (OPV) diretamente ao órgão público 
devedor (no caso, o art. 6o da Lei 
14.757/2015, do Estado do Rio Grande do 
Sul).



  

● 2. É possível alterar limite de OPVs na vigência 
do regime especial estabelecido pelo art. 97 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias de 1988 (ADCT). O caput do art. 
97 não suspendeu a eficácia do art. 100, § 
4º , da CR. 3. Não existe limite temporal para 
alterar o teto das obrigações de pequeno 
valor pelo art. 3º  da Emenda Constitucional 
62, de 9 de dezembro de 2009, e o art. 97, § 
12, do ADCT/1988.



  

● 4. É razoável a redução do limite das OPVs de 
40 para 10 salários mínimos, por parte do 
Estado do Rio Grande do Sul, diante de sua 
gravíssima e notória crise financeira. 5. 
Parecer pela procedência parcial do pedido da 
ação direta. Art. 100, § 4º  , da CR “Não 
suspendeu a eficácia “apenas considerou que 
esse dispositivo, por tratar de parâmetros 
para definição das obrigações de pequeno 
valor, não se aplica ao regime especial de 
precatório para entes federados em mora”.



  

● “O objetivo do art. 97, § 12, do ADCT é 
garantir que, a partir da implantação do 
regime especial de pagamento de precatórios, 
todos os entes federados possuam valores 
fixados para limite das obrigações de 
pequeno valor  ... Não é possível concluir, 
com fundamento nesses dispositivos, que o 
Estado do Rio Grande do Sul não poderia 
promover alteração em sua legislação para 
modificar a disciplina das obrigações de 
pequeno valor.”



  

Aplicação da Lei no tempo

● 26/02/2015 PLENÁRIO REPERCUSSÃO GERAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 729.107  
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO 

● APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO 
INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE 
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – 
ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI 
NOVA NA ORIGEM – RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – 
PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS 
DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO.



  

● “Possui repercussão geral a controvérsia 
alusiva à incidência de lei nova sobre 
parâmetro de definição de requisição de 
pequeno valor na execução iniciada, 
consideradas a medula da segurança jurídica, 
que é a irretroatividade da lei, e a existência 
de julgados da Segunda Turma em sentido 
contrário ao do acórdão atacado.”



  

● AG.REG. RE 646.313. 18/11/2014 SEGUNDA 
TURMA RELATOR :MIN. CELSO DE MELLO.  
EMENTA: RE – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE 
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR 
(CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE 
IMEDIATA,  DESDE QUE OBSERVADAS 
SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO 
TEMPO  (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO 
PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE 
OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA 
JURÍDICA



  

● CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ 
TRANSITADA EM JULGADO  EM MOMENTO 
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 
ESTADUAL  QUE REDUZIU O VALOR DAS 
OBRIGAÇÕES  DEVIDAS PELA FAZENDA 
PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS 
NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME 
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM 
DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO 
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
VALOR (RPV)



  

● – AS NORMAS ESTATAIS,  TANTO DE DIREITO 
MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, 
NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU 
PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS 
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM 
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO 
POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL  (LIMITES 
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



  

● (...)- O Poder Público(o Estado do Piauí, no caso) ...., 
não pode (...) submeter a execução contra ele já 
iniciada,  fundada em condenação judicial também 
já anteriormente transitada em julgado, ao regime 
ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a 
utilização, pelo credor, do mecanismo mais 
favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de 
aplicabilidade até então legitimada em razão dos 
parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. 



  

TST - Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DEJT 
17/12/2010 (…) Entendimento desta Seção 
Especializada, ao exame da questão de mérito, 
no sentido de que a lei municipal ou estadual 
somente terá aplicação aos créditos judiciais 
apurados posteriormente à sua edição; já 
aqueles verificados anteriormente, regem-se 
pelo valor definido no art. 87 do ADCT.



  

Hipótese em que é incontroverso que o ato 
judicial no qual foi determinado o 
processamento da execução de forma 
simplificada é anterior à edição da lei no 
âmbito do Município  reclamado, constituindo-
se, assim, obrigação de pequeno valor, na forma 
do referido art. 87 do ADCT, ficando dispensada 
da expedição de precatório. E-RR – 102400-
96.1990.5.04.0102. 02/12/2010, Relator Juiz 
Convocado: Flavio Portinho Sirangelo.



  

TJCE - PROCESSO Nº: 0622650-
91.2016.8.06.0000 AI RELATOR: DES. ANTÔNIO 
ABELARDO BENEVIDES MORAES

(...)2. Em remate, a consequência para o ente 
público que descumprir o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, é tão somente a aplicação do 
montante de 40 (quarenta) ou 30 (trinta) 
salários-mínimos, até a superveniência de lei 
local



  

3. Quando a EC nº 62 de 09.12.2009 entrou em 
vigor, já havia diversas legislações específicas 
definindo o valor considerado como de pequena 
monta, no entanto algumas dessas leis 
estabeleceram limites inferiores ao maior 
benefício do regime geral da previdência social 
pago, termos em que não foram recepcionadas.



  

4. As normas que regem o regime de precatórios 
e pagamento de RPVs têm natureza processual 
e aplicabilidade imediata, de modo que atinge 
apenas os títulos executivos cujo trânsito em 
julgado tenha ocorrido em momento posterior 
ao início de sua vigência.

Trânsito – 16.12.2011. Lei - 03.12.2013



  

7. Portanto, a expedição de precatório, no lugar 
da RPV, interfere indevidamente em situações 
jurídicas já consolidadas, violando o direito 
adquirido dos credores da Fazenda Municipal 
em receber pagamento imediato.

Outro fundamento



  

VALOR FIXO - Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 
2003. Lei nº. 15.683, de 20 de julho de 2005 – 
MG
Valor da RPV – R$ 11.000,00 (onze mil reais).
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 
9º, § 3º, DA LEI ESTADUAL 14.699/03 - QUESTÃO 
JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL - IRRELEVÂNCIA DA ARGUIÇÃO - 
INOCORRÊNCIA.



  

1 - De acordo com a douta maioria, é relevante a 
arguição de inconstitucionalidade do art. 9º, § 
3º, da Lei Estadual 14.699/03, pois o legislador 
mineiro ao estabelecer um valor fixo para RPV's 
contrariou o princípio da simetria 
constitucional, expresso em salários mínimos, 
visto que, ao contrário do que deveria ocorrer, 
esse valor fixo será desatualizado a cada ano, 
quebrando, assim, a finalidade da norma que 
tem por objeto a sua permanente atualização.



  

2 - Muito embora o Supremo Tribunal Federal já 
tenha decidido que os estados-membros 
possam adotar valor de referência inferior ao 
estabelecido pelo artigo 87 do ADCT, 
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 37, 
de 2002, vedou a utilização de valores fixos, 
sem um mecanismo adequado para manter 
atualizado o pagamento de obrigações de 
pequeno valor.



  

3 - Preliminar de não conhecimento rejeitada. 4 
- Arguição de inconstitucionalidade julgada 
procedente." (TJMG - Arg. Inconstitucionalidade 
1.0024.02.876779-6/005, Rel. Des.(a) Antônio 
Armando dos Anjos, Corte Superior, DJ 
09/11/2011, pub. em 24/01/2012).  
Lei nº 20.540, de 14/12/2012  estabeleceu 
4.723  Unidades fiscais do EMGs. Valor atual - 
R$ 15.356,36 (quinze mil, trezentos e cinquenta 
e seis e trinta e seis centavos).



  

Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 
2009.JEspeciais da Fazenda Pública no âmbito 
dos Estados, DF, Territórios e Municípios. Art. 
13.  Tratando-se de obrigação de pagar quantia 
certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 
pagamento será efetuado: I – no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 
requisição do juiz à autoridade citada para a 
causa, independentemente de precatório, na 
hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição 
Federal; ou 



  

II – mediante precatório, caso o montante da 
condenação exceda o valor definido como 
obrigação de pequeno valor.
§ 1o  Desatendida a requisição judicial, o juiz, 
imediatamente, determinará o sequestro do 
numerário suficiente ao cumprimento da 
decisão, dispensada a audiência da Fazenda 
Pública.



  

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

Art. 535.  A Fazenda Pública será intimada na 
pessoa de seu representante judicial, por carga, 
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no 
prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução, podendo arguir:



  

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as 
arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente 
do tribunal competente, precatório em favor do 
exequente, observando-se o disposto 
na Constituição Federal.



  

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 
pessoa de quem o ente público foi citado para o 
processo, o pagamento de obrigação de 
pequeno valor será realizado no prazo de 2 
(dois) meses  contado da entrega da requisição, 
mediante depósito na agência de banco oficial 
mais próxima da residência do exequente.
§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte 
não questionada pela executada será, desde 
logo, objeto de cumprimento.



  

1 - Atribui ao juiz de primeira instância a 
competência para o processamento da RPV.
2 - Uniformiza o procedimento para pagamento 
de RPV, a ser seguido pela Fazenda Pública de 
qualquer plano da Federação.



  

1. Ao presidente do Tribunal ...compete 
exclusivamente determinar: a) a expedição da 
requisição de pequeno valor; e b) ...precatorial 
2. Recurso especial provido, para negar, por 
ausência de expressa autorização legal, a 
expedição de requisição de quantia de pequeno 
valor pelo próprio magistrado de primeiro grau 
para pronto pagamento do montante devido. 
(REsp 1.070.296/MS, Rel. Ministro CELSO 
LIMONGI — DES. CONV.TJ/SP — SEXTA TURMA, 
DJe 5.4.2010)



  

EMENTA (...) Desse modo, inexistindo previsão 
legal acerca da possibilidade de determinação 
de pagamento diretamente pelo Magistrado de 
primeiro grau, ainda que se trate de requisição 
de pequeno valor, deve ser efetivada por 
intermédio do presidente do Tribunal 
respectivo. EDcl no AgRg no RE 1.072.203 - MS 
(2008/0141070-6) REL.: MINISTRO ERICSON 
MARANHO (DESE. CONV.TJ/SP). DJ 01.03.2016.



  

2 - Uniformiza o procedimento para pagamento 
de RPV – LEIS COM PRAZOS DIVERSOS.
Art. 535. § 3o II - por ordem do juiz, dirigida à 
autoridade na pessoa de quem o ente público 
foi citado para o processo, o pagamento de 
obrigação de pequeno valor será realizado no 
prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 
requisição, mediante depósito na agência de 
banco oficial mais próxima da residência do 
exequente.



  

Art. 535. § 3º - II
ADI 5492 – ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA EM 01/04/2016. RELATOR: MIN. DIAS 
TOFFOLI
ADI 5534 – ESTADO DO PARÁ
PROPOSTA EM 25/05/2016. Rel: Min. DIAS 
TOFFOLI



  

ADI 5534 – ESTADO DO PARÁ
Art. 535. § 3º - II - por ordem do juiz, dirigida à 
autoridade na pessoa de quem o ente público 
foi citado para o processo, o pagamento de 
obrigação de pequeno valor será realizado no 
prazo de 2 (dois)  meses contado da entrega da 
requisição …
§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte 
não questionada pela executada será, desde 
logo, objeto de cumprimento.



  

Lei estadual 6424/2004 – 40 SM. Prazo de até 
120 dias. Art. 535. § 3º - II Prazo de 2 meses.
ADI 2868 – PI
Voto do Ministro Joaquim Barbosa: “...unidades 
da Federação disponham livremente sobre essa 
matéria.” Valor e prazo  de acordo com as 
realidades locais. A permanência do dispositivo 
gera graves danos à execução orçamentária e 
fere a autonomia dos estados.



  

● Definição de prazo é regra procedimental.
● Art. 24 CF. Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre:

● XI - procedimentos em matéria processual;
● § 3º Inexistindo lei federal sobre normas 

gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades.



  

● § 4º A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário.

● Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se 
pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição. § 
1º São reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição. Autonomia. 
Inaplicabilidade das Leis dos juizados federais 
e estaduais.



  

● Art. 535 § 4o Tratando-se de impugnação 
parcial, a parte não questionada pela 
executada será, desde logo, objeto de 
cumprimento. Viola o § 8º  o art. 100 da CF.

● § 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.



  

● RE 526608 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RS
● REL: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. 

01/02/2010 A pretensão recursal não merece 
acolhida. A jurisprudência desta Corte fixou-
se no sentido de que o regime de pagamento 
previsto no art. 100 da Constituição é 
definido pelo valor global da obrigação, 
conforme se observa do julgamento do RE 
484.770/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
assim ementado:



  

● 1(...)2. Execução contra a Fazenda Pública: 
fracionamento do valor da execução em 
parcelas controversa e incontroversa, sem 
que isso implique em alteração de regime de 
pagamento, que é definido pelo valor global 
da obrigação: ausência, no caso, de violação 
do art. 100, §§ 1º e 4º, da Constituição 
Federal”.



  

● "AGRE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA DOS VALORES 
DEVIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência 
deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no 
sentido de que, na execução contra a Fazenda 
Pública, a expedição de precatório referente à 
parte incontroversa dos valores devidos não 
afronta a Constituição da República." (RE n° 
504128 AgR, Relator: Ministra Cármen Lúcia, Órgão 
Julgador: Primeira Turma. Julgamento em 
23/10/2007, Publicação em 07/12/2007)



  

● AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 420.827 PARANÁ. DECISÃO 
NEGANDO SEGUIMENTO: MIN. JOAQUIM BARBOSA “... 
(RE 484.770, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 
01.09.2006) Por isso, esta Corte entende que não viola 
a Constituição a expedição de requisição de pequeno 
valor complementar, quando o somatório das 
requisições não ultrapassar o limite previsto no art. 
100, § 3º, da Constituição (redação anterior à Emenda 
Constitucional nº 62 de 2009). Nesse sentido: RE 
526.608, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJ de 
17/02/2010.” Min. Barroso. Agravo não provido. 
26/05/2015



  

REPERCUSSÃO GERAL 19/04/2017

● RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.431 RIO 
GRANDE DO SUL

● RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
● RECTE.(S) :UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

MARIA – UFSM.
● TRF4 - Devidos juros de mora da data da 

elaboração dos cálculos à expedição da RPV.



  

● Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos 
termos do voto do Relator, apreciando o tema 
96 da repercussão geral, negou provimento ao 
recurso. ... Em seguida, o Tribunal, por 
maioria, fixou a seguinte tese de repercussão 
geral: "Incidem os juros da mora no período 
compreendido entre a data da realização dos 
cálculos e a da requisição ou do precatório", 
vencido, em parte, na redação da tese, o 
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 19.4.2017. 



  

● RE 938837 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Rel. atual MIN. EDSON FACHIN. Redator para 
acordão MIN. MARCO AURÉLIO. 

● RECTE.(S) MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS 
PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

● RECDO.(A/S) CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO 
DE SAO PAULO. AM. CURIAE. CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE 
JANEIRO - COREN/RJ 



  

● Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o 
Ministro Edson Fachin (Relator), apreciando o 
tema 877 da repercussão geral, deu 
provimento ao recurso. Em seguida, o Tribunal 
fixou a seguinte tese de repercussão geral, nos 
termos do voto do Ministro Marco Aurélio, que 
redigirá o acórdão: "Os pagamentos devidos, 
em razão de pronunciamento judicial, pelos 
Conselhos de Fiscalização não se 
submetem ao regime de precatórios". 
Plenário, 19.4.2017.   



  

● REPERCUSSÃO GERAL REAGR 925.754 PARANÁ. REL: 
MIN. TEORI ZAVASKI. 17/12/2015. PLENÁRIO. 
EMENTA :  ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA 
EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE 
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. 
INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA 
O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. 
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 



  

● “1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição 
Federal a execução individual de sentença 
condenatória genérica proferida contra a Fazenda 
Pública em ação coletiva visando à tutela de 
direitos individuais homogêneos. 2. Agravo 
conhecido para negar provimento ao recurso 
extraordinário, com o reconhecimento da 
repercussão geral do tema e a reafirmação da 
jurisprudência sobre a matéria.”



  

● RE 568645/SP. Relatora:  Min. CÁRMEN LÚCIA. 
Julgamento:  24/09/2014.   EMENTA: REPERCUSSÃO 
GERAL. (…) 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. 



  

●  Art. 100. § 17. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios aferirão 
mensalmente, em base anual, o 
comprometimento de suas respectivas 
receitas correntes líquidas com o pagamento 
de precatórios e obrigações de pequeno 
valor.



  

●  § 18. Entende-se como receita corrente 
líquida, para os fins de que trata o § 17, o 
somatório das receitas tributárias, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de contribuições e 
de serviços, de transferências correntes e 
outras receitas correntes, incluindo as oriundas 
do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, 
verificado no período compreendido pelo 
segundo mês imediatamente anterior ao de 
referência e os 11 (onze) meses precedentes, 
excluídas as duplicidades, e deduzidas: ***



  

Rio Grande do Norte
● Lei nº 10.166, de 21 de fevereiro de 2017. 
● Altera a Lei nº 8.428, de 23 de novembro de 

2003.



  

● Art. 1º Para os efeitos dos §§ 3º e 4º do art. 
100 da Constituição Federal de 1988, as 
obrigações ali definidas como de pequeno 
valor, a serem pagas independentemente de 
precatório, pela Fazenda do Estado do Rio 
Grande do Norte, suas Autarquias e 
Fundações, terão como limite o valor 
correspondente a vinte (20) salários 
mínimos. 



  

§ 1º. Observar-se-ão valores diversos, 
excepcionalmente, nos seguintes casos: 

I - sessenta (60) salários mínimos  quando os 
beneficiários, na data da ordem da expedição da 
requisição, contarem mais sessenta (60) anos 
de idade ou que sejam portadores de doença 
grave, definidos na forma da lei; 

II – Nos respectivos valores nominais quando 
egressos de Juizados Especiais  da Fazenda 
Pública e tenham natureza alimentícia. 



  

● § 3º As obrigações de que tratam este artigo 
terão o seu pagamento realizado no prazo 
máximo de noventa (90) dias, a contar do 
recebimento da requisição, na forma a ser 
regulamentada em Decreto. 
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