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PROJETO DE LEI Nº 006/2018                        Tiradentes do Sul-RS, 13 de Abril de 2018. 
 
  
 

Fixa valor para os débitos judiciais a serem pagos 
mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) 
pelo Município de TIRADENTES DO SUL e dá ou-
tras providências. 

  
 
   ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, enca-
minha e propõe ao Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

  
  Art. 1º Os débitos ou obrigações do Município de Tiradentes do Sul, apurados em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado, cujo montante, por beneficiário, após atuali-
zado e especificado, for igual ou inferior ao equivalente a 6 (SEIS) salários mínimos, serão pagos 
mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). 
  
  Art. 2º Os pagamentos de valores superiores ao limite previsto no artigo anterior 

continuarão a ser requisitados por intermédio de precatórios, nos termos do artigo 100 da Cons-
tituição Federal. 
  
  Art. 3º Os débitos de que trata o artigo 1º, serão pagos por meio de RPV (Requisi-

ção de Pequeno Valor), no setor próprio da Prefeitura Municipal, independentemente de preca-
tório, e de obediência à ordem cronológica, no prazo máximo de 60 dias após a sua apresentação 
pelo juízo de origem.  
  
  Art. 4º O credor de importância superior ao montante previsto no artigo 1º desta Lei 

Municipal poderá optar por receber seu crédito por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 
desde que renuncie expressamente, na forma da Lei, junto ao Juízo da Execução, ao valor ex-
cedente. 
  
  Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADEN-
TES DO SUL, aos 13 dias de Abril de 2018. 
 
 
 
 
ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 006/2018.  

 
 
  Senhor Presidente, 
 
 
  Senhores Vereadores, 
 
 
  O Projeto de Lei em epígrafe, ora encaminhado, tem por objetivo submeter à apreciação 
de Vossas Excelências o seguinte:” Fixa valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante 
Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo Município de TIRADENTES DO SUL e dá outras providên-
cias. 

 

O regime dos precatórios, previsto no caput do artigo 100 da Constituição Federal, não se 
aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, desde que a fazenda 
Municipal regulamente qual é este valor limite.  

 
A Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o § 3º no artigo 100 do Texto Consti-

tucional, inovou ao distinguir os débitos judiciais em duas espécies: precatórios e requisições de pequeno 
valor (conhecidas como RPVs), permitindo que lei específica defina o que deve ser considerado pequeno 
valor.  

 
Para o fim de pagamento das RPVs, a lei poderá fixar valores distintos, segundo as dife-

rentes capacidades das entidades de direito público (CF, art. 100, § 5º). 
 
Por seu turno, preceitua o artigo 87 do ADCT que, para efeito de pagamento das RPVs e 

do que estabelece o artigo 78 do ADCT, serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação 
oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos ou obrigações consignados 
em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: a) 40 salários-mínimos, perante a Fazenda 
dos Estados e do Distrito Federal; b) 30 salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. 

 
Este valor de 30 salários-mínimos para o Município de Tiradentes do Sul se mostra extre-

mamente excessivo, pois várias são as decisões judiciais transitadas em julgado que carregam obriga-
ções de pagamento com valores muito aproximados a este teto, o que se mostra muito oneroso e preju-
dicial ao equilíbrio das finanças locais.  

 
Logo, valendo-se da autonomia municipal, correta é a presente proposta, notadamente no 

sentido de fixar que neste Município o valor limite para pagamento mediante RPV é VI salários mínimos.    
 

Tiradentes do Sul, 13 de abril de 2018. 
 
 
 

ALCEU DIEL 
Prefeito Municipal 
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    Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 

 

 

    Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Administração Muni-

cipal Tiradentense, remeto a Vossa Excelência e demais Vereadores o Projeto de Lei nº 

006/2018 que ”Fixa valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) pelo Município de TIRADENTES DO SUL e dá outras providências". 

  

 

     Anexo o Projeto o Projeto de Lei para Exposição. 

 

 

   Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a inteira dis-

posição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Exma. Senhora. 

MARLISE ROSANE TRAESEL 

Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores. 

Tiradentes do Sul – RS. 
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