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Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA. OBRIGAÇÃO  DE
PEQUENO  VALOR.  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, § 1, I E II, DA LEI
10.166/2017,  DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
CONSTITUCIONALIDADE  FORMAL.
EXTEMPORANEIDADE  NA  ANÁLISE  DO  VETO  NÃO
INVALIDA A NORMA. NORMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE  RESERVA  DE  INICIATIVA  DO CHEFE  DO
EXECUTIVO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE  USURPAÇÃO
DA  COMPETÊNCIA  DA  UNIÃO.  ATRIBUIÇÃO
CONFERIDA  AOS  ESTADOS  PELA  CF.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. NECESSIDADE
DE FIXAÇÃO DE LIMITE ESPECÍFICO DA OPV. 

1. Extemporaneidade  da apreciação e rejeição de veto a pro-
jeto de lei não invalida a lei promulgada.

2. Possui natureza processual norma estadual que estabeleça o
limite monetário de obrigações de pequeno valor (OPVs), de
sorte que não há reserva de iniciativa para instaurar processo
legislativo sobre o tema. Precedentes.  Não padece de inconsti-
tucionalidade  formal  norma estadual  sobre  limite  de  OPVs,
originada de processo legislativo iniciado por deputado esta-
dual, pois a Constituição outorga a Estados, Distrito Federal e
Municípios atribuição para fixar o teto dessas obrigações (art.
100, § 3º).

3. Viola o regime de precatórios e o princípio da isonomia pre-
visão normativa que considera OPV qualquer valor nominal
de processos provenientes dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública  que discutam verba de caráter alimentar. De acordo
com a sistemática constitucional, a lei estadual deve definir va-
lor específico para OPV.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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4. Parecer por procedência parcial do pedido da ação direta de
inconstitucionalidade.

I

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Es-

tado do Rio Grande do Norte, em face do art. 1º, § 1º, I e II, da Lei 10.166, de 21 de fevereiro

de 2017, daquele Estado, que redefine o teto das obrigações de pequeno valor.

Este é o teor das normas:

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 Funda-
ções, 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 expedi -
ção 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. 

Alega o requerente inconstitucionalidade formal da norma,  por  rejeição extem-

porânea do veto (CF, art. 66, § 4º); vício de iniciativa, porquanto haveria reserva do Chefe do

Executivo para tratar de matéria com direta repercussão orçamentária (CF, art. 165), e usur-

pação da competência da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). No to-

cante  à  inconstitucionalidade  material,  aponta  incompatibilidade  com  o  art.  100  da

Constituição Federal, porque a lei estadual teria ampliado exceções constitucionais à expedi-

ção de precatório. Argumenta violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5º), uma vez que a

norma permitiria tratamento díspar entre processos egressos dos Juizados Especiais da Fa-

zenda Pública e os que tramitam nas Varas da Fazenda Pública. 

Adotou-se o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 (peça 8).

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte defendeu a constitucionalidade

formal e material da norma (peça 12). 

A Advocacia-Geral da União manifestou-se por improcedência do pedido da ação

direta (peça 19).
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É o relatório.

II

II.1 Constitucionalidade formal

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte alega inconstitucionalidade formal

do art. 1º, § 1º, I e II, da Lei 10.166/2017, pautado em três fundamentos: rejeição extemporâ-

nea do veto; usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito proces-

sual,  e  vício  de  reserva  de  iniciativa  do  Governador  do  Estado  para  instaurar  processo

legislativo sobre matéria orçamentária.

Quanto à primeira alegação, o requerente relata que o Projeto de Lei 29/2014 foi objeto

de veto da então Governadora do Estado e suas razões foram encaminhadas à Assembleia Le-

gislativa em 27 de dezembro de 2014. O ato da Governadora, entretanto, foi apreciado apenas

em 16 de fevereiro de 2017, oportunidade em que foi rejeitado. 

O art. 66, § 4º, da Constituição determina que o veto deva ser apreciado dentro de trinta

dias a contar de seu recebimento. Caso esgotado o prazo, o veto deverá ser colocado na or-

dem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final (CF,

art. 66, § 6º). Essa é a consequência prevista em caso de não observância do prazo previsto na

Constituição. O texto constitucional não menciona aprovação tácita do veto, de maneira que

não é possível presumir invalidade de lei por eventual extemporaneidade da apreciação e re-

jeição do veto.  A interpretação defendida pelo requerente significaria usurpação das atribui-

ções do Legislativo, em descompasso com o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º). 

A respeito da ordem de apreciação dos vetos presidenciais pelo Congresso Nacional, o

Supremo Tribunal Federal decidiu, em caráter cautelar, por não admitir interpretação de que o

art. 66, § 6º, da Constituição determinaria ordem cronológica de exame dos vetos:

CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LIMINAR.  REQUISITOS.
PROCESSO LEGISLATIVO. APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAI S (CF, ART.
66, §§ 4º E 6º). 
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1. A concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia
da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão,
tal como nela formulada.

2. No caso, o que se pretende, na impetração, é provimento que iniba o Congresso Nacio-
nal de apreciar o Veto Parcial n.º 38/2012, aposto pela Presidente da República ao Pro-
jeto de Lei  n.º  2.565/2011,  antes da votação de todos os demais  vetos anteriormente
apresentados (mais de 3.000 – três mil), alguns com prazo vencido há mais de 13 – treze
– anos.

3. A medida liminar, que tem natureza antecipatória, não pode ir além nem deferir provi-
dência diversa da que deriva da sentença definitiva. Assim, no entender majoritário da
Corte, não há como manter a determinação liminar ordenando ao Congresso Nacional
que “se abstenha de deliberar acerca do Veto Parcial nº 38/2012 antes que proceda à aná-
lise de todos os vetos pendentes com prazo de análise expirado até a presente data, em
ordem cronológica de recebimento da respectiva comunicação”. Isso porque se mostra
pouco provável que tal determinação venha a ser mantida no julgamento definitivo da
demanda,  especialmente  pela  gravidade das  consequências  que derivariam do puro e
simples  reconhecimento,  com efeitos  ex tunc,  da  inconstitucionalidade da prática  até
agora adotada pelo Congresso Nacional no processo legislativo de apreciação de vetos
presidenciais (ADI nº 4.029/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.06.2012).

4. Agravo regimental provido. (MS 31.816 MC-AgR/DF, Rel.: Min. Luiz Fux, Rel. P/
Acórdão: Min. Teori Zavascki, DJe 10/5/2013)

O Governador do Rio Grande do Norte sustenta que a Lei 10.166/2017, ao dispor sobre

o teto das obrigações de pequeno valor, acarretaria repercussão em matéria orçamentária, de

forma que deveria observar reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para tratar sobre o

tema, nos termos do art. 165 da Constituição. Na tese seguinte, argumenta que norma sobre

OPV possuiria natureza processual,  de maneira que lei  estadual sobre o tema significaria

usurpação da competência da União para legislar privativamente sobre direito processual.

O Direito Processual abrange conjunto de normas destinadas à solução de conflitos, a

fim de garantir efetividade do Direito. Consubstanciam normas processuais não só aquelas

relativas à fase de conhecimento, mas também à fase de cumprimento e execução, por meio

das quais se garante aos jurisdicionados efetiva prestação de direito material, cujo descumpri-

mento justificou instaurar processo judicial.

Acerca da instrumentalidade do processo, Cintra, Grinover e Dinamarco elucidam:

Por outro lado, a instrumentalidade do processo, aqui considerada, é aquele aspecto posi-
tivo da relação que liga o sistema processual à ordem jurídico-material e ao mundo das
pessoas e do Estado, com realce à necessidade de predispô-lo ao integral cumprimento
de todos os seus escopos sociais, políticos e jurídico. Falar da instrumentalidade nesse
sentido positivo, pois, é alertar para a necessária efetividade do processo, ou seja, para a
necessidade de ter-se um sistema processual capaz de servir de eficiente caminho à “or-
dem jurídica justa”. Para tanto, não só é preciso ter a consciência dos objetivos a atingir,
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como também a conhecer e saber superar os óbices econômicos e jurídicos que se an-
tepõem ao livre acesso à justiça.1

Preceitos sobre cumprimento e execução de títulos judiciais contra a fazenda pública

consubstanciam normas processuais.

É evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pe-

queno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela

fazenda pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não

interferem no caráter da norma. Além disso, a reserva de iniciativa do Executivo para instau-

rar processo legislativo sobre orçamento limita-se ao plano plurianual, às diretrizes orçamen-

tárias e aos orçamentos anuais (CR, art. 165). Estabelecer limite de OPVs não se enquadra

nessas hipóteses.

Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece natureza proces-

sual às normas fixadoras de teto de OPVs:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do relator. Obrigação de pe-
queno valor. Norma de natureza processual. Aplicabilidade imediata. Precedentes. 

1. É competente o relator (art. 557,  caput, do Código de Processo Civil e art. 21, pará-
grafo 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior”. 

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que tem natureza processual a lei que re-
gulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor, alcançando, assim,
as ações em curso. 

3. Agravo regimental não provido.  (RE 632.550 AgR/DF; Rel.: Min. Dias Toffoli.  DJe
93, 11/5/2012.)

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. Lei no 10.099, de 2000. 

I. – A Lei 10.099, de 19.12.2000, art. 1o, deu nova redação ao art. 128 da Lei 8.213, de
1991, alterado pela Lei 9.032, de 1995. Citada Lei 10.099, de 2000, é regulamentadora
do § 3o do art. 100, da C.F. Porque tem natureza processual, aplica-se imediatamente, al-
cançando os processos em curso.

II. – RE prejudicado. Agravo não provido. (RE 349.404 AgR/PR. Rel.: Min. Carlos Vel-
loso; DJ, 14 fev. 2003)

1 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 41.
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A competência  para  legislar  sobre  Direito  Processual  é  conferida  privativamente  à

União (CR, art. 22, I). Ocorre que o próprio texto constitucional outorga a Estados, Distrito

Federal e Municípios atribuição para fixar o teto das OPVs (art. 100, § 3o). A despeito de re-

conhecer natureza processual, o constituinte originário ressaltou a necessidade de cada ente

federado estabelecer o limite das OPVs, de acordo com sua capacidade econômica,  de ma-

neira que não procede a tese do requerente de inconstitucionalidade formal por usurpação da

competência privativa da União para legislar sobre direito processual. 

Por essa razão, também não se verifica hipótese de vício de iniciativa. Processo legisla-

tivo para fixação de teto de OPV não possui natureza orçamentária e, portanto, não se sub-

mete à reserva de iniciativa contida no art. 165 da Constituição Federal.

II.2 Inconstitucionalidade Material

A obrigação de pequeno valor (OPV) é exceção à regra de pagamento de débitos judici-

ais pela fazenda pública, que institui o rito de precatórios para adimplemento dessas dívidas.

A criação dessa ressalva objetiva garantir efetividade da tutela jurisdicional, por meio da sa-

tisfação dos créditos dos cidadãos de maneira rápida, independentemente da ordem cronoló-

gica de apresentação dos precatórios. É instituto em consonância com o princípio da duração

razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CR).

A Constituição da República, após alterações realizadas pelas Emenda Constitucionais

20, de 15 de dezembro de 1998; 30, de 13 de setembro de 2000; 37, de 12 de junho de 2002,

e 62, de 9 de dezembro de 2009, estabelece que as fazendas públicas devem definir por lei as

obrigações de pequeno valor (OPVs) aptas a afastar incidência do regime de precatórios (art.

100, § 3o). Além disso, garante a possibilidade de definição de valores distintos às entidades

de direito público, de acordo com a respectiva capacidade econômica, observando-se que o

valor mínimo deve obedecer ao maior benefício da previdência social (art. 100, § 4o). 

JOSÉ AFONSO DA SILVA propõe a seguinte interpretação desses dispositivos:

Assim se entende o que significa estabelecer, por leis próprias, valores distintos às enti-
dades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas: cada qual pode
estabelecer o valor que mais seja adequado à sua capacidade econômica. Vale dizer, “pe-
queno valor” não é um valor fixo e absoluto, mas um valor relativo que cabe à entidade
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devedora estabelecer à vista de sua capacidade econômica. A União, cada Estado, o Dis-
trito Federal e cada Município fixarão o valor que entenderem mais afinado com sua ca-
pacidade. Mas, enquanto isso não é feito, prevalecem aqueles valores acima indicados,
com base no salário mínimo.2

O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentando transito-

riamente essas normas, fixa, para Estados e o Distrito Federal, teto de 40 salários mínimos e,

para Municípios, o de 30 salários mínimos para as OPVs, até que os entes da federação publi-

quem as leis definidoras desse importe. 

O art. 1º, caput, da Lei 8.428, de 18 de novembro de 2003, do Estado do Rio Grande do

Norte, fixa em vinte salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor. O § 1º, por

sua vez, estipula hipóteses excepcionais de flexibilização do teto estabelecido no caput:  (a)

sessenta salários mínimos quando os beneficiários sejam idosos ou pessoas com doença grave

e (b) nos respectivos valores nominais, quando egressos dos Juizados Especiais da Fazenda

Pública e tenham natureza alimentícia.

Segundo  o  requerente,  a  hipótese  excepcional prevista  no  art.  1º,  § 1º,  II,  da  Lei

10.166/2017 configuraria violação ao princípio da isonomia e ao regime de precatórios. Isso

porque, deixaria em aberto o limite máximo para pagamento de OPV e permitiria pagamento

por meio de OPV de valores variáveis e superiores a sessenta salários mínimos, desde que o

processo tenha tramitado nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Veja-se a redação da norma:

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 Funda-
ções, terão como limite o valor correspondente a vinte (20) salários mínimos. 

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

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

Assiste razão ao requerente. A norma estadual subverte a sistemática delineada pelo

constituinte para pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública. 

A Constituição Federal estabelece o regime de precatórios como regra geral (CF, art.

100,  caput) e permite excepcionalmente pagamento direto de obrigações definidas em lei

2 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 533.
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como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). De acordo com o art. 100, § 4º, leis próprias po-

dem fixar valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades

econômicas. O dispositivo define valor mínimo da OPV, equivalente ao maior benefício do

regime geral de previdência social. Por sua vez, o art. 87 do ADCT estabelece teto transitório

para a OPV: (a) quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Fede-

ral e (b) sessenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

A ratio desse conjunto de normas é  de que os débitos judiciais com valor inferior ao

teto definido em lei ou na Constituição serão pagos diretamente, sem necessidade de ob-

servância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Exige-se, portanto, estabe-

lecimento de valor específico a representar o limite máximo das obrigações de pequeno valor,

sendo inadmissível previsão legal para permitir cumprimento de sentença com conteúdo pa-

trimonial aberto. 

Ainda que inicialmente as causas que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pú-

blica tenham de observar o limite de sessenta salários mínimos, determinado pela Lei 12.153,

de 22 de dezembro de 2009, os instrumentos de coerção para o cumprimento da sentença e

outros acréscimos  podem levar a valores variáveis e superiores ao teto inicial.  Nesse con-

texto,  previsão da lei  estadual para que sejam considerados como OPV valores nominais

quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia é

incompatível com o regime constitucional, que exige determinação por lei de valor específico

para teto da OPV. O legislador estadual confundiu regra de fixação de competência dos Juiza-

dos Especiais da Fazenda Pública com regra para fixação do teto das obrigações de pequeno

valor, relacionada à fase de cumprimento da sentença. 

Ainda que seja possível certa previsibilidade do valor da sentenças provenientes dos

Juizados Especiais, em virtude da fixação da competência para causas de até sessenta salários

mínimos, não é possível que lei estadual deixe em aberto o valor do teto da OPV, porquanto a

Constituição Federal exige determinação de valor específico. 

Consoante destacou o Ministro Celso de Mello no julgamento ADI 4.015/PA, cabe ao

legislador definir o significado do termo constitucional “pequeno valor”:

Constata-se, embora em sede de delibação, que a inovação resultante da cláusula fundada
no art. 100, § 3º, da Carta Política, para efetivar-se, passou a depender da necessária edi-
ção de lei ordinária que definisse o significado do termo constitucional “pequeno valor”,
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para, em função do que viesse a dispor esse diploma legislativo, viabilizar-se a dispensa,
sempre excepcional,  da expedição de precatórios. (ADI 4.015/PA-MC, Min. Celso de
Mello, DJe 5/2/2014)

Em realidade, no lugar de delimitar o valor da OPV, consoante ordenado pela CF, a

norma estadual afastou incidência do regime de precatório sobre débitos judiciais de natureza

alimentícia provenientes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.  Além disso, a lei esta-

dual consolida tratamento discriminatório indevido, porquanto os débitos judiciais de natu-

reza alimentar superiores a vinte salários mínimos que tramitem perante as Varas de Fazenda

Pública (não perante os Juizados Especiais) deverão seguir a ordem cronológica de precató-

rios. 

É, portanto, inconstitucional o art. 1º, § 1º, II, da Lei 10.166/2017, do Estado do Rio

Grande do Norte.

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República opina pela procedência parcial do pe-

dido da ação direta de inconstitucionalidade.

Brasília, 26 de outubro de 2017.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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