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Execução Contra a Fazenda Pública. Precatórios e RPV 

A Fazenda Pública , nos termos do artigo 910 do CPC, estará 
dispensada de garantir previamente o juízo para opor 
embargos à execução. 
Portanto, na execução por quantia certa a Fazenda Pública 
não será citada para pagar ou nomear bens à penhora, mas 
sim para oferecer embargos, se desejar. 
 
Art. 910 do CPC - Na execução fundada em título 
extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor 
embargos em 30 (trinta) dias. 
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§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a 
decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou 
requisição de pequeno valor em favor do exequente, 
observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 
Federal. 
§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar 
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no 
processo de conhecimento. 
§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos 
artigos 534 e 535. 
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Por outro lado, quanto às obrigações de fazer e não fazer e 
a obrigação de dar coisa certa ou incerta, a execução contra 
a Fazenda Pública não difere das que se processam em 
relação aos devedores em geral. 
Art. 535 do CPC  - 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: 
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, 
o processo correu à revelia; 
II - ilegitimidade de parte; 
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III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 
obrigação; 
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 
execuções; 
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 
execução; 
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 
como pagamento, novação, compensação, transação ou 
prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em 
julgado da sentença. 
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Prazo para oferecimento dos embargos 
Artigo 884 da CLT estabelece: 
 
“art. 884 . Garantida a execução ou penhorado os bens, terá 
o executado cinco dias para apresentar embargos, cabendo 
igual prazo ao exequente para impugnação”. 
 
Por sua vez, o artigo 910 do CPC disciplina: 
“art.910. Na execução fundada em título extrajudicial, a 
Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 
(trinta) dias”. 
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“ Lei 9.494/97 – art. 1º-B . O prazo a que se refere o caput 
dos arts730 do CPC de 73 (artigo 910 do NCPC) e artigo 884 
da CLT, aprovada pelo Dec.Lei 5.452 de 1º de maio de 1943, 
passa a ser de 30 (trinta) dia”. 
 
Formas de pagamento 
 
- Precatório     
Consiste na requisição,  feita pelo Poder Judiciário ao Poder 
Executivo respectivo, de numerário suficiente para arcar 
com as condenações impostas à Fazenda Pública mediante 
sentença judicial contra a qual não caiba mais recursos.  
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Formando o precatório (peças de acordo com a IN 32/2007 
do TST) , o juiz da execução remeterá ao presidente do TRT  
onde o precatório será autuado e numerado, segundo a 
ordem cronológica de chegada, para efeito de precedência 
de seu cumprimento. 
O presidente do TRT expedirá o precatório-requisitório  
determinando que o ente público providencie a inclusão no 
orçamento de dotação suficiente ao correspondente 
pagamento, lembrando que os precatórios apresentados até 
1º de julho serão relacionados para pagamento dentro do 
exercício financeiro subsequente, quando terão seus valores 
atualizados monetariamente.  
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O artigo 100 da CF/88, e seus parágrafos, disciplina o 
precatório 
 
Ordem de preferência  
  
Créditos de natureza alimentícia (art. 100, § 1º, CF) salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, 
benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por 
invalidez  
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Ordem de preferência no pagamento dos precatórios 
(art.100, § 2º da CF/88) 
  
1) créditos de natureza alimentícia até 3x o valor da RPV 

para titular com 60 anos ou mais, portadores de doença 
grave ou pessoas com deficiência 

 
2)  créditos de natureza alimentícia 

 
3)  créditos comuns  
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 - Requisição de pequeno valor (RPV) ou requisição de 
pagamento autônomo (RPA) 
   Transitado em julgado o juiz requisita o pagamento 
diretamente para o ente público, sendo feito o pagamento 
na CEF ou BB    
Prazo para pagamento: 2 meses para pagamento, contados 
da entrega da requisição (NCPC, art. 535, § 3º, II)   
- Crédito de pequeno valor    
São as condenações até   
-União: 60 salários-mínimos (Lei 10.259/01, art. 17, § 1º) 
- Estados e DF: 40 salários-mínimos (ADCT, art. 87, I) 
- Municípios: 30 salários-mínimos (ADCT, art. 87, II)   
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Reclamação plúrima (OJ 9 do Pleno): considera o crédito de 
cada trabalhador (art. 7º IN 32 DE 2007 DO TST) 
9. PRECATÓRIO. PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO 
CRÉDITO APURADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PLÚRIMA. 
EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE (DJ 25.04.2007) 

 
Tratando-se de reclamações trabalhistas plúrimas, a 
aferição do que vem a ser obrigação de pequeno valor, para 
efeito de dispensa de formação de precatório e aplicação do 
disposto no § 3º do art. 100 da CF/88, deve ser realizada 
considerando-se os créditos de cada reclamante. 
 


