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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
Projeto de Lei nº 42/2018 
 
Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS I. T. DIAS - PTB  
 

 

Trata-se de propositura, submetida a esta Comissão, cujo objeto 

é fixar o valor das obrigações de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 

3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, e adotar outras providências. 

De início, nada a declarar quanto à constitucionalidade formal 

subjetiva, vez que a iniciativa da presente propositura é exclusiva do Chefe do 

Executivo. 

Quanto ao mérito, constata-se que a matéria visa tão somente 

fixar as Obrigações de Pequeno Valor/RPVs do Município de Assis, no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e que a partir deste teto, os demais valores 

passarão a fazer parte de precatórios. 

O parágrafo 4º do artigo 100, da Emenda Constitucional nº 

62/2009, estabelece que “para os fins do disposto no parágrafo 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”. 

Neste sentido, constata-se que o presente projeto está em 

conformidade com os preceitos constitucionais e legais vigentes. 

Por fim, cumpre destacar que o prazo para o pagamento das 

RPVs é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da 

mencionada requisição.  

Ante o exposto, observados os preceitos Constitucionais e, não 

havendo ilegalidades nem vícios de forma ou materiais a serem declarados, 

exaro parecer favorável à tramitação e deliberação desta propositura. 
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É o parecer. 

 
Sala das Comissões, 29 de Março de 2018.  
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