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REMESSA  OFICIAL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  DANO
MORAL.  VALOR  PERSEGUIDO  INFERIOR  A  SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. DISPENSA DO REEXAME. SEGUIMENTO
NEGADO. 

-  Não  ultrapassando  os  sessenta  salários  mínimos  a
condenação imposta ao ente público, desnecessária se faz a
remessa oficial, a teor do § 2º do artigo 475 do CPC.

- Recurso a que se nega seguimento com arrimo no art. 557
do CPC e Súmula 253 do STJ.

Vistos, etc.

Trata de remessa ex officio nos autos da ação de obrigação
de fazer c/c danos morais ajuizada por ROZINALVA QUEIROZ ALMEIDA
DE SOUZA, em face do ESTADO DA PARAÍBA. 

A promovente afirma que é funcionária  pública  e  fez  um
empréstimo consignado junto ao Banco BMG, no valor de R$ 3.000,00,
a ser pago em 48 parcelas. Não obstante, o Estado da Paraíba deixou
de repassar algumas parcelas, fato que gerou a negativação de seu
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nome no SPC/SERASA, não tendo ela dado qualquer razão para tanto,
já que os descontos seriam diretamente no seu contracheque.

O Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital condenou o
o Estado da Paraíba a pagar indenização de cinco salários mínimos (R$
3.390,00) por danos morais, corrigida pela TR desde o evento danoso
e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (f.
107/111). 

Inexistiram recursos voluntários, apenas o oficial. 

A Procuradoria de Justiça não adentrou no mérito, alegando
ausência de interesse público ou de incapaz (f. 126). 

É relatório.

DECIDO.

Antes de discutir a matéria, impende comentar acerca das
prerrogativas  do  relator  para  analisar  e  decidir,  monocraticamente,
recursos acolhidos pelas previsões do art. 557 do CPC, sobretudo se
estes colidirem disposições legais

Segundo o STJ, “Esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente
(p. ex.,  recurso manifestado contra jurisprudência pacífica,  embora não
sumulada)”. 1

Ademais,  para  negar  seguimento  monocraticamente  também
aplica-se a Súmula 490 do STJ, segundo a qual ”A dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. 

In casu, temos uma sentença líquida, já que o juízo primevo
fixou o valor da condenação referente aos danos morais no importe de R$
3.390,00 (f. 111). 

Portanto, é consentido ao relator obstar a análise do recurso,
desde que esteja em conflito com norma ou jurisprudência predominante
nos tribunais. 

A matéria objeto deste processo, nos termos do § 2º do art.

1 STJ - 2ª Turma, Ag 142.320-DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. 12.6.97, negaram provimento, v.u., DJU 30.6.97, p.
31.018, RT 738/432, RTJE 157/235.
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475,  do Código de Processo Civil,  não padece de reexame necessário,
posto que só terá caráter obrigatório nos casos em que as condenações
forem superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos. Da leitura da decisão
se constata que a condenação imposta ao Estado da Paraíba foi de apenas
cinco salários-mínimos. 

Assim dispõe a norma supracitada: 

Art. 475 – Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação,
ou o  direito  controvertido,  for  de valor  certo  não excedente a  60
(sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos
embargos  do devedor na execução de dívida ativa do mesmo
valor. 

Aresto do Ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça,
abaixo colacionado, contempla bem a matéria em discussão:

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  VALOR CERTO.  ARTIGO
475,  §  2º  DO  CPC.  ALTERAÇÃO  DADA  PELA  LEI  10.352/01.
APLICAÇÃO  IMEDIATA  DA  NORMA  PROCESSUAL.  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGILIZAÇÃO. 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
REEXAME  NECESSÁRIO.  NÃO  OBRIGATORIEDADE.  LIMITE.
AFERIÇÃO.  DATA  DA  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.  CRITÉRIOS  E
HIPÓTESES ORIENTADORES DO VALOR. RECURSO CONHECIDO MAS
DESPROVIDO. I - O desate da controvérsia envolve a compreensão
da expressão "valor certo" que consta do parágrafo 2º do artigo 475
da Lei Processual vigente. II - A alteração dada pela Lei 10.352/01 ao
artigo 475, § 2º do Código de Processo Civil tem aplicação imediata.
III - Neste contexto, impõe-se considerar o espírito do legislador que,
com a  intenção  de  agilizar  a  prestação  jurisdicional,  implementou
diversas alterações recentes no Código de Processo Civil, como a do
caso vertente com relação ao parágrafo 2º do artigo 475 do Estatuto
Processual. Desta forma, não é razoável obrigar-se à parte vencedora
aguardar a confirmação pelo Tribunal de sentença condenatória cujo
valor não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos. IV - Em sendo
assim, a melhor interpretação à expressão "valor certo" é de que o
valor limite a ser considerado seja o correspondente a 60 (sessenta)
salários mínimos  na data da prolação da sentença, porque o
reexame necessário é uma condição de eficácia desta. Assim,
será na data da prolação da sentença a ocasião adequada
para aferir-se a necessidade de reexame necessário ou não
de acordo com o "quantum" apurado no momento. V - Neste
sentido,  quanto  ao  "valor  certo",  deve-se  considerar  os  seguintes
critérios e hipóteses orientadores: a) havendo sentença condenatória
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líquida:  valor  a  que  foi  condenado o  Poder  Público,  constante  da
sentença;  b) não  havendo  sentença  condenatória  (quando  a  lei
utiliza  a  terminologia  direito  controvertido-sem  natureza
condenatória) ou sendo esta ilíquida: valor da causa atualizado
até a data da sentença,  que é o momento em que deverá  se
verificar  a  incidência  ou  não  da  hipótese  legal.  VI  -  Recurso
conhecido mas desprovido.  (STJ – REsp 576698/RS – Julgado em
08/06/2004 – DJ 01/07/2004 – Pág. 00265).

É de se concluir então que, não havendo recurso voluntário da
Fazenda Pública, como no caso telado, desnecessário se faz o reexame da
sentença, posto que o valor da condenação não ultrapassa à referência
mínima exigida pela norma atinente à espécie. 

Assim, não há como não atrair ao caso a prescrição do art. 557
do  CPC,  que  autoriza  o  relator  a  negar  “seguimento  a  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”, permissão essa que se
estende ao reexame necessário por força da Súmula 253 do STJ.2

Destarte,  não conheço da remessa oficial,  negando-lhe
seguimento.

Cumpra-se. 

Intimações de estilo. 

João Pessoa/PB, 25 de agosto de 2014

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                                   Relator

2 “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.”


