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REMESSA  NECESSÁRIA. EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  OPOSTOS  PELA  PBPREV.
ALEGAÇÃO  DE  INEXIGIBILIDADE  DO  TÍTULO
JUDICIAL  E  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
SENTENÇA  PELA  REJEIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO  DO  ARTIGO  475  DO  CPC.
SENTENÇA  ILÍQUIDA.  AUSÊNCIA  DE  VALOR
CERTO.  DISPENSA  ILEGAL  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.  CONDIÇÃO  DE  EFICÁCIA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO.

- Além  disso,  a  sentença  deve  ser  submetida  a
Reexame Necessário, pois verifica-se que não houve
à  remessa  dos  autos  à  segunda  instância  para  o
cumprimento do art. 475 do CPC.

-  A expressão “valor certo” denota a exigência de
que a sentença seja líquida, com condenação não
excedente  a  60  (sessenta)  salários  mínimos,  para
fazer incidir a exceção à regra inserta no art.  475,
§2º, do CPC. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 41.

RELATÓRIO
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Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo

Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que rejeitou os Embargos à

Execução opostos pela PBPREV - Paraíba Previdência em face de Cláudia

Angélica Fonseca de Andrade e outros, fundados em inexigibilidade do título

judicial e excesso de execução.

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer,  por não

vislumbrar interesse público na lide (fls. 34/37). 

É relatório. 

VOTO

O  cerne  da  controvérsia  estabelecida  nestes  autos  de

Embargos à Execução, devolvidos a esta Corte pela Remessa Necessária de

que  se  cuida,  reside  em  aferir,  inicialmente,  a  eficácia  e  exigibilidade  da

sentença executada,  a  partir  da necessidade ou não de sua submissão ao

reexame necessário, bem como o suposto excesso de execução.

Passo a apreciar tais questões.

DA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA EXECUTADA AO REEXAME

NECESSÁRIO, COMO CONDIÇÃO DE EFICÁCIA E EXIGIBILIDADE

A  sentença  executada  deve  ser  submetida  a  Reexame

Necessário, pois verifica-se que não houve a remessa dos autos à segunda

instância para o cumprimento do art. 475 do CPC.

O artigo 475 do Código de Ritos disciplina  o duplo  grau de

jurisdição obrigatório da seguinte forma: 

Art.  475.  Está  sujeita  ao  duplo  grau de  jurisdição,  não
produzindo  efeito  senão  depois  de  confirmada  pelo
tribunal, a sentença: 
I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município,  e  as  respectivas  autarquias  e  fundações  de
direito público; 
II  –  que  julgar  procedentes,  no  todo  ou  em  parte,  os
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embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública
(art. 585, VI). 

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a
remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não
o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 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. 

§  3o  Também  não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo
quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do
plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  em  súmula
deste Tribunal ou do tribunal superior competente.

A expressão “valor certo” denota a exigência de que a sentença

seja líquida, com condenação não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos,

para fazer incidir a exceção à regra.

Em outras palavras,  somente as sentenças líquidas de valor

certo até 60 (sessenta) salários mínimos não estão sujeitas ao duplo grau de

jurisdição obrigatório. No caso em cotejo, verificando-se que a sentença (fls.

53/58) foi ilíquida, fazia-se necessário a remessa ao Tribunal para reexame.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona: 

PROCESSO  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO.
SENTENÇA ILÍQUIDA.  A sentença  ilíquida  proferida
contra  a  união,  o  estado,  o  Distrito  Federal,  o
município e as respectivas autarquias e fundações de
direito  público  está  sujeita  ao  duplo  grau  de
jurisdição,  não  produzindo  efeito  senão  depois  de
confirmada pelo tribunal;  a exceção contemplada no
§ 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe,
primeiro, que a condenação ou o direito controvertido
tenham  valor  certo  e,  segundo,  que  o  respectivo
montante  não  exceda  de  60  (sessenta)  salários
mínimos. Recurso  Especial  provido.  (STJ;  REsp
1.300.505;  Proc.  2011/0245983-8;  PA;  Primeira  Turma;
Rel. Min. Ari Pargendler; DJE 01/09/2014)  

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME  NECESSÁRIO.  SENTENÇA  ILÍQUIDA.
REGRA DO ART. 475, § 2º, DO CPC. NÃO-CABIMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não há que se aplicar o §
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2º do artigo 475 do CPC quando tratar-se de sentenças
ilíquidas  ou  que  decidam  pretensão  que  não  contenha
natureza econômica certa, tampouco àquelas demandas
declaratórias,  constitutivas  ou  desconstitutivas  cujo
provimento, ou não, deixe de albergar parâmetro objetivo
a fim de se definir um valor certo a ser estipulado para a
condenação.  Interpretação do §  2º  do  artigo  475  do
CPC  firmada  pela  corte  especial  deste  tribunal
superior  no  julgamento  do  ERESP  600.596/RS,  da
relatoria  do  ministro  teori  albino  zavascki,  dje  de
23.11.2009" (REsp 1.172.903/PR, Rel. Ministro benedito
Gonçalves,  primeira  turma,  dje  03/05/10).  2.  Agravo
regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-AREsp  280.537;
Proc.  2013/0003533-7;  MG;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.
Arnaldo Esteves Lima; DJE 30/04/2014)  

Esse  entendimento  foi  sedimentado  no  Superior  Tribunal  de

Justiça em 2009, quando do julgamento realizado pela Corte Especial daquele

Tribunal  Superior no Resp 600.596/RS, de relatoria do Ministro  Teori  Albino

Zavascki (DJ de 23.11.2009). A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REEXAME NECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO
ART. 475 DO CPC, COM A REDAÇÃO DA LEI 10.352/01.
1.  Nos termos do art. 475, § 2º, do CPC, a sentença
não  está  sujeita  a  reexame  necessário  quando  "a
condenação, ou o direito o direito controvertido, for
de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários
mínimos".  Considera-se  "valor  certo",  para  esse
efeito,  o  que  decorre  de  uma  sentença  líquida,  tal
como prevê  o  art.  459  e  seu  parágrafo,  combinado
com o art. 286 do CPC.
2.  Os pressupostos normativos para a  dispensa do
reexame têm natureza estritamente econômica e são
aferidos,  não pelos elementos da demanda (petição
inicial ou valor da causa), e sim pelos que decorrem
da sentença que a julga.
3.  A norma  do  art.  475,  §  2º,  é  incompatível  com
sentenças  sobre  relações  litigiosas  sem  natureza
econômica,  com  sentenças  declaratórias  e  com
sentenças  constitutivas  ou  desconstitutivas
insuscetíveis de produzir condenação de valor certo
ou de definir o valor certo do objeto litigioso.
4. No caso, a ação tem por objeto a averbação de tempo
de serviço de atividade rural para fins de aposentadoria,
sendo que a sentença não contém "condenação" e nem
define o valor do objeto litigioso.
5. Embargos de divergência providos.
(EREsp  600.596/RS,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO
ZAVASCKI,  CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009,
DJe 23/11/2009)
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Nessa direção, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça

pronunciou-se  no  julgamento  do  Recurso  Especial  nº  1.101.727/PR,

submetido  ao  rito  dos  processos  repetitivos (art.  543-C  do  CPC),

assentando que deverão submeter-se à  Remessa Necessária  as  sentenças

ilíquidas proferidas contra os Entes Federativos e suas respectivas autarquias.

Confira-se: 

RECURSO ESPECIAL.  DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME  NECESSÁRIO.  SENTENÇA  ILÍQUIDA.
CABIMENTO.
1.  É  obrigatório  o  reexame  da  sentença  ilíquida
proferida  contra  a  União,  os  Estados,  o  Distrito
Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e
fundações  de  direito  público  (Código  de  Processo
Civil, artigo 475, parágrafo 2º).
2.  Recurso  especial  provido.  Acórdão  sujeito  ao
procedimento do artigo 543-C do Código de Processo
Civil.
(REsp  1101727/PR,  Rel.  Ministro  HAMILTON
CARVALHIDO,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
04/11/2009, DJe 03/12/2009)

 

Veja-se,  inclusive,  que  os  cálculos  apresentados  pelos

exequentes  apontam  como  valor  devido  a  importância  de  R$363.470,26

(trezentos e sessenta e três mil,  quatrocentos e setenta reais e vinte e seis

centavos),  quantia  bem acima dos 60 (sessenta)  salários  mínimos exigidos

legalmente para a dispensa do instituto. 

Nesse sentido: 

RECURSOS  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  TÍTULO  EXECUTIVO.  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO.
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  ACIDENTE  DE
TRABALHO.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA DE  REEXAME
NECESSÁRIO.  ART.  475  DO  CPC.  SENTENÇA
ILÍQUIDA.  CONDENAÇÃO  CONTRA  AUTARQUIA
FEDERAL.  VALOR  SUPERIOR  A  60  SALÁRIOS
MÍNIMOS  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA.  PRELIMINAR ACOLHIDA.  RECURSO  DO
INSS  PROVIDO.  SUSPENSÃO  DOS  EFEITOS  DA
EXECUÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  EFICIÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE  DO  MÉRITO  RECURSAL.
REMESSA DA SENTENÇA EXECUTADA A REEXAME
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NECESSÁRIO.  1.  Embora  não  se  enquadre  como
excesso  de  execução,  a  inexistência  de  reexame
necessário  da  sentença  recorrida  inviabiliza  o
prosseguimento da execução da sentença, porquanto a
mesma  não  foi  revestida  do  duplo  grau  de  jurisdição,
previsto no artigo 475 do código de processo civil,  não
podendo, dessa forma, produzir os efeitos decorrentes da
condenação imposta à Fazenda Pública, o que a torna,
assim,  inexequível.  2.  É  obrigatório  o  reexame  da
sentença ilíquida proferida contra a união, os estados, o
Distrito  Federal,  os  municípios  e  as  respectivas
autarquias  e  fundações  de  direito  público  (código  de
processo  civil,  artigo  475,  parágrafo  2º).  (stj.  RESP
1101727/pr). 3. “(...) esta corte especial, por ocasião do
julgamento dos embargos de divergência nº 934.642/pr,
em  sessão  realizada  em  30  de  junho  de  2009,  em
acórdão ainda pendente de publicação, seguindo a linha
do  voto  do  eminente  ministro  relator  ari  Pargendler,
entendeu,  em  última  análise,  que  o  cabimento  do
reexame obrigatório é regra, admitindo-se a sua dispensa
especialmente,  apenas  nos  casos  em  que  o  valor  da
condenação  é  certo  e  não  excede  a  sessenta  salários
mínimos, razão pela qual acolho a insurgência especial
da autarquia previdenciária para declarar o cabimento do
reexame obrigatório em casos tais como o dos autos, em
que  a  sentença  condenatória  é  ilíquida,  ressalvando  o
meu  entendimento  pessoal.  ”  (stj.  Min.  Hamilton
Carvalhido.  RESP  1101727/pr).  4.  Preliminar  acolhida,
dando  provimento  ao  apelo  interposto  pela  autarquia
federal, suspendendo os efeitos da execução de sentença
em  curso  e,  aplicando  o  princípio  da  eficiência
jurisdicional, determinando a remessa dos autos de ação
revisional  previdenciária  ao  dejaux,  para  a  sua
classificação e distribuição, quanto a submissão ao crivo
do  reexame  necessário.  (TJMT;  APL  133383/2013;
Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Erotides
Kneip Baranjak; Julg. 11/03/2014; DJMT 27/03/2014; Pág.
176) 

 

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  LEGAL  NA
APELAÇÃO  CÍVEL-  ART.  557,  §2º,  CPC.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO.
SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO SUBMETIDA AO REEXAME
NECESSÁRIO.  UTILIZAÇÃO  DO  VALOR  DA  CAUSA
COMO PARÂMETRO PARA AFERIR A INCIDÊNCIA DA
EXCEPCIONALIDADE  DA REGRA INSERTA NO  ART.
475,  §2º,  DO  CPC.  IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  475,  §3º,  DO  CPC.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TÍTULO
JUDICIAL  EXEQUENDO  ESTÁ  EM  CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DO  PLENÁRIO DO STF OU
SÚMULA DO  STF  OU DO  STJ.  AGRAVO  LEGAL EM
APELAÇÃO  CÍVEL  NÃO  PROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME.  I.  Agravo  legal  aviado  contra  decisão
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unipessoal  que  deu  provimento  à  apelação  cível  nº
0291036-5,  para  julgar  procedente  o  pedido  formulado
nos embargos à execução de origem, declarando extinta
a  execução,  ante  a  inexigibilidade  do  título  judicial
exequendo, por não ter sido este submetido ao reexame
necessário. II. É firme o posicionamento no âmbito do
c. Superior Tribunal de justiça segundo o qual,  nos
casos de iliquidez do título judicial, não é possível a
adoção do valor atualizado da causa como parâmetro
para  se  aferir  a  incidência  ou  não  da
excepcionalidade da regra inserta no art. 475,§2º, do
CPC.  Precedentes:  STJ.  ERESP 600.596/rs,  Rel.  Min.
Teori  albino  zavascki,  corte  especial,  julgado  em
4/11/2009, dje 23/11/2009; STJ AGRG no RESP 1258791
/ SP, relator: ministro Humberto Martins, órgão julgador:
segunda turma, data do julgamento: 23/04/2013, data da
publicação/fonte: dje 02/05/2013; STJ. AGRG nos EDCL
nos  EDCL  no  AG  1.272.677/rs,  Rel.  Min.  Herman
benjamin,  segunda  turma,  julgado  em  4/11/2010,  dje
2/2/2011.  III.  Nessa  contextura,  desavém cogitar-se  na
utilização  do  valor  da  causa  como  parâmetro  para
dispensa do reexame necessário, com arrimo no art. 475,
§2º, do CPC. lV. Nos termos do art. 475, §3º, do CPC, só
não haverá reexame necessário se a sentença proferida
contra  a  Fazenda  Pública  estiver  fundada  em:  i)
jurisprudência ou Súmula do Supremo Tribunal  Federal
ou ii) Súmula do tribunal superior competente. Edição nº
52/2014 Recife. PE, quarta-feira, 19 de março de 2014
177 V. O agravante sustenta que a sentença exequenda
está  amparada  na  jurisprudência  dominante  do  c.
Superior  Tribunal  de  justiça,  trazendo  a  baila  acórdão
proferido no RESP 1201584 da segunda turma daquele
tribunal  superior.  VII.  O  aresto  colacionado  pelo
agravante  difere  da  hipótese  dos  autos,  porquanto,  na
espécie,  o  pedido  constante  da  atrial  foi  julgado
procedente para que o poder público municipal deposite o
FGTS do autor/agravado, de outra parte, o julgado trazido
pelo  agravado  refere-se  à  possibilidade  de  admitir  a
liberação do saldo do FGTS em favor do titular que teve
seu  contrato  de  trabalho  declarado  nulo  por
inobservância  do  art.  37,  II,  da  cf/1988.  VIII.  Ademais
disso, o acórdão proferido no RESP 1201584 trata-se de
decisão da segunda turma do Superior Tribunal de justiça
e não de jurisprudência do plenário do STF ou de Súmula
do STF ou do STJ, o que afasta, portanto, a incidência
art.  475,  §3º,  do  CPC.  VII.  Unanimemente,  negou-se
provimento  ao  agravo  legal.  (TJPE;  Rec.  0001383-
71.2011.8.17.0230;  Rel.  Des.  Jorge Americo Pereira de
Lira; Julg. 11/03/2014; DJEPE 19/03/2014)  

ACIDENTE  DE  TRABALHO.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL.
REEXAME  NECESSÁRIO.  NECESSIDADE.
SUSPENSÃO  DA EXECUÇÃO.  Hipótese  em  que  foi
dado início à execução de sentença ilíquida proferida
contra a Fazenda Pública sem que tenha ocorrido o

6



Remessa  Necessária nº 0082738-48.2012.815.2001

reexame necessário da decisão. Inteligência da Súmula
nº 490 do STJ e art. 475, I, CPC. Execução suspensa de
ofício.  Apelação  prejudicada.  (TJRS;  AC  0246897-
10.2014.8.21.7000; Lajeado; Décima Câmara Cível; Rel.
Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 28/08/2014; DJERS
13/10/2014)  

Ante o exposto, PROVEJO A REMESSA NECESSÁRIA PARA

ACOLHER  OS  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DA  PBPREV  –  PARAÍBA

PREVIDÊNCIA, RECONHECENDO A INEXIGIBILIDADE DA SENTENÇA, por

não ter sido submetida ao reexame necessário,  devendo o processo ser

remetido à segunda instância para cumprimento do artigo 475 do CPC. 

Fica  prejudicada  a  análise  da  arguição  de  Excesso  de

Execução. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa. Procuradora  de  Justiça
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 28 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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