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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  VALOR  CERTO,  LÍQUIDO,
NÃO EXCEDENTE A SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS.  INAPLICABILDIADE  DA
SÚMULA Nº 490 DO STJ. ART.475, §2º, DO
CPC. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.

-  Vê-se que a condenação ao pagamento dos
vencimentos de outubro, novembro, dezembro e
décimo terceiro  salário  proporcional  do  ano  de
2008 denota valor certo, líquido, não excedente a
60  (sessenta)  salários  mínimos,  não  sendo
necessário o duplo grau de jurisdição. Diante do
exposto, não conheço da Remessa Necessária.

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária nos autos Ação de Cobrança

ajuizada por  Joalice Alves Ferreira Gurgel contra o Município de Sousa, cuja

sentença  julgou  procedente  o  pedido  e  determinou  o  pagamento  dos

vencimentos  de  outubro,  novembro,  dezembro  e  décimo  terceiro  salário

proporcional do ano de 2008, incidindo juros de mora e correção monetária na

forma do art.1º F da Lei nº 9.494/97.

Não foi interposto recurso voluntário.
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A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da Remessa

Necessária (fls.34/37).

É o relatório. 

DECIDO

O art. 475 do Código de Processo Civil preceitua que está sujeita ao

duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo

Tribunal,  a  sentença  proferida  contra  a  União,  o  Estado,  o  Distrito  Federal,  o

Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Todavia, o § 2º

da referida norma, prescreve que a sentença não se sujeitará ao duplo grau de

jurisdição "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".

O  magistrado  entendeu  ser  aplicável  a  Súmula  nº  490  do  STJ,

segundo o qual, “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação

ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a

sentenças ilíquidas”. 

 

No caso, vê-se que a condenação ao pagamento dos vencimentos

de outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro salário proporcional do ano de

2008 denota valor certo, líquido, não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos,

não sendo necessário o duplo grau de jurisdição.

Segundo  a  Ministra  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  no

RECURSO ESPECIAL nº 1.488.829 - MG (2014/0267270-2), julgado em 05/11/2014,

“não se  deve  proceder  ao  reexame necessário  da  sentença  quando,  por  meros

cálculos aritméticos, se constata que a condenação possui valor certo inferior a 60

(sessenta) salários-mínimos”. 
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Diante do exposto, não conheço da Remessa Necessária.

P.I.

João Pessoa,      de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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