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A C Ó R D Ã O

REMESSA OFICIAL Nº 0001577-77.2010.815.0031
Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Promovente: Maria Luciene Soares de Lima
Advogados: João Camilo Pereira e outros
Promovido:  Estado da Paraíba,  representado por seu Procurador Geral,  o  Bel.
Gilberto Carneiro da Gama
Remetente: Juízo da Comarca de Arara

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 16
E  17.  DECISÃO  PARADIGMA.  RESP  1.101.727/PR.
ACÓRDÃO  QUE  TRATA  DA  HIPÓTESE  DE  SENTENÇA
ILÍQUIDA.  “DISTINGUISHING”.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO.

-  Há  sentença  líquida  quando  a  determinação  do  valor  da
condenação  depender  de  mero  cálculo  aritmético,  conforme
inteligência do arts.  475-B e 475-J,  do CPC/1973, vigente por
ocasião do julgamento.

-  Havendo  nítida  distinção  (distinguishing)  entre  o  caso  sub
judice e aquele que provocou o precedente paradigma, justifica-
se  a  não aplicação da tese  jurídica  outrora estabelecida  pelo
STJ.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em fazer a distinção necessária
(Distinguishing), mantendo o acórdão proferido por esta Corte, nos termos do
voto da Relatora.

R E L A T Ó R I O

Maria  Luciene  Soares  de  Lima propôs  “Reclamação
Trabalhista” contra o Estado da Paraíba, objetivando o recebimento da quantia de
R$  2.845,89  (dois  mil,  oitocentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  oitenta  e  nove
centavos),  correspondente a valor do salário retido de agosto/2009 e  FGTS de
abril/2004 a agosto/2009.

Inicialmente  distribuído  e  sentenciado  perante  a  Vara  do
Trabalho de Areia, o feito teve sua sentença anulada pelo TRT da 13ª Região, que
em  sede  de  recurso  ordinário  acolheu  preliminar  de  incompetência  material,
determinando a remessa processo à Justiça Comum Estadual.

Pretensão julgada procedente, condenando o Estado da Paraíba
ao pagamento do salário do mês de agosto/2009,  no valor  de R$ 465,00,  bem
assim  do  FGTS,  calculado  em  8%  dos  salários  pagos  no  curso  da  relação
contratual (10 abril/2004 a 31 de agosto/2009), corrigido monetariamente na forma
do art. 13 da Lei nº 8.036/90 e acrescido de juros de mora de 0,5% a contar da
citação,  além de  honorários  advocatícios  na  ordem de  20%  sobre  o  valor  da
condenação (fls. 120/125).

Irresignado,  o  promovido  interpôs  recurso  apelatório,
pugnando pela total reforma do julgado, em razão da nulidade da contratação,
ou, alternativamente, pela redução dos honorários (fls. 129/138).

Vislumbrando  a  intempestividade  da  insurreição,  e  por  ser
válida, no caso, a intimação dos Procuradores Estaduais via imprensa oficial, o
Juiz não a recebeu, dando azo ao manejo de agravo de instrumento, ao qual fora
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atribuído efeito suspensivo ativo, para fins de garantir o recebimento e tramitação
daquela.

Conclusos os autos, entendi que o recurso apelatório deveria
ter seu seguimento negado, uma vez que o agravo de instrumento interposto em
desfavor da decisão interlocutória que não o recebeu,  restara desprovido,  por
meio de acórdão ementado nos seguintes termos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  APELO  CONSIDERADO
INTEMPESTIVO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL DO PROCURADOR DO ESTADO. DESNECESSIDADE.
CIENTIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA  VIA  DIÁRIO  DA  JUSTIÇA
ELETRÔNICO.  INTIMAÇÃO  CONSIDERADA  PESSOAL  PARA
TODOS  OS  EFEITOS  LEGAIS,  INCLUSIVE  PARA A FAZENDA
PÚBLICA,  CONSOANTE  ART.  5º,  §  6º,  DA LEI  Nº  11.419/2006.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM O ART. 136, INCISO XI, DA
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.   RECURSO  APELATÓRIO
INTERPOSTO  FORA  DO  PRAZO  LEGAL,   CONSIDERANDO
COMO  TERMO  INICIAL  A  PUBLICAÇÃO  DO  DJE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 Nos termos do art. 136, inciso XI, da Constituição Estadual, é
assegurado  ao Procurador  do  Estado  “receber  intimação  pessoal  em
qualquer processo ou grau de jurisdição”. Todavia, tal texto atualmente
deve  ser  interpretado  em conjunto  com as  disposições  da  Lei  nº
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial,
altera o Código de Processo Civil e dá outras providências, a qual no
capítulo  referente  à  comunicação  eletrônica  dos  atos  processuais,
pontifica que as intimações feitas  via Diário da Justiça Eletrônico,
inclusive  da  Fazenda  Pública,  serão  consideradas  pessoais  para
todos os efeitos legais. (Julgado em 08/10/2013)

No mesmo caminho, não conheci da remessa oficial, na medida
em  que  se  cuidando  de  condenação  ao  pagamento  de  verbas  salariais,  cujo
montante  nitidamente  não  ultrapassaria  o  limite  legal,  ainda  que  corrigido
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monetariamente e acrescido de juros moratórios (salário do mês de agosto/2009,
no valor  de R$ 465,00,  bem assim do FGTS, calculado em 08% dos salários
pagos  de  10  abril/2004  a  31  de  agosto/2009),  inegável  a  desnecessidade  de
reexame necessário (fls. 169/173).

Acerca da referida decisão, cito os seguintes trechos:

Com  efeito,  a  Lei  nº  10.352/01,  alterou  o  art.  475,  do  CPC,
acrescentando-lhe o parágrafo 2º, com a seguinte redação:

“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  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.”(destaquei)

O valor da condenação, portanto, como se infere, tornou-se um dos
parâmetros utilizados pela lei  para restringir  a remessa oficial.  E,
sendo esta condição de eficácia da sentença, o momento processual
adequado para a verificação desse valor limitante é justamente o da
prolação do decisum.

A expressão  “valor  certo” deve  ser  interpretada  em consonância
com  os  fins  objetivados  pelo  legislador,  quais  sejam,  manter  o
resguardo do patrimônio público e restringir o alcance do reexame
necessário,  dispensando-o  quando  o  exíguo  valor  da  causa  não
justifica  a  utilização  da  máquina  judiciária,  não  devendo  tal
expressão ser confundida com “valor líquido”.

Dentre desse contexto, o “valor certo” contido no § 2º, do art. 475, do
CPC, deve ser aferido quando da prolação da sentença e, sendo esta
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líquida, deverá se ter por base o valor a que foi condenado o Poder
Público. 

Acontece  que,  sentença  líquida  não  é  apenas  a  que  determina  o
quantum  debeatur,  mas  também  aquela  que  depende  apenas  de
cálculo aritmético elaborado pelo credor no início do cumprimento
de  sentença.  Entender  de  forma  diversa,  objetivando  o
encaminhamento da causa  à  revisão obrigatória  do Tribunal  toda
vez que o valor não seja expresso, implicaria em uma desnecessária
submissão de feitos ao Judiciário.

Inconformado,  o  Estado da Paraíba manejou agravo interno,
limitando-se  a  questionar  o  não  conhecimento  do  reexame  necessário  (fls.
176/182).

Designado dia para julgamento, esta Egrégia Terceira Câmara
negou  provimento  à  insurreição  (fls.  186/190),  dando  azo  à  interposição  de
recurso especial.

Admitido, digitalizado e enviado para o STJ, este determinou a
devolução dos autos, para a aplicação das providências prescritas no art. 1.040 do
CPC/2015, em razão do Resp nº 1.101.727/PR, submetido à sistemática do art. 543-
C do CPC/1973, assim ementado:

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)
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É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Visando regulamentar,  no âmbito da competência interna do
TJ/PB, os procedimentos relativos à tramitação dos Recursos Extraordinários e
Especiais, foi editada a Resolução nº 27/2011, que em seus arts. 2º, III e 3º, caput,
assim prescreve:

Art.  2º  Publicado  o  acórdão  representativo  da  controvérsia  pelo
Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,
julgando o  mérito  da  questão  submetida  à  repercussão  geral  ou
afetados  ao  regime dos  recursos  repetitivos,  serão  observados  os
seguintes  procedimentos  quando  aos  feitos  que  se  encontram
sobrestados:
(…)
III – divergindo o acórdão recorrido do julgamento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a Presidência
encaminhará os autos ao Relator de origem, seu substituto  legal
ou seu sucessor,  para juízo de retratação integral ou parcial (art.
543-B, § 3º, in fine, e art. 543-C, § 7º, inciso II, do CPC/73). (grifei)

Art.  3º  O  juízo  de  retratação  da  decisão objeto  de  recurso
extraordinário ou especial, nos termos do art. 543-B, § 3º, e do art.
543-C, § 7º, inciso II,  todos do Código de Processo Civil de 1973,
competirá ao Colegiado. (destaquei)

Essa  dinâmica  também  encontra-se  prevista  no  Código  de
Processo Civil de 2015, nos art. 1.030, II e 1.040, II, respectivamente:

Art.  1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal,
o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de
15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente
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ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 

II –  encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo  de  retratação,  se  o  acórdão  recorrido  divergir  do
entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  exarado,  conforme  o  caso,  nos  regimes  de
repercussão geral ou de recursos repetitivos;    

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma:

II  -  o  órgão  que  proferiu  o  acórdão  recorrido,  na  origem,
reexaminará  o  processo  de  competência  originária,  a  remessa
necessária  ou  o  recurso  anteriormente  julgado,  se  o  acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Pois  bem,  no  caso  em  disceptação,  a  pretensa  divergência
reside no fato deste órgão fracionário não ter conhecido do reexame necessário,
sob  o  fundamento  do  montante  da  condenação,  ainda  que  corrigido
monetariamente e acrescido de juros moratórios (salário do mês de agosto/2009,
no valor  de R$ 465,00,  bem assim do FGTS, calculado em 08% dos salários
pagos de 10 abril/2004 a 31 de agosto/2009), não ultrapassar o limite legal de 60
(sessenta) salários-mínimos, então vigente.

Ora, o acórdão paradigma foi claro ao pontificar ser 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). Todavia, a sentença proferida
no presente caso deve ser entendida como LÍQUIDA, considerando-se assim não
apenas a que determina o quantum debeatur, mas também aquela que depende de
simples cálculo aritmético elaborado pelo credor no início do cumprimento de
sentença. 

Tanto  é  assim  que  o  art.  475-B  do  CPC/1973,  vigente  por
ocasião  do  julgamento,  prescrevia  que  quando  a  determinação  do  valor  da
condenação  dependesse  apenas  de  cálculo  aritmético,  o  credor  requereria  o
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cumprimento  da  sentença,  independente  de  prévia  liquidação,  instruindo  o
pedido com a memória discriminada e atualizada do crédito.

Tal redação, inclusive, com pequenas alterações, consta do art.
509, § 2º, do CPC/2015:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia 
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor 
ou do devedor:

I  -  por  arbitramento,  quando  determinado  pela  sentença,
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da
liquidação;

II  -  pelo  procedimento  comum,  quando  houver  necessidade  de
alegar e provar fato novo.

(...)

§  2o Quando  a  apuração  do  valor  depender  apenas  de  cálculo
aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento
da sentença.

No mesmo sentido, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção
Neves e os julgados do TJSP e TRF4:

“Sempre se entendeu que a liquidação prevista no CPC/1973 como
liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já
que  supostamente  estar-se-ia  liquidando  o  que  já  era  líquido,
considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e
não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar
ao  valor  exequendo  por  meio  de  um  mero  cálculo  aritmético,  a
obrigação será líquida e por tal razão seria obviamente dispensada a
liquidação  de  sentença.”  (In  Novo  Código  de  Processo  Civil
Comentado  artigo  por  artigo,  1ª  edição,  pág.  857,  editora
JusPODIVM)
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(...)  Há  sentença  líquida  quando  a  determinação  do  valor  da
condenação  depender  de  mero  cálculo  aritmético,  consoante
inteligência  dos  arts.  475-B  e  475-J,  do  CPC.475-B475-JCPC2.  (…)
(TJSP:  AC  935478020128260000  SP  0093547-80.2012.8.26.0000,
Relator: Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 16/08/2012)

PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.
SENTENÇA LÍQUIDA. POSIÇÃO DO STJ NO ERESP 600.596/RS.
DISPENSABILIDADE  DA  REMESSA  NECESSÁRIA.  AFERIÇÃO
POR  CRITÉRIOS  ARITMÉTICOS  CONSTANTES  DO  TÍTULO
JUDICIAL OU DE FONTES OFICIAIS PÚBLICAS CONHECIDAS.
VALOR CERTO DA CONDENAÇÃO. MONTANTE INFERIOR A
SESSENTA  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  ART.  496,  §  3º  DO  CPC/15.
PREVALÊNCIA.  1.  Conforme assentado  pela  Corte  Especial  do
STJ  no  ERESP  600.596/RS,  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
2. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que
permitem  definir  a  quantidade  de  bens  a  serem  prestados,
dependendo  apenas  de  cálculos  aritméticos  apurados  mediante
critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas
e  objetivamente  conhecidas.  3.  No  caso  concreto,  existindo
condenação ao pagamento de valores atrasados até o montante de
mil salários mínimos, mostra-se aplicável a regra do art. 496, § 3º do
CPC/15,  de  modo  que  fica  dispensada  a  remessa  necessária.  4.
Agravo desprovido. (TRF 4ª R.; REOAC 0013114-71.2016.404.9999;
RS; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Salise Monteiro Sanchotene; Julg.
08/03/2017; DEJF 20/03/2017)

(...) A sentença ou o título executivo extrajudicial não deixam de ser
líquidos e certos, quando a apuração de seu valor depender de mero
cálculo  aritmético.(...)  (TRF4  :  Ag.  Instrumento  0  PR  0035868-
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41.2010.404.0000,  Relator:  MARIA  LÚCIA  LUZ  LEIRIA,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/01/2011)

Entender de forma diversa, objetivando o encaminhamento da
causa à revisão obrigatória do Tribunal toda vez que o valor não seja expresso,
ainda que líquido (dependência de mero cálculo aritmético), implicaria em uma
desnecessária submissão de feitos ao Judiciário.

Com  essas  considerações,  fazendo  a  distinção  necessária,
MANTENHO A  DECISÃO PROFERIDA POR  ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de abril
de  2018, o  Exmo.  Des.  Marcus  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do
julgamento, além da Relatora e do Presidente, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e  Benevides.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa-PB,  26  de  abril  de
2018.

Desa Maria das Graças Morais Guedes
        R E L A T O R A
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