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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
MOTORISTA.  CONTRATAÇÃO  DE  VEÍCULO
PARA  TRANSPORTE  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
PAGAMENTO PELO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA
DEMONSTRADA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
EM  PRIMEIRO  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DO
MUNICÍPIO. NECESSIDADE  DE  REMESSA
NECESSÁRIA.  NÃO  ACOLHIMENTO.  VALOR
CERTO  E  ILÍQUIDO  INFERIOR  A  100  (CEM)
SALÁRIOS  MÍNIMOS.  NÃO  SUJEIÇÃO  AO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. HIPÓTESE NÃO
ABARCADA  PELOS  REQUISITOS  CONSTANTES
DO  ART.  496,   §3º,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  ULTRA PETITA.
DESCABIMENTO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS
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LÓGICOS  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

- Não se sujeita à reapreciação obrigatória a decisão
que  traduz  em  proveito  econômico  para  a  parte
contra quem litiga a Fazenda Pública Municipal em
valor  não excedente a  100 (cem)  salários  mínimos,
haja a disposição constante do  §3º, III, do art. 496, do
Novo Código de Processo Civil.

- Considerando que o prejuízo a ser suportado pela
edilidade  não  atinge  o  valor  mínimo  exigido  pela
legislação processual civil,  a hipótese telada não se
credencia  ao  conhecimento  perante  esta  instância
revisora. 

- A fixação da correção monetária e dos honorários
advocatícios  em  primeiro  grau  são  consectários
lógicos da condenação, não havendo o que  se falar
em julgamento ultra petita, 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo.

Djalma Luiz de Almeida ajuizou a presente Ação de
Cobrança, em desfavor do  Município de Juazeirinho, alegando que é motorista e
que, durante alguns meses do ano de 2015, prestou serviços à Edilidade, fazendo
transporte escolar dos alunos,  tendo sido acordado o valor de R$ 131,25 (cento e
trinta  e  um  reais  e  vinte  e  cinco  centavos),  por  viagem,  conforme  consta  da
declaração da Secretaria de Educação do Município de Juazeirinho, fl. 14. Entretanto,

Apelação Cível nº 0000900-17.2015.815.0631                                                                                                                                                                             2



mesmo tendo realizado o serviço para o qual foi contratado, deixou de perceber as
verbas relativas aos meses de abril, maio e julho de 2015. Diante de tal panorama,
requer a procedência do pedido para o que o ente municipal seja condenado a pagar
o valor devido, acrescido de juros e correção monetária.

Contestação não ofertada, fl. 14.

O Juiz de Direito a quo, fls. 32/34, julgou procedente o
pedido, consignando os seguintes termos:

Ex  positis,  e  atento  aos  princípios  de  direitos
norteadores do caso  in foco,  JULGO PROCEDENTE
O  PEDIDO para  CONDENAR o  Município  de
Juazeirinho  a  pagar  à  parte  autora  os  valores
contratados,  referente a  01 viagem no mês de abril
no  mês  de  abril/2015;  08  viagens  no  mês  de
maio/2015;  e  14  viagens  no  mês  de  junho/2015  –
totalizando 23 viagens ao preço de R$ 131,25 (cento
e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) cada,
incorrendo juros de mora na forma do ar. 1º-F da Lei
9.494/97 e correção monetária.
 
Inconformado, o Município de Juazeirinho interpôs

APELAÇÃO, fls. 37/42, verberando acerca da necessidade da aplicação da remessa
necessária ao caso em deslinde. Aduz, ainda, que a sentença é ultra petita, por ter
condenado o ente municipal ao pagamento de honorários e correção monetária.

Contrarrazões,  fls.  47/50,  refutando  as  razões
recursais e requerendo a manutenção dos termos da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
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consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Consoante relatado, o desate da controvérsia reside
em verificar se a sentença vergastada enquadra-se nos casos de reexame necessário. 

Acerca  do  tema,  cumpre  ressaltar  que  a  remessa
necessária  não  constitui  propriamente  recurso,  em  face  da  ausência  de  previsão
expressa, nesse sentido, na legislação processual pátria.

Trata-se, em verdade, de mecanismo de validação da
sentença,  o qual  promove devolução à instância  ad quem das questões atinentes à
regularidade  processual,  bem  ainda  daquelas  em  que  a  Fazenda  Pública  restou
sucumbente.

Não  há  de  se  falar,  contudo,  em  duplo  grau  de
jurisdição  obrigatório  quando  a  condenação  estipulada  ou  o  valor  controvertido,
sendo de importe certo, não exceder a 100 (cem) salários mínimos,  para os demais
Municípios  e  respectivas  autarquias  e  fundações  de  direito  público, por força  do
disposto no §3º, III, do art. 496, do Código de Processo Civil, cuja transcrição não se
dispensa:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal, a sentença:
I  -  proferida contra  a União,  os Estados,  o  Distrito
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;

Apelação Cível nº 0000900-17.2015.815.0631                                                                                                                                                                             4



II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução fiscal.
§1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a
apelação no prazo legal,  o juiz ordenará a remessa
dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente
do respectivo tribunal avocá-los-á.
§2º Em  qualquer  dos  casos  referidos  no  §  1º,  o
tribunal julgará a remessa necessária.
§3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa
for de valor certo e líquido inferior a:
I  -  1.000  (mil)  salários-mínimos  para  a  União  e  as
respectivas autarquias e fundações de direito público;
II  -  500  (quinhentos)  salários-mínimos  para  os
Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias
e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;
III  -  100  (cem)  salários-mínimos  para  todos  os
demais  Municípios  e  respectivas  autarquias  e
fundações de direito público.
§4º Também  não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo
quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução
de  demandas  repetitivas  ou  de  assunção  de
competência;
IV  -  entendimento  coincidente  com  orientação
vinculante  firmada  no  âmbito  administrativo  do
próprio ente público, consolidada em manifestação,
parecer ou súmula administrativa – negritei.
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In casu, tendo em vista que a condenação imposta em
primeiro grau refere-se ao pagamento de serviço de transporte escolar contratado
pela Edilidade e que, conforme se depreende da planilha de débitos encartada, fl. 19,
os valores a serem suportados pela edilidade, mesmo considerando os juros e a
correção  monetária,  não  atingem  claramente  o  valor  mínimo  exigido  pela
legislação processual civil, razão pela qual agiu corretamente o Magistrado a quo
ao não remeter os presentes autos ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, não há se falar em julgamento  ultra petita,
como requer o apelante, pois, como cediço, nos termos do art. 85,  caput,  do Novo
Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios em primeiro grau
são consectários lógicos da condenação. 

Vê-se, portanto, que a sentença bem sopesou os fatos
e aplicou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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