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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

REMESSA OFICIAL Nº 0000380-04.2015.815.0681
Relator:  Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado em substituição à
Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
Promovente: Fabiano Alves de Farias
Advogado: Adjair Pereira da Silva (OAB/PB nº 22.459)
Promovido: Município de Prata, representado por seu Prefeito
Advogado: Paulo César Leite (OAB/PB 21.110)
Remetente: Juízo da Comarca de Prata

REEXAME  NECESSÁRIO.  COBRANÇA.  VERBAS
SALARIAIS  NÃO  PAGAS. PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR PREVISTO NO ART.
496, § 3º, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. 

-  Há  sentença  líquida  quando  a  determinação  do  valor  da
condenação depender de mero cálculo aritmético.

-   Quando contra a Fazenda Pública Municipal for proferida
condenação em valor líquido inferior a 100 salários-mínimos,
desnecessária se apresenta a remessa obrigatória.

Vistos, etc.

Fabiano  Alves  de  Farias propôs  ação  de  cobrança  contra  o
Município de Prata, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.066,00 (três mil
e sessenta e seis reais), correspondente a valor das gratificações natalinas dos anos
de 2010, 2011 e 2012, indevidamente retidas pelo promovido.
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Devidamente citado, o Município quedou-se inerte (fls. 21).

Pretensão  julgada  procedente,  condenando  a  edilidade  ao
pagamento  das  verbas  apontadas  na  vestibular,  corrigidas  monetariamente  e
acrescidas de juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, além de
honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação (fls. 49/51).

Ausente  a  interposição  de  recurso  voluntário,  os  autos
aportaram nessa Segunda Instância, por força da remessa oficial reconhecida pelo
Magistrado.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu não
ser o caso de manifestação ministerial obrigatória (fls. 59/60).

É o relatório. Decido.

O art. 496 do CPC/2015, ao tratar da remessa necessária, assim
prescreve:

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;

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:
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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.

Acontece que, sentença líquida não é apenas a que determina o
quantum  debeatur,  mas  também  aquela  que  depende  de  cálculo  aritmético
elaborado  pelo  credor  no  início  do  cumprimento  de  sentença,  quando  então,
independente de prévia  liquidação,  haverá simples instrução do pedido com a
memória discriminada e atualizada do crédito.

Este é o entendimento que se extrai da dicção 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:
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“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)

(...)  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
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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-

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.

Dessa forma, cuidando-se de uma  condenação ao pagamento
de  03  gratificações  natalinas,  cujo  montante  atualizado  nitidamente  não
ultrapassará o limite legal, inegável é a desnecessidade da  remessa oficial.

Por tais  razões,  sendo inadmissível  o reexame necessário no
caso em testilha, DELE NÃO CONHEÇO (art. 932, III, do CPC/2015).

Publique-se. Intimem-se.

Transitado  em  julgado,  devolvam-se  os  autos  ao  Juízo  de
origem.

João Pessoa, 09 de abril de 2018.
  

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz Convocado/Relator
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