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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar as implicações do Código de 

Processo Civil de 2015 no instituto da Remessa Necessária. Portanto, busca-se 

avaliar o impacto das premissas principiológicas e das novas disposições 

legislativas, a fim de delinear de modo preciso os limites desse instituto. No primeiro 

capítulo, faz-se um aparato geral da temática da Fazenda Pública no ordenamento 

jurídico nacional, especificando seus Entes, elencando suas prerrogativas e 

fundamentando a sua concessão. Assim, visa-se introduzir o leitor na temática 

fazendária, com o intuito de fornecer os meios necessários para o completo 

entendimento do Reexame Obrigatório. No segundo capítulo, adentra-se no instituto 

em análise sob uma perspectiva geral. Define-se seu conceito e natureza jurídica, 

discorre-se acerca do procedimento e se discute a vedação da reformatio in pejus 

como uma prerrogativa devida, a despeito de correntes doutrinárias contrárias.  

Enfim, no terceiro capítulo, estudam-se as alterações havidas, na Lei 13.105/2015, 

examinando-se as hipóteses de dispensa do Recurso de officio, seja em razão do 

valor ou do paradigma fundamentador da sentença, demonstrando a influência dos 

precedentes judiciais e dos princípios da cooperação e da segurança jurídica. 

Ademais, perscruta-se a aplicação temporal dos novos dispositivos. 

 

Palavras-chave: Remessa Necessária. Código de Processo Civil de 2015. Fazenda 

Pública. Prerrogativas Processuais. Direito Processual Público. 

 

 



 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the implications of the Code of Civil Procedure 

of 2015 on the Necessary Review Institute. Therefore, it seek to assess the impact of 

principiologic premises and new legal proscriptions, in order to define precisely the 

limits of this institute. The first chapter is a general introduce of the subject of Public 

Treasury in national law, specifying their entity, listing its prerogatives and reasons 

for its award. Thus, the intention is to insert the reader in treasury theme, in order to 

provide the means required for the full understanding of Compulsory Review. In the 

second chapter, it is entered in the institute in question from a general perspective. It 

defined its concept and legal nature, it talks-about the procedure and discussing the 

seal of reformatio in pejus as a proper prerogative, despite contrary doctrinal 

currents. Finally, in the third chapter, it studied the alterations in the wake of Law 

13.105/2015, by examining the exception hypothesis of Appeal ex officio, or because 

the value or paradigm that bases the sentence, showing the influence precedents 

and the principles of cooperation and legal certainty. Furthermore, peering up the 

temporal application of the new legal provision.  

Key words: Necessary Review. Code of Civil Procedure of 2015. Public treasury. 

Procedural prerogatives. Public procedural law.
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o início do século XX, o papel do Estado perante a sociedade 

sofreu profundas alterações. Se antes a atuação pública na economia e na 

sociedade eram vistas como deletérias, a partir do ideal de bem-estar social e da 

escola econômica de John Maynard Keynes, o Poder Público passou a atuar de 

modo sistemático na economia e na sociedade. 

Por expandir suas atividades a novos domínios, o Estado passou a ser 

litigante contumaz no Judiciário. Processos relativos a servidores púbicos, efetivação 

dos direitos sociais, responsabilidade extracontratual e previdência social, passaram 

a ser correntes nos ofícios das procuradorias públicas. 

Com a expressiva multiplicação de demandas judicias contra a Fazenda 

Pública, e a incapacidade de os advogados estatais suportarem tamanho volume, 

prescreveu-se algumas prerrogativas aos entes públicos, a fim de viabilizar a melhor 

tutela do interesse público, dentre elas, a remessa necessária, objeto desse 

trabalho. 

Acredita-se que uma análise detida a respeito desse instituto é imperiosa, 

dado que, além da presença constate da Fazenda Pública nos processos judiciais, 

os influxos do Novo Código de Processo Civil, tanto a nível legislativo, quanto no 

principiológico, dão azo a uma revisitação do instituto. 

Todavia, antes de adentrar diretamente no estudo da Remessa 

Necessária, faz-se mister tecer alguns comentários propedêuticos sobre a Fazenda 

Pública, e sobre o instituto da Remessa Necessária, sob uma visão lata, e cindida do 

Novo Digesto Processual. 

Dessarte, no Capítulo I, tratou-se dos principais aspectos ligados a 

Fazenda Pública e suas Prerrogativas. Definiu-se o conceito de Fazenda Pública e 

delimitou-se seus entes, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Empós, foram analiticamente abordadas as principais características de 

cada uma das prerrogativas processuais dos Entes Públicos, quais sejam, a dilação 

dos prazos processuais; a intimação pessoal; a inalienabilidade, a 

impenhorabilidade, a não onerosidade e a imprescritibilidade dos Bens Públicos; a 

execução por precatórios; e a prescrição quinquenal, reservando momento 

destacado para a Remessa Necessária. 
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A seguir, com baliza no entendimento da melhor doutrina, apresentou-se 

os fundamentos que justificam a concessão de prerrogativas ao Erário, 

diferenciando-as de meros privilégios, incompatíveis com os ditames de um Estado 

Democrático de Direito. 

No Capítulo II, buscou-se desvelar o instituto da Remessa Necessária em 

suas premissas. Assim, estabeleceu-se, de chofre, o seu conceito e sua natureza 

jurídica, individualizando sua essência da recursal por uma série de motivos. Ainda 

assim, citou-se os posicionamentos, doutrinariamente minoritários, que reconhecem 

o Reexame Obrigatório como uma espécie recursal. 

Nessa toada, passou-se a minudenciar o procedimento do Recurso ex 

officio, ponderando a redação legal e os entendimentos da jurisprudência. 

Finalizando o Capítulo, discutiu-se a vedação da reformatio in pejus na 

Remessa Necessária e se isso implica em privilégio desmedido ou prerrogativa 

necessária. Apresentou-se as duas doutrinas a fim de que o leitor não se vincule 

necessariamente ao entendimento propugnado nesse trabalho. 

Passados as duas primeiras partes, de índole introdutória, abordou-se de 

modo específico as alterações expendidas pela Lei nº. 13.105/2015. De início, o 

autor buscou fazer um paralelo entre os artigos 475, do código de 1973, com o artigo 

496, do código de 2015. Ademais, também aproveitou o ensejo para introduzir o 

leitor às discussões travadas ao longo do cerne da monografia. 

Prosseguiu-se para o estudo das hipóteses de dispensa em razão do 

valor, analisando-se o critério utilizado, e, em sequência, tratando-se da extensão e 

aplicabilidade do conceito de “valor certo e líquido”. 

Nesse diapasão, também se desenvolveu reflexões acerca do caso de 

dispensa em virtude do paradigma fundamentador da sentença, ressaltando, 

mormente, a defluência dos princípios da cooperação e a alteração do tratamento 

dado aos precedentes judiciais. 

Finalmente, definiu-se um critério, com o intuito de estabelecer para quais 

sentenças começará a incidir as novas regras do art. 496, da Lei 13.105/2015. 

Com o fito de executar as grandes pretensões do trabalho em questão, o 

autor lançou mão, conjuntamente das suas acepções e ideias desenvolvidas ao 

longo do curso de graduação em Direito, das lições doutrinárias dos grandes 

processualistas, precipuamente, dos especializados em Direito Processual Público; 

da jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios, para que se conheça como as 
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Cortes andam solvendo os problemas que surgem na práxis jurídica; dos 

enunciados dos fóruns pertinentes; e da legislação do Novo Código de Processo 

Civil. 
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1. OS FUNDAMENTOS DA FAZENDA PÚBLICA E SUAS RESPECTIVAS 

PRERROGATIVAS. 

 

1.1 Aspectos preliminares 

 

Visando oferecer os supedâneos necessários para um total entendimento 

acerca da remessa necessária, insta que se delineie os principais aspectos dos seus 

destinatários por excelência, quais sejam, os estes fazendários. 

 

1.2 O conceito de Fazenda Pública e a delimitação dos seus Entes. 

 

O termo Fazenda Pública é utilizado para designar o Poder Público sob o 

prisma de gestor de finanças e de políticas econômicas, estreitamente relacionado 

com a noção de Erário. O uso frequente deu azo a utilização daquele vocábulo 

também para representar a noção de Estado em Juízo. 

Conforme lição de Leonardo Carneiro da Cunha, a Fazenda Pública alude 

à “personificação do Estado1”, englobando todos os entes de personalidade jurídica 

de direito público. 

Ademais, a expressão em referência não se restringe somente às 

demandas tributárias ou financeiras, envolvendo “litígios públicos referentes a direito 

de prestação – como aquele sobre fornecimento de um medicamento, que envolve 

direito à saúde e à vida, ou sobre questões ambientais, ligadas a direitos difusos2”. 

No âmbito processual, a expressão ganha força, pois, para a Fazenda 

Pública, destina-se uma série de diplomas e dispositivos, tais como, Lei de 

Execuções Fiscais, Lei 8.437/1993, Lei 9.494/97 e Lei do Mandado de Segurança, 

formando o que parte da doutrina chama de Direito Processual Público. Dessa 

forma, definir quais entidades são reunidas no conceito de Fazenda Pública é 

delimitar a incidência do indigitado conjunto de documentos. 

De início, todos os Entes Federativos são contidos nessa denominação, 

ou, em termos administrativistas, as respectivas Administrações Diretas. Portanto, 

                                                   
1
 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Fazenda Pública em Juízo. 9ª edição. São Paulo: Dialética, 2011, 

página 15. 
2
 BARROS, Guilherme Freire de Melo. Poder Público em Juízo para Concursos. 5ª edição. 

Salvador: JusPODIVM, 2015, página 29. 



18 

União, Estados-Membro, Distrito Federal e Municípios são Fazenda Pública, por 

excelência. 

Em sequência, há de se cindir a Administração Indireta entre entes de 

personalidade jurídica pública e privada. Os primeiros, a saber Fundação de 

personalidade de direito público, Associações Públicas3 ou Autarquias, inclusive as 

Autarquias Geográficas ou Territoriais, Agências Executivas e Agências 

Fiscalizadoras, fazem parte da noção de Fazenda Pública, e gozarão de todas as 

prerrogativas advindas disso. Por outro lado, as Empresas Públicas e as Sociedades 

de Economia Mista não serão classificadas como tal. 

A explanada exclusão dos entes estatais de personalidade jurídica de 

direito privado se sustenta, na medida em que esses foram criados com o propósito 

de desenvolver atividade econômica ou prestar serviço público, a rigor, sob o regime 

de livre concorrência. Desta feita, seria incompatível albergar as empresas estatais 

no conceito de Fazenda, quando elas foram criadas, precisamente, para se 

desagasalhar das prerrogativas públicas e concorrerem com os demais agentes do 

mercado. 

Ocorre que, nos termos do art. 124, do Decreto-Lei nº. 509/1969, a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos gozará de isenção de custas e das 

prerrogativas da Fazenda Pública relativas a prazo e foro processuais. 

Esse tratamento diferenciado se justifica dado que à ECT foi reservada, 

com supedâneo no art. 215, X, da Constituição Federal, a exploração do serviço 

postal e de correio aéreo nacional. Além disso, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu, por intermédio da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº. 46, a constitucionalidade do regime de monopólio de recebimento, 

transporte e entrega de correspondências pessoais, insculpido no art. 9º, I, II, III, da 

Lei 6.538/1978. 

Em face dessas peculiaridades, o Pretório Excelso e o Tribunal da 

Cidadania, pacificamente, asseguram à ECT a fruição das prerrogativas próprias aos 

entes fazendários, consoante ementa dos julgados, a seguir, colacionados: 

                                                   
3
 Consórcios Públicos com personalidade jurídica de direito público, conforme art. 6º, I, da Lei 

11.107/2005. 
4
 Art. 12 - A ECT gozará de isenção de direitos de importação de materiais e equipamentos 

destinados aos seus serviços, dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, quer em relação a 
imunidade tributária, direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no 
concernente a foro, prazos e custas processuais. 
5
 Art. 21. Compete à União: X – manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 
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[...]. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL E 
CORREIO AÉREO NACIONAL. SERVIÇO PÚBLICO. ART. 21, X, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A prestação do serviço postal 
consubstancia serviço público [art. 175 da CB/88]. A Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, entidade 
da Administração Indireta da União, como tal tendo sido criada pelo 
decreto-lei nº 509, de 10 de março de 1969. 2. O Pleno do Supremo 
Tribunal Federal declarou, quando do julgamento do RE 220.906, 
Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 14.11.2002, à vista do 
disposto no artigo 6º do decreto-lei nº 509/69, que a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos é "pessoa jurídica equiparada à 
Fazenda Pública, que explora serviço de competência da União". (CF, 
artigo 21, X) 3. Impossibilidade de tributação de bens públicos 
federais por Estado-membro, em razão da garantia constitucional de 

imunidade recíproca. [...]
6
. 

PROCESSO CIVIL. CORREIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 2. A 
ECT, empresa pública federal, presta em exclusividade o serviço 
postal, que é um serviço público e assim goza de algumas 
prerrogativas da Fazenda Pública, como prazos processuais, custas, 
impenhorabilidade de bens e imunidade recíproca. Nesse sentido, o 
prazo de 5 anos previsto no Decreto 20.910/1932 para a Fazenda 

Pública deve ser aplicado também para a ECT. [...]
7
. 

1. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: execução (CF, art. 
100; C.Pr.Civil, arts. 730 e 731): recepção pela Constituição de 1988 
do art. 12 do Decreto-Lei 509/69, que estendeu à Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos os privilégios conferidos à Fazenda Pública, 
dentre eles o da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, 
devendo a execução fazer-se mediante precatório, sob pena de 
vulneração do disposto no artigo 100 da Constituição da República: 

precedente
8
. 

De igual modo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

ajuizou Reclamação Constitucional pleiteando a concordância do STF acerca da 

compatibilidade ao regime de prerrogativas da Fazenda Pública com sua sedizente 

atividade de prestação de serviço público. A Corte Suprema negou o pedido, 

alegando que a despeito do reconhecimento da incidência da imunidade recíproca 

nos bens da INFRAERO, a exoneração do pagamento de custas processuais é 

reservada aos entes fazendários, categoria esta na qual a citada empresa não se 

identifica, eis que realiza atividade econômica de exploração de aeroportos e 

campos de aterrissagem. Confere-se excerto do teor da decisão trazida à baila a 

seguir: 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À 
DECISÃO PROFERIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 
472.490 E 524.615: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

                                                   
6
 Tribunal Pleno, do STF. Questão de Ordem na Ação Cível Originária nº. 765/RJ. Ministro Relator 

Marco Aurélio. Data de Julgamento: 01/06/2005. 
7
 Segunda Turma, do STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial nº. 1400238/RN 

2013/0283944-4. Ministro Relator Herman Benjamin. Data de Julgamento: 05/05/2015. 
8
 Primeira Turma, do STF. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº. 243250/RS. Ministro 

Relator Sepúlveda Pertence. Data de Julgamento: 10/02/2004. 
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[...]. 5. [...]. Na espécie, a autoridade reclamada assentou que o 
privilégio da isenção das custas processuais (inciso I do art. 790-A da 
CLT) é assegurado apenas à União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público 
que não explorem atividade econômica, não sendo este o caso da 
recorrente que, embora seja Empresa Pública Federal, explora a 
atividade econômica de operação dos aeroportos e campos de 
aterrissagem (grifos nossos). Não há identidade material entre a 
decisão reclamada (isenção de custas processuais) e a decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 
472.490 e 52.4615 (penhora de bens e imunidade tributária sobre a 

atividade desempenhada pela Infraero). [...]
9
. 

Em suma, ao conceito de Fazenda Pública se encerram os Entes 

Federativos e suas respectivas fundações públicas e autarquias, tanto na forma 

ordinária, territorial ou de agência reguladora, quanto na de agência executiva ou de 

associação pública. Excluem-se as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, ressalvada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que, por suas 

particularidades supracitadas, equipara-se aos demais entes fazendários quanto ao 

usufruto das prerrogativas. 

 

1.3 As prerrogativas em espécie. 

 

Com o intuito de ilustrar as situações nas quais a Fazenda Pública dispõe 

de maiores faculdades, passar-se-á, analiticamente, a elencar as diversas 

prerrogativas atribuídas a estes entes. 

 

1.3.1 A dilação dos prazos processuais e a intimação pessoal. 

 

Na esteira do caput10, do art. 183, do Novo Código de Processo Civil, em 

regra, os entes fazendários detêm de prazo em dobro para apresentar os atos 

processuais, correndo o dies a quo da intimação pessoal. 

Escreve-se “em regra”, pois o §2º do referido artigo excepciona o 

benefício de contagem em dobro quando a lei estabelecer expressamente prazo 

próprio para o ente público. 

                                                   
9
 Decisão Monocrática. Reclamação Constitucional nº. 18.156. Ministra Relatora Cármen Lúcia. 

Data de Julgamento: 08/10/2014. 
10

 Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. 
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Além do exposto, alguns diplomas, como a Lei dos Juizados Especiais 

Federais (Lei nº. 10.259/2001), no seu art. 9º, positivam que “não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de 

direito público, inclusive a interposição de recursos”. 

 

1.3.2 A inalienabilidade, impenhorabilidade, não onerosidade e 

imprescritibilidade dos Bens Públicos. 

 

Produzindo grandes influxos nas execuções civis, os bens públicos 

possuem um regime diferenciado, marcado pelas seguintes características:  

1. Inalienabilidade: os bens públicos de uso comum ou especial devem 

ser desafetados, passando a categoria de bens dominicais, para serem alienados. 

Ademais, sua disposição deve seguir regramentos específicos, sobretudo, as 

normas dos arts. 17 a 19, da Lei 8.666/1993; 

2. Impenhorabilidade: por consectário do art. 100, da Constituição 

Federal, e dos ditames específicos que regem a execução contra a Fazenda, os 

bens públicos não podem ser penhorados; 

3. Não onerosidade: é decorrência da inalienabilidade e da redação do 

art. 1.420, do Código Civil, consoante o qual: “Só aquele que pode alienar poderá 

empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão 

ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca”. Portanto, os bens públicos, salvo os 

dominicais, não podem ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca; 

4. Imprescritibilidade: contra os bens públicos não corre prescrição 

aquisitiva, ou usucapião, conforme positivado nos arts. 183, §3º, e 191, parágrafo 

único, da Constituição Federal, e art. 102, do Digesto Civilista. 

 

1.3.3 A execução por precatórios. 

 

Em razão das supracitadas nuances que singularizam os bens públicos, 

do princípio da continuidade do serviço público, do princípio da isonomia e do 

princípio financeiro da universalidade ou globalização11, a execução de quantia certa 

                                                   
11

 “Segundo o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas da 
União, de qualquer natureza, procedência ou destino, inclusive a de fundos, dos empréstimos e dos 
subsídios. É princípio da maior importância para o equilíbrio financeiro, que se concretiza na norma 
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contra a Fazenda Pública é feita pelo sistema de precatórios ou de requisições de 

pequeno valor, a depender do montante excutido, nos moldes radicados no art. 100, 

da Carta Magna. 

 

1.3.4 A prescrição quinquenal. 

 

Conforme redação dos arts. 1º12, do Decreto nº. 20.910/1932, o prazo 

prescricional para cobrar dívidas passivas, exercer direito ou ajuizar ação contra a 

Fazenda Pública é de cinco anos. Ademais, em cinco anos prescreve, nos termos do 

art. 1º-C13, da Lei 9.494/1997, o direito de obter indenização dos Entes Públicos ou 

de Pessoas de Natureza Jurídica Privada prestadoras de serviços públicos. 

Em que pese o prazo decadencial ser sistematizado como uma 

prerrogativa própria da Fazenda Pública, sua abrangência é alargada, de modo a 

incidir sobre pessoas de natureza jurídica privada prestadores de serviços públicos.  

Outrossim, o lapso quinquenal, em algumas situações, pode representar 

um ônus processual para os entes da Fazenda. Até certo tempo, o Supremo 

Tribunal de Justiça divergia sobre qual prazo seria aplicável aos entes fazendários 

nas demandas de responsabilização civil. As duas turmas, responsáveis pelos 

julgamentos relativos a matéria de direito privado, vinham aplicando o prazo trienal, 

previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Contudo, com o Recurso Especial nº. 

1.277.724/PR14, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a terceira turma 

revisou sua jurisprudência e assentou a aplicação do prazo prescricional de cinco 

anos, consoante ementa cotejada a seguir: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. PRAZO 
PRESCRICIONAL. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 1º-C DA 
LEI N. 9.494/97. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 97 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF. 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O prazo de prescrição das ações 
indenizatórias movidas em desfavor de pessoa jurídica de direito 

                                                                                                                                                               
do art. 165, § 5º, da CF 88 e que informa diversas Constituições modernas”. TORRES, Ricardo Lobo. 
Curso de direito financeiro e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, página 119. 
12

 Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer 
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 
13

 Art. 1
o
-C.  Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por 

agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 
de serviços públicos. 
14

 Pesquisa no sítio do Supremo Tribunal de Justiça acerca do Recurso Especial nº. 1.277.724/PR. 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesq
uisaGenerica&num_registro=201102173341. Visualizado em: 28/08/2015. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201102173341
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201102173341
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privado prestadora de serviços públicos de transporte é quinquenal, 
consoante o disposto no art. 1º-C da Lei n. 9.494/97. 2. Entendimento 
consagrado a partir da aplicação da regra da especialidade do 
disposto no art. 97 da Constituição Federal, que prevê a cláusula de 
reserva de plenário, bem como da Súmula Vinculante n. 10 do STF, 
que vedam ao julgador negar a aplicação de norma que não foi 

declarada inconstitucional. 3. Recurso especial provido
15

. 

Dessarte, nos termos da jurisprudência do STJ, o interregno prescricional 

das ações e direitos contra o poder público é de 5 anos por três principais 

justificativas: (i) a especialidade do Decreto 20.910/1932 e da Lei 9.494/1997; (ii) a 

cláusula de reserva de plenário, que preceitua o quórum de maioria absoluta para 

declarar uma norma inconstitucional; (iii) o entendimento exarado na Súmula 

Vinculante nº. 10, segundo o qual, veda ao julgador negar aplicação à norma não 

qualificada pela inconstitucionalidade. 

 

1.3.5 O reexame necessário. 

 

Por ser tema central deste trabalho, a tratativa da Remessa Necessária 

ganhará o destaque devido nos Capítulos seguintes, aos quais se remete o leitor. 

 

1.4 Os fundamentos das prerrogativas processuais dos Entes Fazendários. 

 

É corrente o cânone aristotélico que trata sobre a igualdade substancial 

ou isonomia, no qual se afirma que se devem tratar os iguais igualmente, e os 

desiguais desigualmente, na medida da desigualdade. A lei não deve, destarte, ser 

fonte legitimadora de privilégios ou perseguições16, e qualquer tratamento não 

paritário deve ser justificado por uma disparidade fática ou jurídica. 

Nesse sentido, há regras processuais que diferenciam os sujeitos, com 

vistas a equilibrar a relação processual, a priori, díspar, e esse é um dos 

fundamentos que justificam a concessão de benefícios processuais ao Poder 

Público. Quanto à justificação da outorga de prerrogativas ao Entes Fazendários em 

juízo, Ana Cristina Parahyba e Juvêncio Viana argumentam que: 

A concessão das prerrogativas processuais à Fazenda Pública com 
vistas a atender o interesse público, se reconhecida uma 
desigualdade substancial na realidade jurídico-administrativa em 

                                                   
15

 Terceira Turma, do STJ. Recurso Especial nº. 1.277.724/PR. Ministro Relator João Otávio de 

Noronha. Data do Julgamento: 26/05/2015. 
16

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª edição. 

São Paulo: Malheiros, 2002, página 10. 
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relação ao particular, não implicariam necessariamente na quebra do 

princípio da isonomia
17

. 

Dessa forma, deve-se reconhecer a condição sui generis a qual se 

submetem os procuradores públicos, tanto no referente a responsabilização por uma 

elevadíssima carga de causas judiciais, quanto na burocracia inerente ao setor 

público, que dificulta a obtenção de eventuais provas e documentos indispensáveis a 

manifestação da Entidade Pública no processo. Em prol da defesa das prerrogativas 

processuais fazendárias, Nelson Nery Jr. destaca que: 

É por demais conhecida a dificuldade enfrentada pelas 
representantes da Fazenda Pública e do Ministério Público, para o 
bom desempenho de suas funções processuais. Há dificuldade na 
coleta de material para elaborar-se uma contestação ou um recurso, 
bem como, colabora para agravar ainda mais essa dificuldade, a 
carga de serviços a que estão afetos. Em face disto, o legislador 
concedeu a eles uma prerrogativa processual, levando em conta a 
função relevante por eles desempenhada na atividade processual. 

Não é, como parece a alguns, um privilégio
18

. 

Ademais, é preciso cindir as noções de Governo e Estado. Por definição, 

em uma república, o governante não passa de mero administrador temporário da 

máquina estatal, não sendo, em última instância, o objeto defendido em juízo pelos 

procuradores públicos. 

Por outro lado, a tutela visa salvaguardar o Erário, a fim de que sua 

utilização se dê no custeio dos serviços ofertados à população em geral. Portanto, é 

de interesse público a preservação da Fazenda do Ente, o que por si só justifica o 

tratamento processual diferenciado. Corroborando com as ideias aqui esposadas, 

Leonardo Carneiro da Cunha, em fragmento lapidar, arremata que: 

Exatamente por atuar no processo em virtude da existência de 
interesse público, consulta ao próprio interesse público viabilizar o 
exercício dessa sua atividade no processo da melhor e mais ampla 
maneira possível, evitando-se condenações injustificáveis ou 
prejuízos incalculáveis para o Erário e, de resto, para toda a 
coletividade que seria beneficiada com os serviços públicos 

custeados com tais recursos
19

. 

Sinteticamente, as prerrogativas devotadas as pessoas jurídicas de direito 

público decorrem dos princípios da isonomia e da prevalência do interesse público 

sobre o privado, existindo inclusive diversas regras no Novo Código de Processo 

                                                   
17

 PARAHYBA, Ana Cristina de Paula Cavalcante. VIANA, Juvêncio Vasconcelos. As prerrogativas 
processuais da Fazenda Pública e os princípios fundamentais do processo. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/03_448.pdf. Página 4278. Acesso em 
28.08.2015. 
18

 NERY JÚNIOR, Nelson. O Benefício de Dilatação do Prazo para o Ministério Público no Direito 
Processual Civil. Revista de Processo, n. 30, São Paulo: Revista dos Tribunais, páginas 109-156, 

abr./jun.1983. 
19

 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Fazenda Pública em Juízo. 9ª edição. São Paulo: Dialética, 2011, 

página 35. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/03_448.pdf
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Civil20 que contemplam tratamento diferenciado para outros sujeitos, sem que isso 

se configure como privilégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
20

 Arts. 72, 180, 183, 186 e 528 a 535, da Lei 13.105/2015, por exemplo. 
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2. O INSTITUTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 

 

2.1 O conceito e a natureza jurídica da remessa necessária. 

 

A Remessa Necessária é uma modalidade de impugnação às decisões 

judiciais, típica dos processos nos quais um ente da Fazenda Pública é parte, que 

devolve a matéria discutida em primeira instância para reapreciação do tribunal 

competente. 

Daniel Neves21 classifica o referido instituto, conjuntamente com a 

correição parcial, o pedido de reconsideração, a impugnação à execução e os 

embargos à execução, dentre os sucedâneos recursais internos, os quais se 

desenvolvem nos autos do mesmo processo da decisão impugnada. Nesse quesito, 

a Remessa Necessária apresenta similitude com os recursos, não sendo essa 

característica apta a diferenciá-la destes. 

No instituto em questão, dá-se a plena aplicação do princípio inquisitivo, 

com o fito de resguardar o interesse público, presente em ações em que a Fazenda 

Pública figura como parte. 

Parte da doutrina, assim, propugna que não há efeito devolutivo, o qual 

deriva do princípio dispositivo, mas efeito translativo pleno22. Este é que confere o 

poder de revisão ex officio dos tribunais, em sede de Remessa Necessária. 

A Remessa Necessária também é chamada, doutrinariamente, de 

Remessa Obrigatória, Reexame Necessário, Reexame Obrigatório e de Recurso de 

Ofício. Dentre todas essas alcunhas, somente se evitará utilizar a última, uma vez 

que, ao sentir do autor, a designação de Recurso de Ofício é cientificamente 

imprecisa e deve ser evitada. 

Faz-se mister frisar que, salvo para doutrina minoritária23, a Remessa 

Necessária não possui natureza jurídica de recurso, mas de condição de eficácia da 

sentença. 

                                                   
21

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 5ª edição. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013, página 567. 
22

 A remessa necessária não é inconstitucional. Condição de eficácia da sentença, é manifestação do 
efeito translativo no processo civil: transfere-se o conhecimento integral da causa ao tribunal superior, 
com a finalidade de estabelecer controle sobre a correção da sentença de primeiro grau. NERY 
JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. 7ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002, página 64. 
23

 No que tange à defesa da natureza jurídica de recurso da remessa necessária, ver: BERMUDES, 
Sérgio. Introdução ao Processo Civil. 5ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, página 176; 



27 

Isso se dá por diversos fundamentos. Inicialmente, o Reexame 

Obrigatório não satisfaz a exigência do princípio da taxatividade, ou seja, não é 

previsto por lei federal no rol de recursos. 

Derivada do princípio dispositivo, é reconhecida como característica 

inerente de todo recurso a voluntariedade, o que, manifestamente, não se 

compatibiliza com a Remessa Necessária. É totalmente despicienda qualquer 

manifestação do Ente Público, por intermédio de seus procuradores, para que os 

autos sejam entregues para reanálise do tribunal respectivo. O Reexame não é 

voluntário, mas decorre da mera subsunção legal às hipóteses que o ensejam. 

Por conseguinte, é um contrassenso utilizar a expressão Recurso de 

Ofício para designar o instituto previsto no art. 496, do Novo CPC. Todo recurso é 

necessariamente voluntário, demandando expressa manifestação de vontade da 

parte insurgente. Referir-se a Recurso de Ofício equivale, no campo da lógica, a 

expressões esdrúxulas como “subir para cima”, “entrar para fora” ou “metades 

diferentes”. Portanto, evitar-se-á utilizar esse termo neste trabalho, ainda que 

eventualmente se faça por força do uso. 

Além do que, o Reexame Necessário consiste na análise pelo tribunal dos 

autos do processo, não sendo interposta nenhuma peça processual por qualquer 

uma das partes. Assim, não se pode constatar a dialeticidade, marcante aspecto dos 

recursos, ou o contraditório. 

Ademais, não existe a previsão de um prazo, comum a todos os recursos, 

para que se dê início ao procedimento da Remessa Obrigatória. Como se lidará 

detidamente, a priori, o causídico público pode peticionar, a qualquer tempo, ao 

presidente do tribunal, a fim de que os autos sejam avocados para o exame do 

segundo grau. 

Finalmente, o Reexame Necessário não ostenta a feição de recurso, visto 

que a legitimidade recursal, regulada no caput, do art. 996, do Novo Código 

Processual, não se aplica àquele. 

                                                                                                                                                               
ASSIS, Araken de. Admissibilidade dos embargos infringentes em reexame necessário. 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outras formas de impugnação às 
decisões judiciais. Teresa Wambier e Nelson Nery Jr. (Coordenação). São Paulo: RT, 2001, páginas 

128 e 129. 
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A doutrina24 e a jurisprudência25, assim, reconhecem, majoritariamente, 

que o instituto indigitado possui a natureza jurídica de condição de eficácia da 

sentença. Entretanto, faz-se a ponderação que, a decisão produzirá efeitos, sem 

embargos da pendência de Remessa Necessária, caso se encaixe em alguma das 

hipóteses dos incisos, do §1º, do art. 1.012, do NCPC/2015. 

Por isso, propugna-se que a natureza jurídica da Remessa Obrigatória é 

de condição impeditiva do trânsito em julgado, pois que o provimento jurisdicional 

somente se qualifica com a preclusão máxima empós o reexame dos autos pela 

corte competente. Nessa linha, Daniel Amorim adverte que: 

Trata-se do instituto do reexame necessário, que pela letra da lei é 
condição impeditiva da geração de efeitos da sentença proferida nas 
condições previstas pelo dispositivo legal mencionado, preferindo a 
melhor doutrina entendê-lo como condição impeditiva do trânsito em 
julgado, sendo possível a sentença pendente de julgamento de 

reexame necessário gerar efeitos
26

. 

Convergindo com essa orientação, o Supremo Tribunal Federal editou o 

enunciado de Súmula nº. 423, segundo o qual, “não transita em julgado a sentença 

por haver omitido o recurso ‘ex-oficio’, que se considera interposto ‘ex-lege’”. 

Por isso, não é cabível o ajuizamento de ação rescisória até que o tribunal 

respectivo reexamine a sentença não recorrida. Isto feito, qualifica-se a decisão com 

preclusão máxima, e o dies a quo decadencial passa, portanto, a correr. 

 

2.2 O procedimento. 

 

Metodologicamente, preferiu-se tratar do procedimento da remessa 

necessária, já nos moldes positivados pelo Novo Código de Processo Civil, ainda no 

capítulo referente ao instituto jurídico sob uma perspectiva lata, uma vez que não 

ocorreram grandes alterações dignas de nota. 

Nesse sentido, ainda que, a partir da nova legislação, o procedimento 

tenha sido detalhado mais pormenorizadamente, nada de substancialmente 

relevante foi alterado. Portanto, não existe justificativa para a tratativa do assunto no 

Capítulo III, cujo enfoque reside mudanças nas havidas. 
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O procedimento da Remessa Necessária está previsto nos §§ 1º e 2º, do 

art. 496, da Lei nº. 13.105/2015. 

A Remessa deve ser realizado no prazo da apelação, sendo o recurso 

interposto ou não. Caso interposto, quando do julgamento da apelação, deverá o 

tribunal reexaminar a sentença. Se porventura não houver insurgência das partes, 

aplicar-se-á a hipótese dos §§ 1º27 e 2º28 do artigo indigitado, consoante a qual, 

deverá o juiz enviar os autos para o tribunal, sob pena de serem avocados pelo 

presidente da corte. 

Aduz-se, além disso, que, mormente quando interposta apelação, é de 

boa técnica, e afinado aos princípios que inspiraram a elaboração do NCPC/2015, a 

expressa alusão do magistrado ao cabimento da Remessa Necessária, a fim de que 

o Tribunal se atente à devida apreciação dos autos sob um juízo pleno. 

Por não conter natureza recursal, o procedimento do Recuso de Ofício 

não se submete a preparo, nem admite a dialeticidade, isto é, as partes não juntarão 

aos autos razões para eventual reforma. 

Conforme enunciado de Súmula nº. 23529, é cabível ao relator, 

monocraticamente, dar provimento ou negar o Reexame Obrigatório, possuindo o 

art. 577, do antigo CPC, e, seguindo a ratio decidendi, o art. 1.038, do novo CPC, 

aplicação, no que couber. 

Sob a égide do Código de 1973, o Supremo Tribunal de Justiça firmou 

jurisprudência facultando a sustentação oral, às partes, no julgamento da Remessa 

Obrigatória, ao ampliar o alcance do vocábulo “recurso” presente no caput do art. 

544, consoante Recurso Especial nº. 493.862/MG. 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a vertida celeuma foi 

solvida ainda em nível legislativo, na positivação do art. 936, caput e inciso I30. Esse 

artigo estabelece como um dos critérios para definir a ordem de julgamento de 

reexames obrigatórios a requisição, ou não, de sustentação oral. Mutatis mutandi, é 

este o escólio de Sérgio Bermudes, ao tratar da possibilidade de se dar a palavra ao 

causídico que não apresentou razões recursais: 
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 § 1
o
 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. 
28

 § 2
o
 Em qualquer dos casos referidos no § 1

o
, o tribunal julgará a remessa necessária. 

29
 O art. 577 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. 

30
 Art. 936.  Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e 

os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem: I - aqueles nos quais 
houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. 
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Sabe-se que, dentre todas as formas de interpretação, outra não há 
mais perigosa que a literal. Não se casa com o espírito do Código a 
exegese de que só poderá sustentar o recorrente, ou recorrido, que 
apresentou razões, quando da interposição do recurso, ou da 
resposta. Se, nesse momento, recorrente e recorrido se omitiram, 
deve-se entender que se reportaram à inicial, à contestação, à 
fundamentação da sentença. Se o recorrido era revel, permanecendo 
contumaz quanto aos demais atos cuja prática lhe incumbia, nada 
obsta a que sustente a decisão que lhe foi favorável, pois o revel 

pode intervir no processo em qualquer fase (art. 322)
31

. 

Assim, o Novo CPC, ao expender expressa previsão sobre a sustentação 

oral na remessa necessária, conformou-se à jurisprudência dominante e à doutrina 

especializada. 

 

2.3 Remessa necessária: prerrogativa ou privilégio? 

 

A despeito da fundamentação feita no tópico 3, do Capítulo I, a respeito 

da fundamentação das prerrogativas processuais fazendárias, alguns doutrinadores, 

encabeçados por Nelson Nery Jr., encampam o entendimento de que a Remessa 

Necessária é um privilégio. 

O respeitado doutrinador se vale do entendimento exarado no enunciado 

de Súmula nº. 4532, do STJ, consoante o qual não é cabível reformatio in pejus, em 

sede de julgamento de Remessa Necessária. 

Prossegue afirmando que a vedação a reformatio in pejus está 

intrinsecamente ligada ao princípio dispositivo. Haja vista o Reexame ex officio 

possuir natureza de condição de eficácia da sentença, sendo regido pela 

inquisitoriedade, o interesse público importaria mais a este. Ao final, arremata da 

seguinte forma: 

Com ela não se pretende proteger descomedidamente os entes 
públicos, mas fazer com que a sentença que lhes fora adversa seja 
obrigatoriamente reexaminada por órgão de jurisdição 
hierarquicamente superior. O escopo final da remessa obrigatória é 
atingir a segurança de que a sentença desfavorável à fazenda pública 
haja sido escorreitamente proferida. Não se trata, portanto, de 
atribuir-se ao judiciário uma espécie de tutela à fazenda pública, 

todos os títulos impertinente e intolerável
33

. 
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 BERMUDES, Sérgio. Comentários ao Código de Processo Civil. Volume 7. 2ª edição. São 
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 No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. 
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 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 4ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1997, páginas 163 e 164. 
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Sem embargos desse entendimento, advoga-se, com escólio na doutrina 

de Humberto Theodoro Junior34, que o reexame ex officio opera como um remédio 

processual de tutela de interesses de uma das partes, a Fazenda Pública, e, 

portanto, não pode a reapreciação da instância superior conduzir ao agravamento da 

situação do Poder Público, o que somente seria possível se houvesse 

também recurso voluntário da parte contrária. 

Dessa forme, permitir que, por ocasião do julgamento da Remessa, seja 

agravada a decisão contra a Fazenda Pública seria uma degeneração do mens legis 

do instituto. Não se pode esperar que no Reexame Obrigatório a sentença 

prejudique a Fazenda Pública, pois que essa foi criada a fim de tutelar o interesse 

público, personificado no imperativo de que o ente público se veja protegido de 

demandas insensatas e absurdas. 

Deve-se considerar o Reexame Necessário como uma categoria sui 

generis, com plena vinculação ao seu escopo. No que atine a vedação da reformatio 

in pejus, Guilherme Freire de Melo Barros preceitua que: 

Essa posição majoritária, de fato, parece-nos a mais correta, diante 
do papel desempenhado pelo instituto do reexame necessário. Se 
seu objetivo é preservar o ente público de condenações excessivas e 
demasiadamente gravosas, não faz sentido que, mediante esse 

instrumento, o ente público seja prejudicado
35

. 

Nesse jaez, encampa-se o posicionamento majoritário nessa obra, 

corroborado pela restrição havida no versado instituto, empós a adoção do novo 

Código. A partir da sua vigência, será ainda mais premente a necessidade de 

preservar o interesse público, haja vista a elevada monta das demandas. 

Ademais, em nenhum momento fica prejudicado o devido processo legal 

do particular, uma vez que esse ainda deterá todas as possibilidades presentes em 

uma demanda ordinária, podendo lançar mão de toda sorte de impugnações 

previstas no ordenamento jurídico nacional, a saber: recursos, mandado de 

segurança, ação rescisória, ação anulatória, e ação de nulidade de sentença 

(querela nullitatis). 
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3. A REMESSA NECESSÁRIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

 

3.1 Aspectos preliminares. 

 

Empós feitas considerações acerca da Fazenda Pública e da Remessa 

Necessária, como instituto jurídico, passa-se a tratar das alterações quanto ao 

Reexame Obrigatório empreendidas pelo Novo Código de Processo Civil e suas 

consequências. 

Topograficamente, a Remessa Necessária está prevista no art. 496, na 

Seção III, do Capítulo de disposições acerca da Sentença e da Coisa Julgada, do 

Livro regente do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença, da 

Parte Especial, do Novo Digesto Processual. 

A natureza jurídica do Reexame Obrigatório permaneceu de condição de 

eficácia da sentença, consoante a redação do caput do art. 496, do NCPC/201536. 

Os casos que ensejam o referido instituto, previstos nos incisos I e II do 

indigitado artigo, também permaneceram os mesmos, quais sejam: as sentenças (i) 

proferidas contra os entes políticos e suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público; (ii) que deferirem embargos à execução fiscal, total ou parcialmente. 

Ademais, o procedimento não foi alterado, na medida em que o juiz 

permanece com a obrigação de remeter os autos ao tribunal. E, se porventura não o 

fizer, deverá o presidente da respectiva corte avocá-los. 

Com efeito, as alterações expendidas pelo Novo Código Processual Civil 

se encontram nos §§ 3º e 4º, do artigo 496, e tratam a respeito das hipóteses de 

dispensa de remessa ao tribunal competente. Os casos de dispensa gravitam em 

torno do valor da condenação ou proveito econômico atingindo no processo, ou do 

supedâneo argumentativo utilizado na decisão. 

As novas questões sobre Reexame Necessário, decorrentes das 

disposições do Novo Código, extrapolam o artigo específico da matéria e perpassam 

questões da ordem de direito intertemporal. Questiona-se acerca de qual diploma 

normativo regerá os casos e o procedimento da Remessa Obrigatória para as 

sentenças prolatadas na vigência do CPC/1973, cuja virada legislativa se dê no 

interregno do prazo para interposição da apelação. 
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 Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal, a sentença. 
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Empós essa breve apresentação, passar-se-á a tratar de cada um desses 

temas, a começar da hipótese de dispensa de Reexame Obrigatório em razão do 

valor. 

 

3.2 A dispensa da remessa obrigatória em razão do valor (art. 496, §3º, do 

NCPC/2015). 

 

3.2.1 A análise do critério utilizado. 

 

Prevista no §3º37, do art. 496, do Novo Código de Processo Civil, a 

dispensa em razão do valor sofreu expressivas alterações. 

Primo ictu oculi, percebe-se que os valores sofreram severa modificação. 

Se antes o §2º, do art. 475, do CPC/1973, limitava o teto de dispensa à 60 salários 

mínimos, com o despontar do NCPC/2015, a disposição da matéria dar-se-á de 

modo analítico. 

O legislador presumiu que as Procuradorias dos Entes da Fazenda 

Pública se encontram em situação mais estruturada do que ao tempo da Lei 

10.352/2001, de modo a inexistir o supedâneo fático que justificou a concepção 

assaz ampla do instituto. Portanto, restringindo os casos de remessa necessária às 

ações vultosas, foi ampliado o teto de dispensa, gradativamente, sob o critério da 

capacidade econômica dos Entes Federados. Nessa mesma esteira, Artur Barbosa 

da Silveira aduz que: 

O legislador ordinário preocupou-se com a capacidade econômica 
dos entes federados, sendo evidente que a União, dispondo de 
maiores recursos financeiros do que os demais entes da federação, 
poderá suportar um valor maior de dispensa da remessa necessária 

do que um Município do interior
38

. 

A despeito de se concordar que, a rigor, o critério se justifica, não se pode 

olvidar para eventuais discrepâncias que decorrerão deste. Ilustrativamente, o 

Município de Santos, com sede no interior de São Paulo, terá a prerrogativa da 
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o
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Remessa necessária para toda sentença cuja condenação sobeje 100 salários 

mínimos, ao passo que Macapá, por ser capital de Estado da Federação, somente 

gozará do Reexame para condenações de ordem superior à 500 salários mínimos. 

Todavia, não se repreende o legislador, uma vez que a técnica legislativa 

apresenta limitações de ordem prática. Não aparenta existir nenhum critério perfeito 

e absoluto, capaz de extirpar qualquer contradição, ainda mais em um país tão 

diverso como o Brasil. 

Reconhece-se que a adoção de um critério mais analítico, lançando mão 

de dados geopolíticos, não ofertaria grandes avanços, todavia, acarretaria em 

gravoso ônus a segurança jurídica, com a criação de um sistema inarredavelmente 

complexo, no qual os magistrados teriam que utilizar dados e estatísticas, a fim de 

determinar o teto individual de cada Ente da Federação. 

O hermetismo gerado, o inerente comprometimento da celeridade e a 

introdução no sistema de questões evitáveis, que subtraem indevidamente a 

atenção do operador do direito, não é justificado por nenhum proveito pertinente. 

Dessarte, perfilha-se ao critério utilizado pelo legislador, eis que, a 

despeito de promover algumas pequenas incongruências, consagra, pela sua 

objetividade, a segurança jurídica aos jurisdicionados, sem sobrecarregar, de modo 

prescindível, as Varas de Justiça. 

 

3.2.2 Considerações hermenêuticas acerca do termo “valor certo e líquido” e a 

dispensa indevida da remessa necessária. 

 

A redação do §3º, do art. 496, do Novo Digesto Processual, restringe a 

dispensa à Remessa Necessária à condenação ou proveito econômico obtido na 

causa de valor certo e líquido inferior aos tetos delineados nos incisos seguintes.  

Cumpre, assim, desvelar a extensão e o alcance desse termo, a fim de delimitar 

precisamente quais as condições para se perfectibilizar a dispensa em razão do 

valor. 

Fredie Didier Jr., tratando acerca dos atributos da obrigação representada 

no título executivo, aduz que: “há certeza quando do título se infere a existência da 

obrigação39”. Pontes de Miranda leciona que o título executivo é certo quando “o 
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 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 5. Salvador: JusPODIVM.  5ª 

edição, 2013, página 157. 
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sistema jurídico que incide, espacial e intertemporalmente, tenha como criável tal 

crédito; que tal crédito possa ter o objeto que se diz ter40”. 

Por outro lado, Elpídio Donizetti, ao tratar sobre os pressupostos 

específicos do processo de execução, propugna que: 

A liquidez ocorre quando o título permite, independentemente de 
qualquer outra prova, a exata definição do quantum debeatur. Assim, 
deve o título conter todos os elementos necessários para que se 
possa determinar a quantia a ser paga ou a quantidade da coisa a ser 
entregue ao titular do direito. Tal determinação pode ser direta ou 

depender de meros cálculos aritméticos
41

. 

Enquanto a liquidez alude à determinação do objeto da obrigação, a 

certeza se refere a própria existência dessa. Sendo assim, a liquidez pressupõe a 

certeza. 

A plena delimitação do conceito ganha pertinência quando a hipótese de 

dispensa do Reexame Necessário exige, cumulativamente, certeza e liquidez do 

valor. Destarte, haverá Remessa se a obrigação for incerta, ou certa, porém ilíquida. 

Utilizando raciocínio a contrario sensu, o Superior Tribunal de Justiça 

editou em 2012 o enunciado de Súmula nº. 490, 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”. 

Sob a égide do Código de 1973, vedou-se, no parágrafo único do art. 459, 

a prolação de sentença ilíquida, quando o autor houvesse formulado pedido certo. 

Todavia, muitos juízes cultivavam a práxis de sentenciar sem indicar a exata fixação 

do quantum debeatur, somente estabelecendo os parâmetros de liquidação. Visam, 

assim, garantir celeridade ao provimento jurisdicional e evitar o dispêndio de 

trabalho em decisão sujeita à reforma. 

Com o escopo de findar qualquer controvérsia acerca dessa prática, no 

âmbito dos Juizados Especiais Federais, o FONAJEF42 editou o enunciado nº. 32, 

cuja formulação é a seguinte: “A decisão que contenha os parâmetros de liquidação 

atende ao disposto no art. 38, parágrafo único43, da Lei nº. 9.099/9544”. 
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Por fim, o Novo Código de Processo Civil introduziu o entendimento 

doutrinário no caput45, do art. 491, legitimando a pronúncia de sentença somente 

com a designação de parâmetros para liquidação, a saber: extensão da obrigação, o 

índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e, se for o 

caso, a periodicidade da capitalização dos juros. 

Entretanto, ao se reconhecer como líquida uma sentença que não 

demarque com precisão o seu montante, gera-se um dilema a respeito da aplicação 

do teto de dispensa da Remessa Necessária, uma vez que o montante condenatório 

não será imediatamente cognoscível. 

Acredita-se que a melhor solução para esse impasse, afinada ao Princípio 

da Cooperação46, consiste na possibilidade de o magistrado, lançando mão das 

máximas de experiência e do bom senso, determinar, fundamentadamente, se 

remeterá a sentença ao tribunal. Caso as partes discordem da decisão do Juiz, que 

interponham os recursos cabíveis, quais sejam, Embargos de Declaração e 

Apelação, ou apresentem, perante o Presidente do Tribunal, simples petição com 

pedido de avocação dos autos. 

Entretanto, dever-se-á reconhecer a ausência de trânsito em julgado, se 

porventura as partes se quedarem in alibis até o término do prazo de 15 dias para 

apelação, e o Juiz afastar a remessa dos autos, aferindo, já na fase executiva, que o 

valor da condenação sobeja a hipótese ensejadora de dispensa. 

Isso ocorrerá, pois, como exposto no Capítulo II, ao tratar da natureza 

jurídica do Reexame Obrigatório, propugnou-se que a interpretação mais rigorosa da 

expressão “condição de eficácia da sentença” transparece, com efeito, em embargos 

ou impedimento ao trânsito em julgado. 

Dessarte, caso se constate, ainda que ulteriormente, que o valor da 

condenação ou do proveito econômico acarretado pela sentença ultrapassa o teto 

que isenta a sentença da Remessa Necessária, dever-se-á remeter os autos ao 

tribunal, com o propósito de qualificar a sentença com a preclusão máxima, 

perfectibilizando a coisa julgada. 
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Outrossim, entendimento diverso não possui viabilidade jurídica. Ad 

argumentandum tantum, é intolerável apreciar a situação referida no parágrafo 

anterior como hipótese de renúncia ao excedente, caso constatado posteriormente 

que o valor da condenação extrapolou o limite que exonera a sentença do Reexame.  

Primeiro, porque não se perfez hipótese de dispensa para a remessa dos 

autos ao tribunal. Não obstante não fosse constatável prima facie no momento da 

prolação da sentença, esta já guarnecia os requisitos que impõe o Reexame. Os 

eventuais cálculos, seguindo os parâmetros de liquidação da sentença, meramente 

constatam uma realidade que, apesar de não ser evidente, possuía plena existência 

jurídica. Possuem, então, natureza declaratória, e, portanto, efeitos ex tunc, gerando 

o imperativo da Remessa, e a inexistência do trânsito em julgado. 

Paralelamente, a renúncia expressa ou tácita deve ser prevista em lei ou 

negócio jurídico, não podendo ser presumida, como, ilustrativamente, ocorre com a 

prescrição, nos termos do art. 19147, do Código Civil, e a requisição de pequeno 

valor, consoante disposto no parágrafo único48, do art. 87, do ADCT, da Constituição 

Federal. 

Em suma, caso o magistrado constate ulteriormente que foi dispensada 

indevidamente a Remessa Necessária, deverá reconhecer a ausência de trânsito em 

julgado, e chamar o feito a ordem, remetendo os autos ao tribunal respectivo, a fim 

de retificar a irregularidade processual. 

Por outro lado, caso o julgamento da Remessa Necessária seja indevido, 

constatando-se posteriormente que o valor da condenação ou proveito econômico 

não ultrapassou o teto legalmente previsto, deverá se analisar se houve ou não 

prejuízo a outra parte. 

O julgamento do Reexame Obrigatório deve ser interpretado como mera 

irregularidade processual, na esteira do cânone “pas de nulité sans grief”, caso não 

ocorra nenhum dano ao jurisdicionado. Em contrapartida, caso a remessa indevida 

seja relevante no desfecho da lide, ficará aberto ao jurisdicionado a apresentação de 
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 Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem 
prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de 
fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. 
48

 Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-
se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do 
valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista 
no § 3º do art. 100. 
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ação rescisória, com esteio na hipótese do inciso V49, art. 966, do Código de 

Processo Civil de 2015. 

 

3.3 A dispensa da remessa obrigatória em razão do paradigma fundamentador 

da sentença (art. 496, §4º50, I, II e III, do NCPC). 

 

Sob os influxos dos princípios da segurança jurídica e da confiança 

legítima51, que embasaram a feitura do Novo Código, o §4º amplia as hipóteses de 

isenção da sentença à remessa para o tribunal competente. Além de súmula do 

Supremo Tribunal Federal “ou do tribunal superior competente”, casos previstos no 

§3º52, do art. 475, do CPC/1973, o Novo Digesto Processual prestigia os institutos do 

Microssistema de Litigiosidade Repetitiva53 e os entendimentos consolidados no 

âmbito administrativo. 

A súmula de tribunal superior, previstas no inciso I, do §4º, do art. 496, do 

NCPC, como exposto, já era positivada no CPC/1973, no rol de hipóteses de 

impedimento da remessa dos autos para o reexame do Tribunal, por outro lado, a 

jurisprudência do Plenário do Pretório Excelso, lato sensu, perdeu lugar nesse 

elenco. 

Perscrutando os motivos que ensejaram na edição do §3º, do art. 475, do 

CPC/1973, também aplicáveis ao dispositivo do Novo Digesto, os Professores 

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha aduzem que: 
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 Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V – violar 
manifestamente norma jurídica. 
50

 § 4
o
 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. 
51

 Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da 
ordem jurídica – garantia de estabilidade da ordem jurídica, segurança de orientação e realização do 
direito – enquanto a proteção à confiança se prende mais com os componentes subjetivos da 
segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos 
dos actos. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 

Almedina: Coimbra, 2000, página 256. 
52

 § 3
o
 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. 
53

 Para os efeitos desse texto, os institutos do Microssistema de Litigiosidade Repetitiva se referem 
ao julgamento de recursos repetitivos, aos incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência e às súmulas vinculantes. 
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Ora, se a decisão está em harmonia com a jurisprudência do pleno do 
STF ou com súmula deste ou de tribunal superior, significa que será, 
certamente, confirmada pelo tribunal local ou regional e, 
sucessivamente, pelos tribunais superiores, na eventualidade de 

serem aviados, posteriormente, recursos extremos
54

. 

As alterações capitais, entretanto, estão preceituadas nos incisos II e III. 

Estas representam uma mudança de tratamento aos precedentes que permeia todo 

o Novo Código. Tratando acerca das modificações trazidas pela Lei 13.105/2015, a 

Comissão competente, na Exposição de Motivos do Anteprojeto enviado ao Senado 

Federal, elucida que: 

Criaram-se figuras, no Novo CPC, para evitar a dispersão excessiva 
de jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o 
assoberbamento de trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a 

qualidade da prestação jurisdicional
55

. 

Patentemente, os casos enumerados nos indigitados incisos estão sob o 

influxo dessa nova visão de respeito à jurisprudência. Se de um lado, cobram-se 

posicionamentos estáveis dos Tribunais Superiores, de outro, exige-se do 

magistrado singular um ônus argumentativo, outrora meramente implícito, caso 

queira adotar posicionamento não avalizado pelas Cortes. 

O paradigma da plenitude legal, desenvolvido pela Escola da Exegese, não 

se mostrou suficiente para a compreensão do Direito. A quimérica pretensão de se 

ter Códigos capazes de regular todas as situações desvelou-se frustrada, ante a 

uma sociedade multicomplexa, com os mais sortidos incidentes. 

O livre papel integrador do juiz, cujo ofício é colmatar as lacunas e 

sistematizar um ordenamento, muitas vezes, omisso e caótico, para realizar os fins 

do Direito, têm levado a uma série de entendimentos diversos nas decisões. Essa 

moléstia, em que pese o papel constitucional de agente uniformizador, acomete 

inclusive os Tribunais Superiores, criando institutos como o prequestionamento, cujo 

entendimento conceitual se altera em cada corte. 

A insegurança jurídica causada pela prestação de diversos provimentos 

judiciais, quando confrontado com situações fulcralmente semelhantes, fere, 

intoleravelmente, o Princípio do Estado de Direito. Assim, urgiu-se revisitar a 

concepção da segurança jurídica, cujo conceito de mera manutenção do status quo, 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. 

12ª edição. JusPODIVM: Salvador, 2014, página 489. 
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 Exposição de Motivos do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. 

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf. Página 20 - 21. Acesso em 
26.08.2015. 

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf
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do qual decorrem as noções de coisa julgada, prescrição e decadência, não 

satisfaziam as necessidades e anseios do século XXI.  

A compreensão da estabilidade e previsibilidade da prestação jurisdicional foi 

alargada, a fim de garantir ao jurisdicionado a confiança nos seus próprios direitos. 

Um sistema incapaz de garanti-las, destarte, não permite que o cidadão tome 

consciência dos seus direitos, obstando a concretização da cidadania. 

Nessa esteira, o novo Código de Processo Civil, influenciado pelos constantes 

debates a respeito dos sistemas de precedentes, típicos do common law, e sua 

potencial aplicação no direito pátrio, aspira ter o condão de solver, ou ao menos 

amenizar, a atual angustia do jurisdicionado e de delimitar a fronteira entre os 

princípios da independência do juiz, mormente de primeiro grau, e da segurança 

jurídica. 

Ademais, esse nóvel paradigma garante um julgamento mais célere para 

aquele que possui a pretensão reconhecida pelos precedentes, uma vez que 

engendra uma série de institutos que garantem a formação mais célere da coisa 

julgada, dentre eles, a tutela de evidência, o provimento ou improcedência de 

recurso pelo relator, conforme art. 932, IV e V, do NCPC/2015, e, enfim, a dispensa 

do Reexame Necessário. 

Nesse jaez, o inciso II, do art. 496, do NCPC/2015, prescreve que será 

dispensada da Remessa Obrigatória a sentença que estiver fundada em acórdão 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recursos repetitivos. 

Esse instituto, introduzido no ordenamento jurídico pátrio pelas Leis 

11.418/2006 e 11.672/2008, destaca-se pela sua técnica de processamento e 

julgamento por amostragem, idealizado com o intuito de reduzir o número de 

recursos aviados às Cortes Superiores. 

Em apertada síntese, o Presidente do Tribunal a quo elege um ou mais 

recursos paradigma que apresentem o cerne da discussão em questão, a fim de que 

o respectivo Tribunal Superior os julgue por amostragem. Os demais recursos serão 

sobrestados na origem e, empós o julgamento dos paradigmas, poderão ter, nos 

termos dos incisos I e II, do art. 1040, da Lei 13.105/2015, o seguimento negado, se 

o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; ou ser 
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reexaminado, se o aresto recorrido contrariar o posicionamento encapado pela 

egrégia corte56. 

Constata-se, portanto, que os julgamentos repetitivos apresentam dupla 

finalidade: tanto permitem um provimento mais célere, quanto assentam uma 

jurisprudência a ser seguida pelos Juízos de primeiro e segundo grau. 

Assim exposto, dispensar a Remessa Necessária, quando o acórdão em 

questão se coaduna com decisão em recursos repetitivos, apenas consagra a nova 

força atribuída aos precedentes pelo novo sistema processual civil. 

Em sequência, o inciso III, do já referido artigo, elenca dois institutos, 

quais sejam, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), este 

inédito no ordenamento brasileiro, com previsão nos arts. 976 a 987, da Lei 

13.105/2105, e o Incidente de Assunção de Competência (IAC), com previsão no 

§1º, do art. 555, do CPC/1973, agora positivado no art. 947, do Novo Código. 

No que tange ao primeiro incidente, inspirado na figura do 

Musterverfahren57, do direito alemão, consiste na verificação de processos, que 

estejam ainda no primeiro grau, que tratem sobre a mesma questão de direito, com 

potencial de gerar relevante multiplicação de demandas e o concorrente perigo da 

coexistência de resoluções conflitantes58, para decisão conjunta. 

Definindo os principais contornos do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas, Dierle Nunes leciona que: 

Como o próprio nome informa se trata de uma técnica introduzida 
com a finalidade de auxiliar no dimensionamento da litigiosidade 
repetitiva mediante uma cisão da cognição através do “procedimento-

modelo” ou “procedimento-padrão”, ou seja, um incidente no qual 
“são apreciadas somente questões comuns a todos os casos 
similares, deixando a decisão de cada caso concreto para o juízo do 
processo originário”, que aplicará o padrão decisório em consonância 

com as peculiaridades fático-probatórias de cada caso
59

. 

Assim exposto, pode-se caracterizar o IRDR como um incidente trifásico: 

1. Instauração do processo-modelo; 2. Tramitação da demanda perante o Tribunal, 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Recursos Repetitivos. 

http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/recursos-repetitivos/. Acesso em 26.08.2015. 
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 Muster significa Modelo ou Padrão e Verfahren se traduz como Processo ou Procedimento. No 
idioma alemão, a rigor, lê-se as palavras compostas de trás para frente, assim, o vocábulo 
Musterverfahren poderia ser traduzido como Processo Modelo. 
58

 Delineando o cabimento do IRDR, o seguinte dispositivo do NCPC/2015 determina que: “Art. 976. 
 É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma 
questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”. 
59

 NUNES, Dierle. O IRDC do Novo CPC: este “estranho” que merece ser compreendido. 

http://justificando.com/2015/02/18/o-irdr-novo-cpc-este-estranho-que-merece-ser-compreendido/. 
Acesso em 26.08.2015. 

http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/recursos-repetitivos/
http://justificando.com/2015/02/18/o-irdr-novo-cpc-este-estranho-que-merece-ser-compreendido/
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sendo prevista a realização de audiências, pedido de prestação de informações ao 

Ministério Público e amicus curiae. No acórdão, deverá haver o posicionamento da 

Corte a respeito de todas as questões suscitadas relevantes à tese jurídica em tela; 

3. Aplicação do entendimento exarado pelo provimento colegiado aos processos 

originários, sejam individuais ou coletivos. Ademais, ressalvada a hipótese de 

overruling, aos casos futuros, cuja questão de direito apresente identidade à 

decidida em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, deverão ser 

aplicadas a mesma tese jurídica. Caso se descumpra o pensamento ratificado pelo 

Tribunal, caberá reclamação. 

Por fim, caso se interponha Recurso Extraordinário ou Especial, do aresto 

prolatado ao cabo do Incidente em questão, haverá o recebimento com efeito 

suspensivo, e eventual temática constitucional ventilada no processo gozará da 

presunção de repercussão geral. 

Feitas essas considerações sobre o IRDR, passa-se a tratar do Incidente 

de Assunção de Competência. Consoante exposto, o IAC foi previsto de modo assaz 

rudimentar no art. 555, 1º60, do CPC/1973, entretanto, com o advento da Nova Lei 

Processual, o instituto foi aperfeiçoado, constando no art. 947, e incidindo em 

“relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou 

composição de divergências entre câmaras ou turmas do tribunal”, segundo §4º. 

De modo diverso, quando comparado com o IRDC, o Incidente de 

Assunção de Competência só caberá em questões de direito “sem repetições em 

múltiplos processos”, contudo se deve demonstrar “grande repercussão social”, tudo 

nos termos do caput. 

Finalmente, com esteio no §3º, do art. 947, do Nóvel Diploma Processual, 

salvo revisão do entendimento, o acórdão proferido em processo de assunção de 

competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários ligados ao respectivo 

tribunal. 

Sistematicamente, o Código dispôs que as sentenças em conformidade 

com a compreensão vaticinada em acórdãos proferidos em sede de julgamento dos 

principais instrumentos do Microssistema de Litigiosidade Repetitiva seriam isentas 
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 § 1
o
 Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência 

entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão 
colegiado que o regimento indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, 
esse órgão colegiado julgará o recurso. 
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do Reexame Obrigatório, a fim de conferir maior relevância prática a esses institutos, 

e conformar o Novo Código ao modelo principiológico que o inspirou. 

Resta, então, devotar-se à análise do inciso IV, última hipótese de 

impedimento prevista no §4º, do art. 496, do NCPC/2015. Nesse dispositivo, aduz-se 

que a sentença com entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no 

âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer 

ou súmula administrativa não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Essa exceção à Remessa Obrigatória visa garantir celeridade ao 

processo, uma vez que, ainda que o advogado público não recorresse, os autos do 

processo seriam remetidos ao tribunal para um reexame inócuo. Destarte, para 

evitar essa tramitação prescindível, o legislador positivou hipótese de dispensa de 

Reexame Necessário, caso exista orientação vinculante a nível administrativo.  

Essa é uma tendência que o plano federal foi pioneiro em incorporar. 

Conforme se extrai da redação do caput61, do art. 43, da Lei Complementar 73/1993, 

os enunciados de Súmula da Advocacia Geral da União possuem índole cogente 

aos órgãos elencados na própria Lei. 

Ademais, da leitura a contrario sensu do art. 4º62, da Lei 9.469/1997, 

constata-se que as Súmulas da AGU poderão dispensar o aviamento de recursos 

quando a controvérsia jurídica estiver sendo amiúde decidida pelos tribunais 

superiores. 

Nessa esteira, o art. 1263, da Medida Provisória 2.180-35/2001, determina 

a não sujeição das sentenças proferidas contra a União e sua Administração 

Autárquica e Fundacional ao duplo grau de jurisdição, quando existir determinação 

da não interposição de recurso em Súmula ou Orientação Normativa. 

As Súmulas 1, 2, 3, 10 e 18 da AGU, por exemplo, estabelecem a não 

impugnação por recurso de decisões judiciais relativas à concessão de URP, de 
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 Art. 43. A Súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos os órgãos 
jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 desta lei complementar. 
62

 Art. 4º Não havendo Súmula da Advocacia-Geral da União (arts. 4º, inciso XII, e 43, da Lei 
Complementar nº 73, de 1993), o Advogado-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações 
ou a interposição de recursos judiciais quando a controvérsia jurídica estiver sendo iterativamente 
decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais Superiores. 
63

 Art. 12.  Não estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório as sentenças proferidas contra a 
União, suas autarquias e fundações públicas, quando a respeito da controvérsia o Advogado-Geral 
da União ou outro órgão administrativo competente houver editado súmula ou instrução normativa 
determinando a não-interposição de recurso voluntário. 
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percentual de 28,86% para servidores públicos ou de Certidão Negativa de Débito, 

ante a inexistência de crédito tributário constituído. 

Portanto, muitos anos antes da edição do Novo CPC, a União já 

entabulava esse regime, não obstante ter incidência restrita a certos instrumentos da 

Advocacia Geral da União. O que o Código de 2015 fez foi sistematizar, ampliar e 

estender as disposições para os outros Entes Federativos. 

Dessa forma, nos termos de regência do Código de Processo de 2015, o 

magistrado deverá dispensar a Remessa Obrigatória, caso constate a identidade da 

matéria debatida no processo com orientação vinculante firmada no âmbito 

administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou 

súmula administrativa. 

No que pertine à conduta do Procurador Público, os Professores Fredie 

Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha asseveram que: 

Em razão do princípio da lealdade e boa-fé processual, cabe ao 
advogado da União informar ao juiz para que haja expressa dispensa 
do reexame necessário, evitando-se o encaminhamento 

desnecessário dos autos ao respectivo tribunal
64

. 

Tal postura se mostra conformada às máximas que permearam a 

elaboração do Codex Processual, mormente, ao Princípio da Cooperação, cuja 

formulação pode ser extraída das lições do Professor Leonardo Carneiro da Cunha 

(2013): 

Ele tem base constitucional, sendo extraído da cláusula geral do 
devido processo legal, bem como do princípio do contraditório. Se o 
contraditório exige participação e, mais especificamente, uma soma 
de esforços para melhor solução da disputa judicial, o processo 

realiza-se mediante uma atividade de sujeitos em cooperação
65

. 
Assim exposto, conclui-se que as alterações do novo Código ampliaram 

as hipóteses de dispensa já previstas, reservando grande destaque aos 

instrumentos do Microssistema de Litigiosidade Repetitiva e ratificando a aplicação 

externa corporis das orientações administrativas. 

 

3.4 A aplicabilidade temporal das novas disposições acerca de Remessa 

Necessária. 
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 CUNHA, Leonardo Carneiro da. O princípio contraditório e a cooperação no processo. 
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Em que pese a pretensão de estabelecer um Digesto Processual mais 

justo e eficiente, para a prestação da tutela jurisdicional, a modificação do diploma 

processual provoca uma relevante instabilidade jurídica. 

Saber precisar o interstício no qual ocorrerá a transição de um diploma 

para o outro é manifestamente pertinente, com o propósito de garantir, ao 

jurisdicionado, um mínimo de previsibilidade quanto as regras que regerão a sua 

demanda judicial. Ratificando a importância e a complexidade de estabelecer uma 

exata delimitação entre a incidência de um código ou outro ao caso concreto, os 

Professores Antônio Cintra, Ada Grinover e Cândido Dinamarco advogam que: 

Como o processo se constitui por uma série de atos que se 
desenvolvem e se praticam sucessivamente no tempo (atos 
processuais, integrantes de uma cadeia unitária, que é o 
procedimento), torna-se particularmente difícil e delicada a solução do 

conflito temporal de leis processuais
66

. 

No que atine ao aspecto principiológico, o Processo Civil tem sua eficácia 

no tempo regida pela máxima do tempus regit actum, ou pelo princípio do isolamento 

dos atos processuais, segundo o qual, a lei processual não alcança os atos 

praticados, nem seus efeitos, todavia se aplica desde logo ao feito, sem prejuízo da 

validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Com definição acurada, o 

Professor Moacyr Amaral Santos, sendo citado por José de Albuquerque Rocha, 

descreve a aplicação de lei processual nova a processos pendentes da seguinte 

forma: 

A lei nova atinge o processo em curso no ponto em que este se 
achar, no momento em que ela entrar em vigor, sendo resguardada a 

inteira eficácia dos atos processuais até então praticados
67

. 

Abonando esse entendimento, o Novo Código de Processo Civil, 

conforme redação do art. 1.04668, prescreve sua aplicação “desde logo aos 

processos pendentes”. Nessa esteira, no V Encontro do FPPC69, ocorrido em Vitória, 

revisou-se, sem alteração do sentido, a redação do Enunciado 311, consoante o 

qual: 

A regra sobre remessa necessária é aquela vigente ao tempo da 
publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da 
sentença, de modo que a limitação de seu cabimento no CPC não 
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prejudica os reexames estabelecidos no regime do art. 475 do CPC 

de 1973
70

. 

Filia-se ao entendimento esposado na proposição supracitada, eis que as 

regras acerca da dispensa do Reexame Necessário incidem ao tempo da prolação 

da sentença. Portanto, uma vez expedido o provimento jurisdicional, deve-se 

analisar, nos termos da legislação vigente nesse momento, o perfazimento das 

condições de dispensa. Perfectibilizada a dispensa, ou não, tal situação deverá se 

prolongar, a despeito de ulterior modificação legislativa.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Empós expendida vasta pesquisa e elaborado o corrente trabalho, pelas 

justificativas esposadas, conclui-se que: 

1. O conceito de Fazenda Pública engloba todos os entes de direito 

público interno, isto é, entes federados; autarquias, em todas as suas formas; 

fundações públicas, e a entidade de direito privado Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT); 

2. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) não 

é albergada entre as entidades fazendárias; 

3. Com referendo do Supremo Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública se 

submete ao prazo de cinco anos nas ações indenizatórias; 

4. O princípio da isonomia e da primazia do interesse público sobre o 

privado, conjuntamente, com a premente necessidade de resguardar o Erário dão 

sustentáculo às prerrogativas processuais da Fazenda Pública; 

5. A Remessa Necessária é um sucedâneo recursal interno, típica dos 

processos nos quais o ente público é parte, que devolve a matéria discutida em 

primeiro grau para reapreciação do Tribunal competente; 

6. O poder de revisão dos Tribunais decorre do efeito translativo pleno, e 

não do devolutivo; 

7. A despeito de consagrado pelo uso, o termo Recurso ex officio é 

cientificamente inadequado, devendo ser evitado ou ressalvado; 

8. O Reexame Obrigatório não possui natureza recursal pois: 

8.1 Não é previsto por lei no rol de recursos; 

8.2 Não é voluntário; 

8.3 Não há dialeticidade; 

8.4 Não há a previsão de prazo; 

8.5 Não segue a legitimidade recursal. 

9. Majoritariamente, a natureza da Remessa Necessária é de condição de 

eficácia da sentença. Todavia, acredita-se que tratá-la como condição impeditiva do 

trânsito em julgado seja o mais adequado; 

10. É cabível a sustentação oral no Reexame Necessário; 
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11. A vedação da reformatio in pejus, em sede de Recurso ex officio, se 

coaduna com o seu objetivo de evitar condenações excessivas e demasiadamente 

gravosas ao Ente Público; 

12. O critério adotado nas hipóteses de dispensa em razão do valor não é 

perfeito, todavia, lançar mão de elementos complexos, a fim de pormenorizar cada 

situação, agravaria muito a segurança jurídica e a celeridade processual, sem 

representar grandes avanços. Portanto, perfilha-se ao critério utilizado pelo 

legislador; 

13. A liquidez exigida da sentença é satisfeita com a especificação dos 

parâmetros da condenação; 

14. Caso o magistrado não remeta os autos ao Tribunal, a fim de que se 

realize o Reexame, por acreditar que a condenação ou proveito advindo não 

alcançarão o teto, e posteriormente perceba o equívoco, deverá remeter os autos 

para Reexame, para que a coisa julgada se forme; 

15. Caso o julgamento da Remessa Necessária seja indevido, 

constatando-se posteriormente que o valor da condenação ou proveito econômico 

não ultrapassou o teto legalmente previsto, deverá se analisar se houve ou não 

prejuízo a outra parte. 

15.1 O julgamento do Reexame Obrigatório deve ser interpretado como 

mera irregularidade processual, na esteira do cânone “pas de nulité sans grief”, caso 

não ocorra nenhum dano ao jurisdicionado. 

15.2 Em contrapartida, caso a remessa indevida seja relevante no 

desfecho da lide, ficará aberto ao jurisdicionado a apresentação de ação rescisória, 

com esteio na hipótese de violação manifesta à norma jurídica. 

16. Os casos de dispensa em razão do paradigma fundamentador da 

sentença são marcados pela influência dos instrumentos do Microssistema de 

Litigiosidade Repetitiva e pela vinculação externa corporis das súmulas 

administrativas; 

17. Por fim, pelo princípio do isolamento dos atos processuais, a sentença 

será regida, no que atine à Remessa Necessária, pelas disposições vigentes na data 

da sua publicação, não sendo, para esses fins, relevante, que a virada legislativa se 

dê no interregno do prazo para interposição de recurso.
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