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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
DESTITUIÇÃO DO MANDATO DE CONSELHEIRO
TUTELAR.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
AUSÊNCIA  DE  RECURSO  VOLUNTÁRIO.
REMESSA EX OFFICIO. SENTENÇA NÃO SUJEITA
AO  DUPLO  GRAU  DE  JURSDIÇÃO
OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. 

–  A sentença que julga procedente o pedido na
Ação Civil Pública movida com o escopo de destituir
Conselheiro Tutelar não está sujeita ao duplo grau de
jurisdição obrigatório. 

– A Ação Civil Pública é ação que visa tutelar o
interesse da sociedade, de modo que a procedência
do  pedido  nela  veiculado  contra  o  particular
representa  o  resultado  almejado  pela  coletividade.
Logo,  não  havendo  sucumbência  da  Fazenda
Pública na hipótese de julgamento  de procedência
do pedido nela formulado, não há que se cogitar de
Remessa Necessária como condição de eficácia da
sentença. 

Vistos, etc.

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença proferida nos

autos da Ação de Destituição do Mandato de Conselheiro Tutelar movida pelo

Ministério Público em face de Anthonyo Augusto de Morais Bisneto.
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A Ação  foi  proposta  objetivando  a  decretação  da  perda  do

mandato de Conselheiro Tutelar do Sr. Anthonyo Augusto de Morais Bisnetto,

pois segundo o Parquet este não teria comprovado durante o processo seletivo

o preenchimento do requisito exigido na Lei Municipal nº 11.407/2008, em seu

artigo 46, V, concernente a experiência mínima de 02 (dois) anos na área de

defesa ou atendimento com crianças ou adolescentes.

O Juiz  a quo julgou procedente o pedido inicial, decretando a

perda do mandato de Conselheiro Tutelar outorgado pelo Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Não houve recurso  voluntário,  determinando o  magistrado a

remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça

opinou pelo não conhecimento da Remessa (fls. 227/233).

É o relatório. 

DECIDO

A remessa oficial das sentenças proferidas contra a Fazenda

Pública tem fundamento no interesse público e visa impedir que uma decisão

equivocada acaso proferida contra a Administração Pública se torne imutável

pela falta de recurso voluntário, acarretando prejuízos a toda a sociedade. 

O caso vertente trata-se de Ação Civil Pública para destituição

de  mandato  de  Conselheiro  Tutelar  que  não  preencheu  os  requisitos

necessários para o exercício da atividade. 

A Ação Civil Pública é regulamentada pela Lei nº 7.347/85 que

não prevê o reexame necessário. Entretanto, o STJ no julgamento do Resp

1.108.542/SC) entendeu que se aplica à ACP por analogia o artigo 19 da Lei da

Ação Popular (Lei 4.717/65). A propósito: 
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PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA.  REMESSA  NECESSÁRIA.
ART. 19 DA LEI Nº 4.717/64. APLICAÇÃO.
1.  Por aplicação analógica da primeira parte do
art.  19  da  Lei  nº  4.717/65,  as  sentenças  de
improcedência de ação civil pública sujeitam-se
indistintamente ao reexame necessário. Doutrina.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  19/05/2009,  DJe
29/05/2009)

O artigo 19 da ei 4.717/65 dispõe: 

Art. 19. A sentença  que concluir pela carência ou
pela improcedência da ação está sujeita ao duplo
grau  de  jurisdição,  não  produzindo  efeito  senão
depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a
ação  procedente  caberá  apelação,  com  efeito
suspensivo. 

Todavia, na hipótese dos autos, a Sentença não concluiu pela

carência  ou  pela  improcedência  do  pedido,  mas  sim  pela  procedência  do

pedido formulado na Ação Civil  Pública, destituindo o particular do cargo de

Conselheiro Tutelar. 

Na situação em cotejo, não existe sSntença proferida contra a

Fazenda Pública, uma vez que a Ação foi movida pelo Ministério Público em

desfavor de particular. 

A Ação Civil  Pública  é Ação que visa  tutelar  o  interesse da

sociedade,  de  modo que  a  procedência  do  pedido  nela  veiculado contra  o

particular  representa  o  resultado  almejado  pela  coletividade.  Logo,  não

havendo  sucumbência  da  Fazenda  Pública  na  hipótese  de  julgamento  de

procedência do pedido nela formulado, não há que se cogitar  de Remessa

Necessária como condição de eficácia da Sentença. 

A exemplo do que os tribunais já vem decidindo nas hipóteses

de  Ações  de  Improbidade  Administrativa,  também no  caso vertente  não  se

3



Remessa Necessária nº 0000410-18.2013.815.2004

aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório. A propósito: 

AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO.  Assim  como  na  anterior
legislação, o novo código de processo civil manteve
a  necessidade  de  realizar-se  um  novo  exame  da
sentença  proferida  contra  a  Fazenda  Pública.  Na
situação  dos  autos,  além  de  não  existir  sentença
contra  a  Fazenda  Pública,  até  porque  a  ação  é
movida  pelo  ministério  público  em desfavor  de
particulares,  a  Lei  nº  8.429/92,  ao dispor  sobre o
processo judicial de improbidade administrativa, em
nenhum momento fez referência à necessidade de
remessa necessária da sentença de improcedência.
Em  tal  hipótese,  a  improcedência  da  ação  de
improbidade  estabelece  situação  favorável  para  o
réu,  não podendo a remessa necessária,  pela sua
própria natureza jurídica, prejudicá-lo. Jurisprudência
majoritária que afasta a aplicação, por analogia, do
artigo  19  da  Lei  de  ação  de  popular.  Remessa
necessária  não  conhecida.  (TJRS;  RN  0459580-
61.2015.8.21.7000;  Cachoeirinha;  Terceira  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Leonel  Pires  Ohlweiler;  Julg.
31/03/2016; DJERS 20/04/2016)

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO

DA REMESSA NECESSÁRIA. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, ___ de junho de 2016.

Juiz convocado Aluízio Bezerra Filho
                                  Relator
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