
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0011198-81.1998.8.15.0011 – CAMPINA GRANDE.
Relator :Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito convocado para
                                     substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto.
Agravante :Estado da Paraíba, representado por seu Procurador,
                                  Paulo de Tarso Cirne Nepomuceno.                         
Agravado :M. E. Castro & Cia Ltda.
Defensor Público :Paulo Fernando Torreão. 

AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  OFICIAL.  NATUREZA
JURÍDICA DE  CONDIÇÃO  DE  EFICÁCIA DA SENTENÇA.
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE NA
DATA DE SUA ANÁLISE (CPC/2015). AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA.  ESTADO  DA  PARAÍBA.  CONDENAÇÃO
INFERIOR  A  500  (QUINHENTOS)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART.  496,  §3º,  DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.  NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME
NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO  DA  INSATISFAÇÃO
REGIMENTAL.

- No que diz respeito à natureza jurídica, a remessa necessária NÃO é
recurso, porque não é voluntária. Apesar de ser incorretamente assim
chamada, trata-se de uma condição de eficácia da sentença, devendo
ser julgada ou não de acordo com a legislação  vigente no momento
de sua aplicação/análise, no caso, CPC/2015.

-  “Consequentemente,  havendo  processo  pendente  no  tribunal,
enviado mediante a remessa necessária do regime antigo, no regime
do CPC/1973, o tribunal não poderá conhecer da remessa se a causa
do  envio  não  mais  existe  no  rol  do  CPC/1973  475”  (NERY  JR,
Nelson.  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante, 16ª edição, pág. 1.270/1.271)

-  “Considerando que a remessa necessária não se trata de recurso,
mas  de  simples  condição  de  eficácia  da  sentença,  as  regras
processuais de direito intertemporal a ela não se aplicam, de sorte
que  a  norma  supra,  estabelecendo  que  não  necessitam  ser
confirmadas pelo Tribunal condenações da União ou autarquias em
valores  inferiores  a  1000  (mil)  salários  mínimos,  tem  incidência
imediata  aos  feitos  em tramitação nesta Corte,  ainda que para cá
remetidos na vigência do revogado CPC.” 
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(TRF 3ª R.  Rem 0017385-18.2014.4.03.6315.  Rel.  Des.  Fed. Luiz  de Lima
Stefanini. J. em 24/04/2017).

-  Nos termos  do art.  496, §3º,  da Lei  Adjetiva  Civil/2015,  não há remessa
necessária quando a condenação do processo não ultrapasse a 500 (quinhentos)
salários mínimos, em se tratando de Estado.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba, desafiando
decisão monocrática (fls. 96/97) que não conheceu de Reexame Necessário de sentença lançada
pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos
da Ação de Execução Fiscal nº 0011198-81.1998.815.0011 movida em face da M. E. Castro & Cia
Ltda, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito executório.

O agravante defende a aplicação do Código de Processo Civil de 1973 quanto à
remessa oficial, sob o argumento de que existindo “publicada a decisão sob a égide do CPC/73, o
direito de recorrer nasceu sob o manto daquela lei e é ela que deve regular a admissibilidade do
recurso” - fls. 103.

Ao final,  requer reconsideração do decisório ora atacado ou, caso contrário,
pugna pelo envio dos autos ao colegiado para que seja dado provimento à insatisfação regimental –
fls. 100/107.

Contrarrazões recursais – fls. 113/114.

É o relatório.

VOTO

Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, permitindo ao
Julgador reconsiderar o decisório combatido,  mantenho a posição anterior,  cujos argumentos
passo a transcrever:

“Preambularmente, consigno que, no que diz respeito à natureza jurídica, a
remessa  oficial  NÃO  é  recurso,  porque  não  é  voluntária.  Apesar  de  ser
incorretamente  assim  chamada,  trata-se  de  uma  condição  de  eficácia  da
sentença, devendo ser julgada ou não de acordo com a legislação vigente no
momento de sua aplicação, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. 

Com a maestria que lhe é peculiar,  trago à baila as esclarecedoras lições
doutrinárias de Nelson Nery Jr:
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‘A remessa necessária não é recurso, mas condição de eficácia da sentença.
Sendo figura processual distinta do recurso, a ela não se aplicavam as regras
do direito  intertemporal  processual  vigente  para os  eles:  a)  cabimento  do
recurso  rege-se  pela  lei  vigente  à  época  da  prolação  da  decisão;  b)  o
procedimento  do  recurso  rege-se  pela  lei  vigente  à  época  em  que  foi
efetivamente interposto o recurso - Nery. Recursos, n. 3.7, pp. 470/471. Assim,
por  exemplo,  a  L  10352/01,  que  modificou  as  causas  em  que  devem  ser
obrigatoriamente submetidas ao reexame do tribunal, após a sua entrada em
vigor,  teve aplicação imediata aos processos em curso.  Consequentemente,
havendo  processo  pendente  no  tribunal,  enviado  mediante  a  remessa
necessária do regime antigo, no regime do CPC/1973, o tribunal não poderá
conhecer  da  remessa  se  a  causa  do  envio  não  mais  existe  no  rol  do
CPC/1973 475. É o caso, por exemplo, da sentença que anulou o casamento,
que era submetida antigamente ao reexame necessário (ex-CPC/1973 475 I),
circunstância que foi abolida pela nova redação do CPC/1973 475, dada pela
L 10352/01.
Logo, se os autos estão no tribunal apenas para o reexame de sentença que
anulou o casamento, o tribunal não pode conhecer da remessa.’ (Código de
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante,  16ª  edição,  pág.
1.270/1.271). Grifei.

No mesmo sentido, cito recentíssimo julgado do Tribunal Regional Federal da
3ª Região:

‘PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  NECESSÁRIA.
VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO
CONHECIMENTO.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  DO  NOVEL  DIPLOMA
PROCESSUAL. 1. O novo Código de Processo Civil elevou o valor de alçada
para a remessa necessária, de 60 (sessenta) salários mínimos para 1.000 (mil)
salários mínimos. 2. Considerando que a remessa necessária não se trata de
recurso,  mas  de  simples  condição  de  eficácia  da  sentença,  as  regras
processuais de direito  intertemporal a ela não se aplicam, de sorte  que a
norma  supra,  estabelecendo  que  não  necessitam  ser  confirmadas  pelo
Tribunal condenações da União ou autarquias em valores inferiores a 1000
(mil)  salários  mínimos,  tem incidência  imediata  aos  feitos  em tramitação
nesta Corte, ainda que para cá remetidos na vigência do revogado CPC. 3.
Nesse  sentido,  a  lição  de  Nelson  Nery  Jr.  :"A  remessa  necessária  não  é
recurso,  mas  condição  de  eficácia  da  sentença.  Sendo  figura  processual
distinta  da  do  recurso,  a  ela  não  se  aplicavam  as  regras  do  direito
intertemporal processual vigente para os eles: a) cabimento do recurso rege-
se pela Lei vigente à época da prolação da decisão; b) o procedimento do
recurso rege-se pela Lei vigente à época em que foi efetivamente interposto o
recurso.  Nery.  Recursos,  n.  37,  pp.  492/500.  Assim,  a  L  10352/01,  que
modificou  as  causas  em  que  devem  ser  obrigatoriamente  submetidas  ao
reexame do tribunal, após a sua entrada em vigor, teve aplicação imediata aos
processos  em  curso.  Consequentemente,  havendo  processo  pendente  no
tribunal, enviado mediante a remessa necessária do regime antigo, o tribunal
não poderá conhecer da remessa se a causa do envio não mais existe no rol do
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CPC 475. É o caso por exemplo, da sentença que anulou o casamento, que era
submetida antigamente ao reexame necessário (ex- CPC 475 I), circunstância
que foi abolida pela nova redação do CPC 475, dada pela L 10352/01. Logo,
se os autos estão no tribunal apenas para o reexame de sentença que anulou o
casamento, o tribunal não pode conhecer da remessa. " Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, pág 744. 4. No caso
dos autos, não há que se cogitar da iliquidez da sentença, porquanto o valor é
alcançável  por  mero  cálculo  aritmético.  Apesar  das  alegações,  nenhum
cálculo trouxe o INSS, para demonstrar que o valor ultrapassa a quantia de
mil  salários  mínimos.  5.  Agravo  interno  não  provido.’  (TRF  3ª  R.  Rem
0017385-18.2014.4.03.6315.  Rel.  Des.  Fed.  Luiz  de  Lima  Stefanini.  J.  em
24/04/2017). Grifei.

Pois bem, conforme visto,  trata-se de remessa oficial  no decreto sentencial
acima mencionado.  Contudo,  apesar do ente estatal encaixar-se no rol dos
beneficiados do art. 496 do CPC/2015, a presente lide, nos termos do §3º, do
mesmo dispositivo processual, não comporta reexame necessário.

Vejamos a norma acima declinada:

‘Art.  496.  Está sujeita  ao duplo  grau de  jurisdição,  não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 
(…)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e
fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal,
as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;
III  -  100  (cem)  salários-mínimos  para  todos  os  demais  Municípios  e
respectivas autarquias e fundações de direito público.’ 

In casu, trata-se de execução fiscal movida em 1998 referente a débito inscrito
em dívida ativa no valor de R$ 19.5654,18, cuja quantia, depois de corrigida,
atualmente representaria cerca de R$ 80.000,00, ou seja, muito distante do
patamar estabelecido na citada legislação, razão pela qual o reexame neces-
sário não merece ser conhecido.

Diante do exposto, não conheço da remessa oficial, em conformidade com o
que está prescrito no art. 932, III, do NCPC.” - fls. 96/97v. Grifos no original.

Portanto, conforme muito bem explanado no decisum acima transcrito, quanto
à natureza jurídica, a remessa oficial NÃO é recurso, porquanto não é voluntária, tratando-se, na
verdade,  de  uma  condição  de  eficácia  da  sentença, devendo  ser  julgada  de  acordo  com  a
legislação vigente no momento de sua apreciação/análise, no caso, o Código de Processo Civil
de 2015. 
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Com  a  maestria  que  lhe  é  peculiar,  trago  à  baila  as  esclarecedoras  lições
doutrinárias de Nelson Nery Jr:

"A remessa necessária não é recurso, mas condição de eficácia da sentença.
Sendo figura processual distinta do recurso, a ela não se aplicavam as regras
do direito  intertemporal  processual  vigente  para os  eles:  a)  cabimento  do
recurso  rege-se  pela  lei  vigente  à  época  da  prolação  da  decisão;  b)  o
procedimento  do  recurso  rege-se  pela  lei  vigente  à  época  em  que  foi
efetivamente interposto o recurso - Nery. Recursos, n. 3.7, pp. 470/471. Assim,
por  exemplo,  a  L  10352/01,  que  modificou  as  causas  em  que  devem  ser
obrigatoriamente submetidas ao reexame do tribunal, após a sua entrada em
vigor,  teve aplicação imediata aos processos em curso.  Consequentemente,
havendo  processo  pendente  no  tribunal,  enviado  mediante  a  remessa
necessária do regime antigo, no regime do CPC/1973, o tribunal não poderá
conhecer  da  remessa  se  a  causa  do  envio  não  mais  existe  no  rol  do
CPC/1973 475. É o caso, por exemplo, da sentença que anulou o casamento,
que era submetida antigamente ao reexame necessário (ex-CPC/1973 475 I),
circunstância que foi abolida pela nova redação do CPC/1973 475, dada pela
L 10352/01.
Logo, se os autos estão no tribunal apenas para o reexame de sentença que
anulou o casamento, o tribunal não pode conhecer da remessa." (Código de
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante,  16ª  edição,  pág.
1.270/1.271). Grifei.

No mesmo sentido, cito recentíssimo julgado do Tribunal Regional Federal da
3ª Região:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  NECESSÁRIA.
VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO
CONHECIMENTO.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  DO  NOVEL  DIPLOMA
PROCESSUAL. 1. O novo Código de Processo Civil elevou o valor de alçada
para a remessa necessária, de 60 (sessenta) salários mínimos para 1.000 (mil)
salários mínimos. 2. Considerando que a remessa necessária não se trata de
recurso,  mas  de  simples  condição  de  eficácia  da  sentença,  as  regras
processuais de direito  intertemporal a ela não se aplicam, de sorte  que a
norma  supra,  estabelecendo  que  não  necessitam  ser  confirmadas  pelo
Tribunal condenações da União ou autarquias em valores inferiores a 1000
(mil)  salários  mínimos,  tem incidência  imediata  aos  feitos  em tramitação
nesta Corte, ainda que para cá remetidos na vigência do revogado CPC. 3.
Nesse  sentido,  a  lição  de  Nelson  Nery  Jr.  :"A  remessa  necessária  não  é
recurso,  mas  condição  de  eficácia  da  sentença.  Sendo  figura  processual
distinta  da  do  recurso,  a  ela  não  se  aplicavam  as  regras  do  direito
intertemporal processual vigente para os eles: a) cabimento do recurso rege-
se pela Lei vigente à época da prolação da decisão; b) o procedimento do
recurso rege-se pela Lei vigente à época em que foi efetivamente interposto o
recurso.  Nery.  Recursos,  n.  37,  pp.  492/500.  Assim,  a  L  10352/01,  que
modificou  as  causas  em  que  devem  ser  obrigatoriamente  submetidas  ao
reexame do tribunal, após a sua entrada em vigor, teve aplicação imediata aos
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processos  em  curso.  Consequentemente,  havendo  processo  pendente  no
tribunal, enviado mediante a remessa necessária do regime antigo, o tribunal
não poderá conhecer da remessa se a causa do envio não mais existe no rol do
CPC 475. É o caso por exemplo, da sentença que anulou o casamento, que era
submetida antigamente ao reexame necessário (ex- CPC 475 I), circunstância
que foi abolida pela nova redação do CPC 475, dada pela L 10352/01. Logo,
se os autos estão no tribunal apenas para o reexame de sentença que anulou o
casamento, o tribunal não pode conhecer da remessa. " Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, pág 744. 4. No caso
dos autos, não há que se cogitar da iliquidez da sentença, porquanto o valor é
alcançável  por  mero  cálculo  aritmético.  Apesar  das  alegações,  nenhum
cálculo trouxe o INSS, para demonstrar que o valor ultrapassa a quantia de
mil  salários  mínimos.  5.  Agravo  interno  não  provido.”  (TRF  3ª  R.  Rem
0017385-18.2014.4.03.6315.  Rel.  Des.  Fed.  Luiz  de  Lima  Stefanini.  J.  em
24/04/2017). Grifei.

Ora, apesar de a sentença ter sido prolatada e publicada sob a égide do Código
de Processo Civil de 1973, a análise do reexame necessário por esta Corte deu-se na vigência do
novo CPC, cujo limite para dispensa do duplo grau obrigatório de jurisdição é de 500 (quinhentos)
salários mínimos para os Estados.

In casu, trata-se de execução fiscal movida em 1998 referente a débito inscrito
em dívida ativa no valor de R$ 19.5654,18, cuja quantia, depois de corrigida, atualmente represen-
taria cerca de R$ 80.000,00, ou seja, muito distante do patamar estabelecido na citada legislação, ra-
zão pela qual o reexame necessário não merece ser conhecido.

Ademais, destaco que as demais razões da irresignação regimental estão preju-
dicadas em virtude da manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição
limitada),  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos  a  Exma.  Desª.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Marinho
Costa Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira  Câmara Cível  “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
J/08
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