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PROCESSUAL  CIVIL.  REMESSA  OFICIAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SENTENÇA
DENEGATÓRIA  DO  PEDIDO  INICIAL.
REEXAME  NECESSÁRIO  INCABÍVEL.
AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA
DE  SEGUIMENTO. 

-  De  acordo  com  clássica  lição  doutrinária,  os
pressupostos  de admissibilidade recursal  dividem-se
em  intrínsecos  e  extrínsecos.  Dentre  os  primeiros,
encontram-se  requisitos  como  o  cabimento,  a
legitimidade,  o  interesse  na  irresignação  e  a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder
de recorrer.

- O reexame necessário não se enquadra como meio
de revisão  da  sentença  denegatória  do  mandado de
segurança,  sendo,  portanto,  incabível  o  seu  próprio
conhecimento  por  falta  de  pressuposto  de
admissibilidade.

-  A finalidade do instituto é justamente a de revestir
de maior segurança jurídica as decisões que declarem
a ilegalidade ou abusividade de atos comissivos ou
omissivos praticados pela Administração, de forma a
revisar um julgado proferido contra a pessoa jurídica
de  direito  público  impetrada.  Em  não  havendo  a
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sucumbência  do  ente  público  demandado  no  writ
constitucional  em  destaque,  não  subsiste  hipótese
legal  que  determine  a  necessidade  de  revisão  ex
officio da  sentença  que  denegou  a  segurança
requerida pela parte impetrante.

Vistos.

Trata-se  de  Remessa  de  Ofício  encaminhada  pelo  Juízo  da
Vara Única da Comarca de Remígio que, nos autos do Mandado de Segurança
impetrado por Maria do Socorro Fernandes Cavalcante contra suposto ato
abusivo e ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Remígio, Melchior
Naelson  Batista  da  Silva,  proferiu  sentença  denegatória  da  segurança  (fls.
31/32v), cuja ementa assim restou redigida:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Alvará de licença.
Ato administrativo vinculado. Não comprovação do
preenchimento  dos  requisitos  necessários  para  a
concessão do ato. Indeferimento”

Decorrido  o prazo  recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo voluntário (fls.  34),  a  magistrada de base  encaminhou  os  autos  para
apreciação do reexame necessário.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 42/44), manifestando-se pelo desprovimento da remessa e
manutenção da sentença,  afirmando não haver  ilegalidade  no ato praticado
pela autoridade apontada como coatora.

É o relatório. 

DECIDO.

Para  que  o  mérito  da  demanda  possa  ser  analisado,  o
magistrado deve,  preliminarmente,  averiguar  os  requisitos  processuais  e  as
condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados  de  pressupostos
processuais de admissibilidade do julgamento de mérito, seja quando da
propositura da inicial, seja em sede recursal.

Uma vez  interposto um recurso,  deve-se,  assim,  observar  os
seus  aspectos  formais,  para  só  então,  quando constatada  a  regularidade  da
forma, adentrar-se na análise meritória das impugnações feitas pelo recorrente.

De acordo com clássica lição doutrinária,  os pressupostos de
admissibilidade recursal dividem-se em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os
primeiros,  encontram-se  requisitos  como  o  cabimento,  a  legitimidade,  o
interesse na irresignação e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do
poder de recorrer. 
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Pois bem, resta claro nos autos que o reexame necessário não se
enquadra  como  meio  de  revisão  da  sentença  denegatória  do  mandado  de
segurança, sendo, portanto, incabível o seu próprio conhecimento por falta de
pressuposto de admissibilidade.

Ora,  estabelece  o  art.  14,  §  1º,  da  Lei  nº  12.016/2009  que,
“concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo
grau de jurisdição”.  Tal disposição legal é responsável pelo estabelecimento
do  instituto  processual  denominado  “reexame  necessário”,  que  atua  como
condição impeditiva da geração de efeitos da sentença até o momento em que
o Tribunal de Justiça, após reanálise dos fundamentos do decisum, confirme-
lhe o conteúdo.

A finalidade do instituto é justamente a de revestir  de maior
segurança jurídica as decisões que declarem a ilegalidade ou abusividade de
atos  comissivos  ou  omissivos  praticados  pela  Administração,  de  forma  a
revisar  um  julgado  proferido  contra  a  pessoa  jurídica  de  direito  público
impetrada.

Em não havendo a sucumbência do ente público demandado no
writ  constitucional em destaque, não subsiste hipótese legal que determine a
necessidade  de  revisão  ex  officio da  sentença  que  denegou  a  segurança
requerida pela parte impetrante.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria é uníssona quanto
ao não conhecimento de reexame necessário, em mandado de segurança cuja
sentença  denegou  a  ordem  pleiteada  na  inicial.  A  respeito,  seguem  os
seguintes julgados:

“REEXAME  NECESSÁRIO.  REGISTROS
PÚBLICOS.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  NÃO-
CONHECIMENTO. Consoante o disposto no art. 14,
§  1º  da  lei  n.  12.016/09,  o  reexame  necessário
somente é cabível nos casos de concessão da ordem.
Hipótese  em  que  a  segurança  foi  denegada  na
origem,  descabendo,  pois,  o  reexame  necessário.
REEXAME  NECESSÁRIO  NÃO  CONHECIDO.
(Reexame  Necessário  Nº  70051866234,  Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Isabel Dias Almeida, Julgado em 19/12/2012)”.
(TJ-RS - REEX: 70051866234 RS , Relator: Isabel
Dias  Almeida,  Data  de  Julgamento:  19/12/2012,
Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 21/01/2013).

“MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA.  AUSÊNCIA  DE  RECURSO

Remessa Oficial nº 0000525-33.2013.815.0551. 3



VOLUNTÁRIO.  REMESSA  OFICIAL.  NÃO
CABIMENTO. I. Denegada a segurança, proferida,
por conseguinte, sentença favorável ao ente público,
sem recurso voluntário  da interessada,  incabível  o
reexame necessário da sentença, a teor dos arts. 475,
inciso I, do código de processo civil (cpc) e 14, § 1º,
da Lei federal nº 12.016/2009, a contrario sensu. II.
Remessa  oficial  não conhecida”.  (TRF 01ª  R.;  RN
0003778-43.2011.4.01.4101; RO; Sexta Turma; Relª
Juíza  Fed.  Conv.  Hind  Ghassan  Kayath;  DJF1
11/02/2014; Pág. 382).

“REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.
REMESSA DESCABIDA. INTELIGÊNCIA DO ART.
14,  §  1º,  DA  LEI  N.  12.016/2009.  NÃO
CONHECIMENTO.  "Instituído  em favor  do  Poder
Público,  o  reexame necessário  não  tem cabimento
quando  denegada  a  ordem,  comando  que,  aliás,
consta literalmente do art. 14, § 1º, da LMS (Lei n.
12.016/09),  ao  estabelecer  que  'concedida  a
segurança,  a  sentença  estará  sujeita
obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição'" (RN
em MS n. 2013.015151-0, de Lages, rel. Des. João
Henrique Blasi, j. 14-5-2013)”.
(TJ-SC  -  MS:  20140337649  SC  2014.033764-9
(Acórdão),  Relator:  Jorge Luiz  de Borba,  Data de
Julgamento:  23/06/2014,  Primeira  Câmara  de
Direito Público Julgado).

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador processual civil  possibilitou a atribuição de
uma maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o
Relator do processo negar, de forma monocrática, seguimento a determinados
meios de revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade recursal, improcedência, prejudicialidade ou confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou
de Tribunais Superiores.

É  o  que  ocorre,  conforme  já  devidamente  demonstrado,  na
hipótese vertente,  devendo-se,  pois, aplicar o mencionado dispositivo legal,
cuja incidência em sede de reexame necessário já foi sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:
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“Súmula nº 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário”.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  em  virtude  da  verificação  se
sentença  denegatória  da  segurança,  afigura-se  incabível  o  Reexame
Necessário,  não  merecendo ser  conhecido,  motivo  pelo  qual, com base  no
artigo  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  NEGO-LHE
SEGUIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

P.I.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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