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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
DECISÃO FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. NÃO
CABIMENTO  DO  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO
OBRIGATÓRIO.  EXEGESE  DO  ART.  475,  I  DO
CPC/73.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.   RECURSO  OFICIAL  NÃO
CONHECIDO.  

-  Os  únicos  atos  sujeitos  ao  duplo  grau  necessário  são  as
sentenças terminativas, com apreciação do mérito, proferidas
em  desfavor  da  Fazenda  Pública,  de  tal  forma  que  as
sentenças  parcialmente  favoráveis,  como é  a  presente,  não
estão sujeitas ao reexame determinado nos termos do artigo
475 da Lei Processual Civil de 1973. 

-  “PROCESSUAL CIVIL.  REEXAME NECESSÁRIO.  ART.
475, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA QUE EXTINGUE O
PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  E
CONDENA A FAZENDA NACIONAL AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE.

1. Não está sujeita ao reexame necessário (art. 475 do CPC)
a  sentença  que  extingue  o  processo  sem  julgamento  de
mérito. Precedentes.

2.  A  condenação  da  Fazenda  Nacional  ao  pagamento  de
honorários advocatícios em sentença extintiva do processo,
sem julgamento  de  mérito,  não tem o condão de  impor  a
observância  à  remessa  necessária.  O  ônus  sucumbencial
decorre do princípio da causalidade.

O  duplo  grau  obrigatório  é  proteção  que  se  destina  a
conferir  maior  segurança  aos  julgamentos  de  mérito
desfavoráveis à Fazenda Pública.

REsp 640.651/RJ,  Min.  Castro Meira,  Segunda Turma, DJ
7.11.2005.



3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no  AREsp  335.868/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 09/12/2013) (Grifei)

VISTOS

Trata-se  de  Reexame  Necessário  de  sentença  que julgou  parcialmente
procedente  a  presente  “Ação  Ordinária  de  Cobrança”  manejada  pelo  DER/PB  –
Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  do  Estado  da  Paraíba  em  face  da  Viação
Aroeirense Ltda,  requerendo o adimplemento da Taxa ed Fiscalização e Autos de Infração
referente ao período de janeiro de 2000 a agosto de 2008.

Na decisão de fls. 90/93, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes os  pedidos  formulados  na  exordial,  condenando  a  empresa  promovida  no
pagamento da mencionada tarifa, no que tange ao lapso de outubro de 2007 a outubro de
2012, em razão da prescrição das verbas pretéritas.

É o que importa relatar. 

DECIDO

Ab initio, registre-se que a sentença foi julgada e a apelação interposta ainda
sob a égide do CPC/73, aplicando-se, desta forma, a regra do art. 14 do CPC/2015, in verbis:

“Art. 14.   A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais  praticados e  as  situações jurídicas  consolidadas
sob a vigência da norma revogada.” (g.n.).

Ainda sobre o tema, vale transcrever o Enunciado Administrativo nº 02 do STJ:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Pois bem.

Verifica-se que a Magistrada a quo determinou a remessa dos autos para esta
instância, nos termos do art. 475, I, do CPC/73, que assim dispõe: 

“Art.  475.  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo  efeito  senão  depois  de  confirmada  pelo  tribunal,  a
sentença: 

I  -  proferida  contra a  União,  o  Estado,  o  Distrito  Federal,  o
Município,  e  as  respectivas  autarquias  e  fundações  de  direito
público;” (Grifei) 

Todavia, nota-se que a ordem de reexame necessário lançada pela juíza da base
não atentou ao conteúdo da sentença, na medida em que, como a sentença julgou parcialmente
procedente a presente ação, torna-se incabível a submissão ao duplo grau de jurisdição.



Ora, analisando o art. 475, I, do CPC/73, conclui-se do referido dispositivo que
o reexame se preocupa com a defesa do patrimônio público. 

Assim,  os  únicos  atos  sujeitos  ao  duplo  grau  necessário  são  as  sentenças
terminativas, com apreciação do mérito, proferidas em desfavor da Fazenda Pública.

Com isso, não cabe o recurso de ofício em casos como o dos autos, conforme
demonstra os seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO.  ART.
475, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA QUE EXTINGUE O
PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  E
CONDENA A FAZENDA NACIONAL AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE.

1. Não está sujeita ao reexame necessário (art. 475 do CPC)
a  sentença  que  extingue  o  processo  sem  julgamento  de
mérito. Precedentes.

2.  A  condenação  da  Fazenda  Nacional  ao  pagamento  de
honorários advocatícios em sentença extintiva do processo,
sem julgamento  de  mérito,  não tem o condão de  impor  a
observância  à  remessa  necessária.  O  ônus  sucumbencial
decorre do princípio da causalidade.

O  duplo  grau  obrigatório  é  proteção  que  se  destina  a
conferir  maior  segurança  aos  julgamentos  de  mérito
desfavoráveis à Fazenda Pública.

REsp 640.651/RJ,  Min.  Castro Meira,  Segunda Turma, DJ
7.11.2005.

3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no  AREsp  335.868/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 09/12/2013) (Grifei)

Isso posto, com fulcro no art. 932, III, do novel CPC, não conheço da presente
remessa necessária, ante a sua flagrante inadmissibilidade. Determino, por conseguinte, a
devolução dos autos ao Juízo de origem.

P.I. Cumpra-se. 

João Pessoa, 16 de março de 2018. 

Des.José Ricardo Porto
          RELATOR
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