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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Recorrente: Associação  de  Desenvolvimento  da  Pesca  no  Estado  da
Paraíba.

Recorrido: Ministério Público do Estado da Paraíba.

Remetente: Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital.

EMENTA: REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
ART.  475  DO  CPC/1973.  AUSÊNCIA  DE
SUCUMBÊNCIA  DO  PODER  PÚBLICO.
APLICAÇÃO DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC/
1973.  RECURSO  INADMISSÍVEL. NÃO
CONHECIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

- A remessa necessária aplica-se às decisões
de mérito proferidas contra o Poder Público,
ou  seja,  contra  a  União,  os  Estados,  os
Municípios,  o  Distrito  Federal,  bem  como
contra suas autarquias e fundações públicas.

-  Não  verificada  sucumbência  por  parte  do
poder  público,  não  se  enquadra  a  presente
hipótese em nenhuma das situações previstas
no art.  475 do CPC/1973, circunstância que
afasta o conhecimento da presente remessa
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necessária pelo Tribunal.

RELATÓRIO.

Trata-se  de remessa necessária em face da sentença

(fls.  198/203),  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da Fazenda Pública  da

Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública de Extinção ajuizada

pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, contra a Associação de

Desenvolvimento da Pesca no Estado da Paraíba.

Do  histórico  processual,  verifica-se  que  o  Parquet

ajuizou  a  presente  demanda  objetivando,  em  síntese,  a  extinção  da

Associação  de  Desenvolvimento  da  Pesca  no  Estado  da  Paraíba,  em

virtude da ausência do cumprimento de suas finalidades estatutárias.

Na sentença, a magistrada  a quo julgou procedente o

pedido  exordial,  com base no  art.  269,  I,  do  CPC/1973,  declarando a

extinção da associação ora recorrida.

Ausente a interposição de recurso voluntário, os autos

aportaram  nesta  Segunda  Instância,  por  força  da  remessa  necessária

reconhecida pela magistrada (fl. 203). 

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 215/216),

opinando pelo não conhecimento da remessa necessária, tendo em vista a

ausência de sucumbência de ente de direito público no caso.

É o relatório.

D E C I D O .
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Inicialmente, destaco que o novo Código de Processo

Civil adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, ao prever que 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, nos

termos do art. 14, do CPC/2015.

Nesse  caso,  os  recursos  interpostos  sob  a  égide  do

Código de Processo Civil de 1973, submetem-se às suas regras.

As hipóteses de cabimento da remessa necessária estão

previstas  no  art.  475  do  CPC/1973,  vigente  à  época  da  prolação  da

sentença, in verbis:

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; 

II – que julgar procedentes, no todo ou em

parte, os embargos à execução de dívida ativa

da Fazenda Pública (art. 585, VI).

Desse  modo,  pela  dicção  legal  do  supracitado

dispositivo,  a  remessa  necessária  aplica-se  às  decisões  de  mérito

proferidas contra o Poder Público, ou seja, contra a União, os Estados, os

Municípios,  o  Distrito  Federal,  bem  como  contra  suas  autarquias  e

fundações públicas.
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Em  se  tratando  de  remessa  necessária,  consoante

prestante ensinamento de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

"A remessa só se justifica se a sentença for

contrária a tais entes, se eles tiverem sofrido

alguma  sucumbência,  não  obtendo  o

resultado  mais  favorável"  (Cf.  Gonçalves,

Marcus  Vinicius  Rios  Direito  processual  civil

esquematizado®  /  Marcus  Vinicius  Rios

Gonçalves  ;  coordenador  Pedro  Lenza.  –  6.

ed. – São Paulo : Saraiva, 2016, pág. 719).

No  caso  em  disceptação,  o  pedido  inicialmente

almejado  pelo  Ministério  Público  Estadual  consistiu  na  declaração  de

extinção  da  Associação  de  Desenvolvimento  da  Pesca  no  Estado  da

Paraíba,  tendo  sido  julgado  totalmente  procedente  pela  magistrada

singular, o que, a toda evidência, atendeu ao objetivo do ente estadual ao

ajuizar a presente demanda.

Destarte,  não  verificada  sucumbência  por  parte  do

poder  público,  não se enquadra a  presente hipótese em nenhuma das

situações previstas no art. 475 do CPC/1973, circunstância que afasta o

conhecimento da presente remessa necessária pelo Tribunal.

É o entendimento também deste Egrégio Tribunal  de
Justiça, veja-se:

REMESSA OFICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDE-
NIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERI-
AIS.  FAZENDA  PÚBLICA  MUNICIPAL  FI-
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GURANDO COMO PARTE AUTORA. INTER-
RUPÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  ENERGIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  INEXIS-
TÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DESFAVOR
DO ENTE MUNICIPAL. NÃO SUJEIÇÃO AO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SITUAÇÃO
QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES
DE  CABIMENTO  ESTABELECIDAS  PELO
ART. 496, DO NOVO CÓDIGO DE PROCES-
SO  CIVIL.  APLICAÇÃO  DA  FACULDADE
ÍNSITA NO ART. 932, III, DO MESMO CÓ-
DEX.  ENTENDIMENTO  REGISTRADO  NA
SÚMULA  Nº  253,  DO SUPERIOR  TRIBU-
NAL  DE  JUSTIÇA.  NÃO  CONHECIMENTO
DA REMESSA POR DECISÃO SINGULAR. -
Não  se  sujeita  à  reapreciação  obrigatória  a
decisão que não evidencia conteúdo condena-
tório em face do ente municipal, eis que não
se enquadra em nenhuma das  hipóteses  de
cabimento  da  Remessa  Oficial,  preceituadas
no art. 496, do Novo Código de Processo Civil.
- De acordo com a Súmula nº 253, do Superi-
or Tribunal de Justiça, ao julgamento do duplo
grau de jurisdição necessário, aplica-se a re-
gra que autoriza o relator a decidir o recurso
de  forma  singular.  Vistos.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026154520088150371, - Não possui -, Re-
lator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBRE-
GA COUTINHO, j. em 01-11-2017)   

REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PEDIDO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DU-
PLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO  OBRIGATÓ-
RIO. HIPÓTESE RESTRITA AOS CASOS DE
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CARÊNCIA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS AO ERÁRIO E  DE  IMPROCEDÊN-
CIA DO Pleito. Aplicação ANALÓGICA da
Lei da Ação Popular. precedentes do SU-
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CO-
NHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.
- Não há que se falar em reexame necessário
da  sentença  que  julga  procedente  o  pedido
deduzido em ação civil pública, tendo em vista
a aplicação analógica do artigo 19 da lei  de
ação popular (Lei nº 4.717/65). - " Na ausên-
cia de dispositivo sobre remessa oficial na Lei
da  Ação  Civil  Pública  (Lei  n.  7.347/1985),
busca-se norma de integração dentro do mi-
crossistema da  tutela  coletiva,  aplicando-se,
por analogia, o art. 19 da Lei n. 4.717/1965.
Embora essa lei refira-se à ação popular, tem
sua aplicação nas ações civis públicas, devido
a serem assemelhadas as funções a que se
destinam (a proteção do patrimônio público e
do microssistema processual da tutela coleti-
va), de maneira que as sentenças de improce-
dência  devem  sujeitar-se  indistintamente  à
remessa necessária. De tal sorte, a sentença
de  improcedência,  quando  proposta  a  ação
pelo ente de Direito Público lesado, reclama
incidência do art. 475 do CPC, sujeitando-se
ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Ocor-
re o mesmo quando a ação for proposta pelo
Ministério Público ou pelas associações, inci-
dindo, dessa feita, a regra do art. 19 da Lei da
Ação Popular, uma vez que, por agirem os le-
gitimados em defesa do patrimônio público, é
possível entender que a sentença, na hipóte-
se,  foi  proferida  contra  a  União,  estado  ou
município, mesmo que tais entes tenham con-
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testado o  pedido inicial.  (…) (TJPB -  ACÓR-
DÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00181655420128150011, - Não possui -, Re-
lator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 22-
08-2017) 

Sendo assim, determina o art. 557,  caput, do Código

de Processo Civil/1973, in verbis:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a

recurso  manifestamente  inadmissível,

improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto

com súmula ou com jurisprudência dominante

do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal

Federal, ou de Tribunal Superior. 

Diante de todo o exposto, NÃO  CONHEÇO  DA

REMESSA NECESSÁRIA,  Conforme o disposto  no art.  557,  caput,  do

CPC/1973, por encontrar-se manifestamente inadmissível. 

P.I.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                            R e l a t o r
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