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DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0071112-32.2012.815.2001.
Relator :Des. José Ricardo Porto.
Apelante :Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, 
                                  Delosmar Domingos de Mendonça Júnior.
Apelado :José Antônio do Nascimento Coelho e outros.
Defensora Pública :Terezinha Alves Andrade de Moura.                           
Remetente :Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INTERPO-
SIÇÃO  DE  APELO  POR  PARTE  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
DESCABIMENTO  DO  REEXAME  NECESSÁRIO.  INTELI-
GÊNCIA DO §1º, DO ART. 496, DO NOVO CÓDIGO DE PRO-
CESSO  CIVIL.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  EX
OFFICIO.

- “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
(…)
§1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no
prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se
não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”  (§1º do
art. 496 do NCPC).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPE-
CÍFICA  AOS FUNDAMENTOS  DO  DECISUM. OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- A teor do disposto no art. 932, inciso III, do Novo Código de Proces-
so Civil, a parte apelante deve verberar seu inconformismo, expondo
os fundamentos de fato e direito que lastreiam seu pedido de nova de-
cisão, impugnando especificamente os fundamentos do  decisum.  As-
sim, na hipótese de ausência de razões recursais ou sendo estas disso-
ciadas ou imprestáveis a modificação do julgado, não se conhece do
recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

- “Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)



III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorri-
da;”
(Art. 932, III, NCPC)

RELATÓRIO.

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  de  Apelação  Cível  interposta  pelo
Estado  da  Paraíba,  desafiando  sentença  lançada  pelo  Juízo  de  Direito  da  4ª  Vara  da
Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária movida por José Antônio do
Nascimento Coelho e outros,  julgou procedente o pleito exordial, “para determinar a
promoção dos autores para 3º Sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba” - fls. 86.

Em  suas  razões  recursais,  o  ente  estatal  afirma,  em  síntese,  que,
diferente do que alegam os promoventes, é necessário possuir, no mínimo, 10 (dez) anos na
graduação de cabo para a ascensão ao posto de 3º Sargento, e não apenas 03 (três) anos,
bem  como  defende  a  impossibilidade  de  controle  judicial  sobre  o  procedimento
administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, no sentido de que o decreto
sentencial seja reformado para julgar improcedente o pedido inicial – fls. 88/94.

Contrarrazões ofertadas às fls. 97/99.

É o relatório que se faz necessário. DECIDO.

→ DA REMESSA NECESSÁRIA

Preambularmente, consigno que, no que diz respeito à natureza jurídi-
ca, a remessa necessária NÃO é recurso, porque não é voluntária. Apesar de ser incorreta-
mente assim chamada, trata-se de uma condição de eficácia da sentença, devendo ser julga-
da 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 li-
ções 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 pro-
cesso 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 ca-
samento, 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 senten-
ça que anulou o casamento, o tribunal não pode conhecer da remes-
sa." (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 NECESSÁ-
RIA.  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 (ses-
senta) salários mínimos para 1.000 (mil) salários mínimos. 2. Consi-
derando 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 su-
pra, estabelecendo que não necessitam ser confirmadas pelo Tribu-
nal 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 re-
messa necessária não é recurso, mas condição de eficácia da senten-
ça. Sendo figura processual distinta da do recurso, a ela não se apli-
cavam 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 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 casa-
mento, o tribunal não pode conhecer da remessa. " Código de Proces-
so 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.

Conforme visto, trata-se de remessa oficial no decreto sentencial aci-
ma mencionado.  Contudo, apesar do ente estatal encaixar-se no rol dos beneficiados do



art. 496 do CPC/2015, a presente lide, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo processu-
al, 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: 
(…)
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no
prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se
não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

In casu, o Estado da Paraíba apresentou recurso, descabendo, portan-
to, o reexame necessário.

→ DA APELAÇÃO CÍVEL

Procedendo à análise dos requisitos de admissibilidade recursal,
especialmente no que diz respeito à sua regularidade formal, entendo que o recurso
não merece ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista
que o recorrente não atacou o argumento do decisório combatido, que foi a aplicação
da Teoria do Fato Consumado.

Ora, o referido preceito, norteador da sistemática processual atinente
aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que a parte, descontente com o provimento ju-
dicial, interponha a sua irresignação de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre constru-
indo uma linha de raciocínio lógica e conexa com os motivos elencados no decisório guer-
reado, possibilitando ao Julgador o conhecimento pleno das fronteiras do inconformismo. 

Com relação ao tema, permito-me transcrever precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AU-
TOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO RE-
CLAMO, NOS MOLDES DO ART. 544, § 4º, INC. I, DO CPC VIO-
LAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA RE-
CURSAL DO RÉU. 1. Nas razões do agravo (art. 544 do CPC), deve
o insurgente impugnar especificamente os fundamentos utilizados
pelo corte de origem para negar processamento ao Recurso Especi-
al, o que não foi feito na hipótese, cujo ataque se dera de modo ge-
nérico,  sendo manifesta  a ausência  de  dialeticidade,  ensejando a
aplicação do disposto no art. 544,§ 4º, inc. I, do CPC. 2. Agravo re-
gimental  desprovido.”  (STJ;  AgRg-AREsp  528.793;  Proc.
2014/0129267-8;  SP; Quarta Turma; Rel.  Min.  Marco Buzzi;  DJE
16/10/2014).

“AGRAVO INTERNO. MONOCRÁTICA NA QUAL NEGOU-SE SE-
GUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMEN-
TE INADMISSÍVEL, COM BASE NO ART. 557, CAPUT, DO CPC,
POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESPRO-
VIMENTO.  É imprescindível que as razões do recurso ataquem os



fundamentos  da  decisão,  sob  pena de  inadmissibilidade.” (TJPB;
AgRg  0003084-69.2013.815.2003;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
03/09/2014; Pág. 9).

“PROCESSUAL CIVIL -  RECURSO ESPECIAL - FUNDAMENTA-
ÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDA-
MENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - SÚMULAS 284 E 283 DO
STF - NÃO-CONHECIMENTO.
1. De acordo com o princípio da  dialeticidade, as razões recursais
devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos
quais a parte recorrente entende ter ocorrido contrariedade ou ne-
gativa de vigência ao dispositivo legal invocado no recurso especial.
Deficiente  a fundamentação,  incide a Súmula 284/STF, aplicável
por analogia ao recurso especial.
2. É manifestamente inadmissível o recurso especial, se as razões re-
cursais não atacam os fundamentos suficientes para manter íntegro o
acórdão recorrido.
3. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 896822 / SP. Rel. Ministra Eliana Calmon. J. em 06/11/2008).

Na hipótese dos autos, a sentença combatida, apreciando o mérito da
lide, julgou procedente o pleito autoral “para determinar a promoção dos autores para 3º
Sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba” - fls. 86, sob o argumento de que todos
preencheram os requisitos do Decreto nº 23.287/02, dentre eles, o “prazo mínimo de 10
anos na graduação de Cabo” - fls. 85.

Todavia, nas razões meritórias do recurso, o apelante  limitou a sua
irresignação às questões de direito acerca da necessidade dos autores possuírem, no míni-
mo, 10 (dez) anos na graduação de cabo para a ascensão ao posto de 3º Sargento, e não
apenas 03 (três) anos.

Portanto, com essas considerações, denota-se, facilmente, que hou-
ve flagrante desrespeito ao preceito da dialeticidade, eis que em momento algum do
apelo recorrente rebateu, de maneira clara, os reais fundamentos do decisório comba-
tido, chegando até mesmo ao ponto de concordar com a sua fundamentação. 

De acordo com os entendimentos doutrinários a respeito do tema, "O
princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresen-
te os fundamentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, o porque do pedi-
do de prolação de outra decisão."1

Nesse panorama, esclareço que a edilidade não atendeu ao requisito
preconizado no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, porquanto não explicitou as suas ra-
zões de fato e de direito, sem se insurgir quanto ao que foi analisado pelo Juízo de origem,
isto é, o disposto no desenvolvimento do decisório combatido. Vejamos a redação do men-
cionado dispositivo:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de

1 PIMENTEL, Bernardo de Souza, Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000, p. 147.



primeiro grau, conterá:
(...)
II - a exposição do fato e do direito;”

No tocante à alegação de impossibilidade de controle judicial sobre o
procedimento administrativo, verifico que se trata de argumento genérico.

Por fim, destaco que compete ao relator, monocraticamente, não co-
nhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, como forma de prestigiar os princípios da economia e celeridade processuais.
Veja-se o novo dispositivo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - (...)
II - (...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorri-
da.” (Art. 932, III, NCPC).

Diante  do  exposto,  monocraticamente,  NÃO  CONHEÇO  DO
REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL, em conformidade com o que
está prescrito no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

Publique-se. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

          José Ricardo Porto   
       Desembargador Relator      
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