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REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO
JULGADO  IMPROCEDENTE.  AUSÊNCIA  DE  RECURSO
VOLUNTÁRIO.  DESCABIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  932,  IV,  “A”,  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO OFICIAL.

- O duplo grau de jurisdição obrigatório é medida excepcional, não
podendo ter sua aplicação ampliada pelo Poder Judiciário fora das
hipóteses expressamente previstas em lei. 

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
6ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulado na
Ação de Obrigação de Fazer proposta por Guilherme Ferreira Guedes Carneiro em desfavor
do Município de João Pessoa-PB.

Na sentença,  o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o
pedido formulado pelo autor, por entender não restarem comprovados os fatos constitutivos
do direito do autor.

Não houve o manejo de recurso voluntário.

Subiram os autos por meio de remessa necessária.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de recurso oficial contra decisão de primeiro grau que julgou
improcedente Ação de Obrigação de Fazer, formulada em face do Município de João Pessoa.

Nesse contexto, entendo que houve equívoco na parte dispositiva da
Sentença,  em sujeitar  a decisão ao duplo grau de jurisdição,  considerando que somente é
cabível nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, nos termos do art. 496, I, e seu § 1º, do
Código de Processo Civil, com sentença sujeita à liquidação, o que não é o caso dos autos.
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Como sabido, o instituto da remessa oficial, largamente criticado pela
doutrina,  configura  benefício  processual  conferido  a  certas  partes  ou  incide  em  ações
específicas, caracterizando uma relativa quebra ao princípio da isonomia que se justifica com
base no interesse público devidamente reconhecido pelo legislador. 

Assim, tendo a decisão vertido em favor do Município de João Pessoa,
não  se  justifica  o  conhecimento  da  remessa  oficial,  já  que  o  duplo  grau  de  jurisdição
obrigatório é medida excepcional, que deve ser expressamente determinada pelo legislador,
não podendo ter sua interpretação ampliada pelo Judiciário. Nesse sentido, destaco:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  JULGADA  IMPROCEDENTE  -
SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL.  A sentença de
improcedência da ação civil pública não está sujeita ao duplo grau
de jurisdição.  (6ª Câm. Cív., Reex. Nec. Cv n. 1.0324.99.004387-3/001,
Rel. Des. Maurício Barros, j. 01.12.2009, DJe 12.03.2010). 

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  REEXAME  NECESSÁRIO.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART.  19  DA LEI  N.º  4.717/65.  LEI  N.º  7.347/85.
DESCABIMENTO.  PREVISÃO  DA  INCIDÊNCIA  SUBSIDIÁRIA
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PRINCÍPIOS  DA
IGUALDADE,  DA  EFETIVIDADE,  DA  CELERIDADE  E  DA
ECONOMIA PROCESSUAIS (...) 
1. Não há falar em aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65 à
ação civil  pública,  seja porque a Lei  n.º  7.347/85,  diploma editado
posteriormente  àquele  primeiro,  previu  unicamente  a  aplicação
subsidiária dos dispositivos do Código de Processo Civil,  seja em
virtude de a admissão do reexame necessário com fulcro na Lei de
Ação Popular não se coadunar com os princípios da igualdade, da
efetividade, da celeridade e da economia, que orientam o moderno
processo civil. (...).  (8ª Câm. Cív., Apel. Cív. n. 1.0702.09.572570-2/001,
voto  vencedor  do  Des.  Edgard  Penna  Amorim,  j.  05.07.2012,  DJe
17.07.2012).

Por  outro  lado,  o  STJ,  através  da  Súmula  253,  também  firmou
entendimento de que é cabível a aplicação do artigo 557 do CPC ao reexame necessário.

Diante  disso,  com  fulcro  no  art.  932,  IV,  “a”, do  CPC,  e  na
jurisprudência  pacífica  do  STF  e  deste  Tribunal, nego  seguimento  à  remessa  oficial,
mantendo na íntegra a decisão sob apreço.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 12 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator 
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