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Da Remessa Necessária

INFORMATIVO 200/STJ

“A sentença que julga procedente o pedido feito em
embargos de terceiro, desconstituindo a penhora
anteriormente realizada na execução fiscal, está sujeita
ao duplo grau de jurisdição obrigatório.”



Da Remessa Necessária

Reexame e Ação Popular

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela
improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente
caberá apelação, com efeito suspensivo.



Da Remessa Necessária

INFORMATIVO 395/STJ

“Na ausência de dispositivo sobre remessa oficial na Lei
da Ação Civil Pública, busca-se norma de integração
dentro do microssistema da tutela coletiva, aplicando-se,
por analogia, o art. 19 da Lei n. 4.717/1965 (...) deu
provimento ao recurso do Ministério Público, concluindo
ser indispensável o reexame da sentença que concluir
pela improcedência ou carência da ação civil pública de
reparação de danos ao erário, independentemente do
valor dado à causa ou mesmo da condenação”



Da Remessa Necessária

INFORMATIVO 465/STJ

“A Corte Especial, ao julgar o recurso sob o regime do art.
543-C do CPC c/c a Res. n. 8/2008-STJ, afirmou que a
incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório é de
rigor quando a data da sentença desfavorável à Fazenda
Pública for anterior à reforma promovida pela Lei n.
10.352/2001 (que alterou dispositivos do CPC referentes
a recurso e a reexame necessário).



Da Remessa Necessária

“Ressaltou-se que se adota o princípio tempus regit actum
do ordenamento jurídico, o qual implica respeito aos atos
praticados na vigência da lei revogada e aos
desdobramentos imediatos desses atos, não sendo
possível a retroação da lei nova. Assim, a lei em vigor no
momento da data da sentença regula os recursos cabíveis
contra ela, bem como a sua sujeição ao duplo grau
obrigatório, repelindo-se a retroatividade da lei nova.
Diante desse entendimento, o recurso da Fazenda Pública
foi provido, determinando-se o retorno dos autos ao
tribunal a quo para apreciar a remessa necessária.”


