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RESUMO 

 
O presente estudo tem por objetivo analisar as relações que se estabelecem entre a 
remessa necessária e a duração razoável do processo. Inicialmente será feita uma 
discussão teórica acerca dos temas em tela, mencionando as hipóteses de incidência 
do reexame obrigatório e alguns dos princípios constitucionais que se relacionam ao 
instituto. Posteriormente, serão observadas as decisões proferidas pelos Tribunais 
Regionais Federais, em sede de reexame ex officio, a fim de averiguar o índice de 
provimento do instituto em questão. Consecutivamente, será examinado o tempo 
médio de tramitação processual nos tribunais estudados, com o propósito de verificar 
qual a influência que o duplo grau de jurisdição obrigatório exerce na duração da lide. 
Por derradeiro, os dados serão cruzados, a fim de averiguar se os resultados obtidos 
em decorrência da reanálise obrigatória justificam o prolongamento do processo 
causado pelo instituto. 

 
Palavras-chave: Direito constitucional. Direito processual civil. Remessa necessária. 
Duração razoável do processo. Tribunais Regionais Federais. 
 
 

ABSTRACT 
 

The present study aims to analyze the relationships that are established between the 
necessary remittance and the reasonable lenght of the process. Initially, there will be 
a theoretical discussion about the themes on screen, mentioning the mandatory review 
incidence hypotheses and some of the constitutional principles related to the institute. 
Subsequently, the decisions handed down by the Regional Federal Courts, in the 
context of the ex officio review, will be observed, in order to ascertain which is the 
success rate of the institute in question. Consecutively, the average time of procedural 
processing in the studied courts will be examined, with the purpose of verifying which 
influence the necessary double degree of jurisdiction has in the duration of the lawsuit. 
Finally, the data will be crossed, in order to infer whether the results obtained as a 
result of the mandatory reanalysis justify the extension of the process caused by the 
institute. 
 
Keywords: Constitutional law. Civil procedural law. Necessary remittance. Reasonable 
length of the process. Regional Federal Courts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A remessa necessária, instituto presente no ordenamento jurídico brasileiro 

desde os tempos imperiais, consiste na submissão de determinadas sentenças ao 

duplo grau de jurisdição obrigatório, como condição indispensável para a produção de 

efeitos e consequente trânsito em julgado1 (Súmula nº 423/STF). Tal submissão, sob 

a ótica do legislador, é pautada na ideia de que certas demandas, por apresentarem 

tal relevância jurídica – não só para as partes, mas, de certo modo, para a coletividade 

–, não devem ter o duplo grau de jurisdição subordinado ao alvedrio dos litigantes 

(TALAMINI, 2016). 

 Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que o reexame oficial, tal como 

disposto no art. 496 do Código de Processo Civil (CPC) – sem prejuízo de outras 

hipóteses estabelecidas na legislação extravagante, que serão oportunamente 

abordadas – tem por objetivo precípuo a proteção da Fazenda Pública (CÂMARA, 

2017) – e, por derivação, de toda a sociedade (MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 

2015) –, na medida em que busca evitar que sejam impostas condenações indevidas 

ao erário (WELSCH, 2008). 

 Sem embargo, não se pode olvidar que a imposição ex lege de um novo 

julgamento, à revelia da vontade dos litigantes (nas hipóteses em que apenas ocorre 

o reexame obrigatório, sem a interposição de recurso pelas partes), conquanto se 

destine a proteger o Poder Público, pode ser questionada à luz dos princípios da 

isonomia (art. 5º, caput da Constituição Federal) e da paridade de armas (art. 7º do 

CPC), por se tratar de prerrogativa apenas concedida em benefício do litigante público 

(NERY e NERY, 2018). 

 
1 Isso implica dizer que não há preclusão temporal em se tratando de reexame necessário. Caso o feito 

não seja encaminhado pelo juízo de primeiro grau ao tribunal, nem avocado pelo presidente deste, 
poderá, a qualquer tempo, ser encaminhado ao órgão ad quem para a devida análise (DIDIER JR. e 
CUNHA, 2016). 
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 Ademais, é certo que a remessa dos autos ao tribunal implica em um notório 

prolongamento da litispendência, gerando consideráveis consequências na duração 

do processo. Por tal razão, não é outro senão este o ponto de intersecção entre os 

dois elementos objetos do presente estudo. Isto é, dado que a incidência do reexame 

obrigatório prorroga o fim da lide, cumpre perquirir se tal dilação é justificável à luz do 

princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, inc. LXXVIII da Carta 

Maior, bem como no art. 4º da Lei Processual Civil2.  

Destarte, este estudo, inicialmente, abordará o histórico, as hipóteses de 

incidência e a natureza jurídica da remessa ex officio. Vencida essa etapa, serão 

analisados alguns dos princípios que guardam íntima relação com o referido instituto, 

quais sejam: isonomia, paridade de armas e duração razoável do processo. Por fim, 

serão analisados os julgados dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), buscando 

identificar o índice de provimento do instituto e o tempo médio de tramitação dos 

processos nas Cortes, a fim de averiguar se o prolongamento da litispendência 

ocasionado pelo reexame necessário pode ser considerado estatisticamente 

justificável ou não. 

 

2. REMESSA NECESSÁRIA 

 

O surgimento do reexame oficial é anterior à colonização lusitana no Brasil. 

Desde 1355, as Ordenações Afonsinas já instituíam a obrigatoriedade da remessa 

oficial, que permaneceu prevista nas Ordenações Manuelinas (1521) e nas 

Ordenações Filipinas (1603). A respeito do tema, Nelson Nery Jr. pontua que (NERY 

JR. apud WELSCH, 2008, p. 13): 

 

A justificação histórica para o aparecimento da remessa obrigatória se 
encontra nos amplos poderes que tinha o magistrado no direito intermédio, 
quando da vigência do processo inquisitório. O direito lusitano criou, então, a 
"apelação ex ofício", para atuar como sistema de freios àqueles poderes 
quase onipotentes do juiz inquisitorial. 

 

 
2 Cumpre frisar que a preocupação com a prestação do direito em tempo adequado não é novidade.  A 

célere Magna Charta Libertatum (1215-1225), há cerca de 800 (oitocentos) anos atrás, já dispunha: 
“Nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus rectum vel justiciam”. 
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Após a Proclamação da Independência, o reexame obrigatório passou a ser 

previsto no art. 90 da Lei de 04 de outubro de 1831, sendo determinada a incidência 

da remessa ex officio em todas as sentenças proferidas em desfavor da Fazenda 

Pública, sob pena de nulidade. Sobre a matéria, Gisele Welsch (2008) sustenta que: 

 

Nesse momento histórico, ao recorrer de ofício, o juiz operava efetivamente 
na defesa dos interesses da Fazenda Pública, assemelhando-se a uma 
espécie de causídico desta, o que se buscava objetivamente era a reforma 
do julgado, e não a sua simples revisão pelo Tribunal no sentido de 
aperfeiçoamento da sentença, como é hoje. 

 

Posteriormente, foram ampliadas as hipóteses de configuração da remessa 

oficial, de modo que o instituto passou a incidir, também, nos casos em que a sentença 

anulasse o casamento (art. 12 do Decreto n° 3.069, de 17 de abril de 1863) ou fosse 

contrária à liberdade dos escravizados (art. 7º, § 2º da Lei n° 2.040, de 28 de setembro 

de 1871). 

Com o advento da República, a legislação processual passou à competência 

dos Estados da federação, sendo o reexame oficial, à época ainda denominado 

apelação ex officio, mantido na maior parte dos diplomas processuais estaduais – 

ainda que com sensíveis alterações nas hipóteses de cabimento, visto que alguns 

códigos se limitavam a estabelecer a remessa necessária para os casos já previstos 

na legislação esparsa, ao passo que outros formularam novas hipóteses de 

configuração (WELSCH, 2008). 

A situação foi alterada com a promulgação da Constituição de 1934, que 

transferiu à União a competência para legislar sobre direito processual, tal como 

permanece até os dias atuais. A mesma Carta elevou o então intitulado recurso ex 

officio à estatura constitucional (art. 144, parágrafo único), para os casos de desquite 

e anulação de casamento.  

Já em 1939, com a codificação da legislação processual civil, a remessa 

obrigatória, naquele tempo alcunhada apelação necessária (art. 822), incidia em face 

das sentenças proferidas em desfavor da União, Estado ou Município, sendo 

indiferente a matéria discutida nos autos. Ademais, também era tida por obrigatória a 

reanálise quando o decisum primevo declarava a nulidade de casamento ou 

homologava o desquite amigável. Clemilton da Silva Barros (BARROS apud 

WELSCH, 2008, p. 19/20) ao analisar o dispositivo em questão, fez veemente crítica: 
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Não é difícil notar a realidade social insculpida no texto revogado, sob a 
histórica preponderância do princípio inquisitório, e a importância do poder 
religioso, chegando este a se confundir com o próprio poder estatal. A 
previsão era nitidamente autoritária, deixando os direitos dos cidadãos 
comuns em posição infinitamente inferior, revelando um total desprezo aos 
princípios do contraditório, da isonomia e do devido processo legal. 

 

Posteriormente, com a edição do Código Buzaid3, o reexame oficial não sofreu 

muitas alterações – apenas foi eliminado dos feitos que homologavam o desquite. No 

entanto, quase trinta anos mais tarde, com o advento da Lei nº 10.352/01, as hipóteses 

de cabimento foram consideravelmente restringidas, posto que a remessa obrigatória 

deixou de incidir nos casos afetos à dissolução do enlace matrimonial e nas sentenças 

que impusessem à Fazenda Pública condenação não superior a 60 (sessenta) 

salários mínimos ou, ainda, quando o julgado estivesse em consonância com a 

jurisprudência firmada pelo Plenário do Pretório Excelso, seus entendimentos 

sumulares ou súmulas do tribunal superior competente. 

Observa-se, a partir desse breve apanhado histórico, que a remessa 

necessária – mesmo que com denominações distintas – sempre esteve presente no 

âmbito processual brasileiro4, mantendo suas principais características, ainda que 

com considerável alteração de suas hipóteses de cabimento ao longo dos anos 

(ASSIS, 2015; DIDIER JR. e CUNHA, 2016; WELSCH, 2008)5. 

 

2.1 HIPÓTESES DE CABIMENTO 

 
3 O doutrinador, desde 1951, era contrário à remessa necessária. Em obra publicada naquele ano, ele 

pontuou: “em suma, existindo, atualmente, no seio da organização judiciária do país, órgãos 
especializados e suficientemente aptos para promoverem a defesa do fisco, dos menores, interditos e 
ausentes, não há necessidade de se manter um recurso que João Monteiro, com muita razão, crismou 
com a denominação de extravagância judiciária (...). Convém, portanto, jure constituendo, extirpá-lo do 
Código como um remédio de energia terapêutica negativa”. (BUZAID apud KOEHLER, 2012, p. 
305/306). 
4 A remessa necessária também possui vasta previsão em âmbito penal (art. 574 do Código de 

Processo Penal); trabalhista (art. 1º, inc. V do Decreto-Lei nº 779/1969) e administrativo (art. 34 do 
Decreto nº 70.235/72), evidenciando que o duplo grau obrigatório permeia o ordenamento jurídico 
brasileiro. 
5 Importa destacar que, na atualidade, o instituto não possui correspondente direto no direito 

estrangeiro. Não obstante, em muito se assemelha à consulta, prevista em alguns países latino-
americanos. No ordenamento argentino, por exemplo, o Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 
estabelece: “Art. 253 BIS. – En el proceso de declaración de demencia, si la sentencia que la decreta 
no fuera apelada se elevará en consulta. La cámara resolverá previa vista al asesor de menores e 
incapaces y sin otra sustanciación”. Jorge Tosta, esclarece que “o juiz de primeiro grau profere 
sentença como em qualquer outra causa, com a ressalva de que a eficácia do julgado fica condicionada 
à análise da consulta pelo Tribunal que poderá, inclusive, reformar a sentença quanto ao mérito. Neste 
caso, da mesma forma que no sistema processual civil brasileiro, o acórdão substitui a sentença de 
primeiro grau” (TOSTA, 2005, p. 122 apud WELSCH, 2008, p. 29). 
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Atualmente, a legislação em vigor, seguindo a tendência iniciada com a referida 

Lei nº 10.352/01, limitou, ainda mais, os casos de configuração da remessa 

necessária6. Conforme consta no § 3º do art. 496 da Lei Processual Civil vigente, o 

reexame necessário só incidirá quando o valor da condenação ou dos embargos à 

execução fiscal acolhidos for igual ou superior a: 1.000 (mil) salários mínimos em face 

da União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; 500 

(quinhentos) salários mínimos quando no polo passivo estiver Estado membro ou o 

Distrito Federal, bem como suas autarquias e fundações de direito público, e 

municípios que constituam capitais dos Estados7; e 100 (cem) salários mínimos no 

caso dos demais municípios, assim como em se tratando de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público. Cumpre esclarecer que tal quantum deve 

ser verificado no momento da prolação da sentença, ainda que tenha sido atribuído 

valor diverso à causa na propositura (DIDIER Jr. e CUNHA, 2016). 

Já quanto às sentenças ilíquidas, o entendimento doutrinário predominante é 

de que há necessidade de observância do reexame necessário (ASSIS, 2015; DIDIER 

JR. e CUNHA, 2016). Assim também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

que, durante a vigência do Código Processual de 1973, consignou, por meio do 

Enunciado Sumular nº 490, que a dispensa da remessa obrigatória não se aplica às 

sentenças ilíquidas. Questiona-se, no entanto, se tal entendimento continua em vigor 

sob a égide da atual legislação processual civil que, consideravelmente, estreitou as 

hipóteses de cabimento da remessa necessária, ao majorar o mínimo condenatório 

de 60 (sessenta) salários mínimos para até 1.000 (mil) salários mínimos no caso da 

União Federal, suas autarquias e fundações, conforme já delineado.  

Em virtude disso, a jurisprudência da Corte Cidadã começou a se posicionar no 

sentido de que, no Diploma Processual atual, não há que se falar em remessa 

necessária em caso de sentença ilíquida que imponha condenação previdenciária 

que, perceptivelmente, quando liquidada, não alcançará os patamares estabelecidos 

 
6 Oportuno pontuar que, por força do art. 13 da Lei nº 10.259/01, não há reexame necessário das 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Federais. 
7 Eduardo Talamini (2016, p. 5) esclarece que “cabe aplicar à autarquias e fundações públicas dos 

Municípios que são capital de Estado o mesmo limite aplicável aos próprios Municípios - tal como se 
dá relativamente às demais autarquias e fundações públicas, que seguem o mesmo regime da 
Administração direta a que estão vinculadas”. 
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pelo art. 496, § 3º, I do Código8. A fim de sedimentar (ou não) tal entendimento, a 1ª 

Seção da Corte Superior afetou o Tema/Repetitivo 10819 para "definir se a demanda 

previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos 

deve ser dispensada da remessa necessária", quando tal montante for inferior ao 

previsto no referido artigo 496, § 3º, I do CPC. 

Sem embargo, em sentido diametralmente oposto, o Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região (TRF-2), editou o Enunciado Sumular nº 61, consignando, 

expressamente, que “há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas e 

condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso 

I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015”.  

No mais, para além do critério quantitativo mencionado, o § 4º do supradito 

artigo 496 do CPC também prevê a dispensa da remessa oficial quando a sentença 

fundar-se em súmula de tribunal superior – incluída nessa hipótese as súmulas 

exaradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) –; acórdão proferido pelo STF ou STJ, 

em sede de julgamento de recursos repetitivos; tese firmada em julgamento de 

 
8 “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU 
PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. 
DISPENSA. [...] 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças 
ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de 
Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos 
feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do 
CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo 
valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do 
limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos 
princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos 
critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico 
para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 
3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação 
jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos 
entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão 
da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente 
iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício 
previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos 
aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio 
INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza 
previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado 
o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda 
que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição 
quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não 
se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil 
salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 
880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 9. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, 1ª 
Turma Especializada, REsp nº 1735097/RS (2018/0084148-0), Rel. Min. GURGEL DE FARIA. DJe: 
11/10/2019). 
9 Até a conclusão do presente trabalho o tema ainda não havia sido julgado. 
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incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de assunção de 

competência (IAC); e entendimento consonante com a orientação vinculante firmada 

administrativamente pelo próprio ente público, seja através de manifestação, parecer 

ou súmula administrativa.  

Faz-se mister assinalar que tais hipóteses de dispensa são taxativas, de modo 

que, segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (2016), é incabível que 

as partes estabeleçam negócio jurídico processual com o intuito de reduzir ou ampliar 

os casos de reexame obrigatório. 

Outrossim, é oportuno mencionar que, em sendo demandada a Fazenda 

Pública, caso o feito seja extinto sem resolução do mérito, não restará configurada a 

remessa ex officio, posto que, em tais casos, não há condenação imposta ao Poder 

Público, não havendo, por conseguinte, efetivo prejuízo a ser suportado pelo erário 

(WELSCH, 2008). 

Por outro lado, é preciso ter em mente que, não obstante a previsão legal de 

que o reexame incide em sentença, também é possível sua configuração em sede de 

decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, desde que o decisum seja 

contrário aos interesses da Fazenda Pública. A respeito do tema esclarecem Fredie 

Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (2016, p. 405): 

 

Só há, em regra, remessa necessária de sentença. Decisão concessiva de 
tutela provisória não se submete à remessa necessária. Também não há 
remessa necessária em relação a acórdãos. Um julgado originário de tribunal 
não se submete à remessa necessária. É possível, porém, que o juiz decida 
o mérito, de modo definitivo, contra a Fazenda Pública por meio de uma 
decisão interlocutória, numa das hipóteses previstas no art. 356. Tal 
pronunciamento, por não extinguir o processo, é uma decisão interlocutória, 
que pode já acarretar uma execução imediata (CPC, art. 356, § 2º). Há 
resolução parcial do mérito, apta a formar coisa julgada. Mesmo não sendo 
sentença, estará sujeita à remessa necessária. Isso porque a remessa 
necessária relaciona-se com as decisões de mérito proferidas contra a 
Fazenda Pública; a coisa julgada somente pode ser produzida se houver 
remessa necessária. Se houve decisão de mérito contra o Poder Público, é 
preciso que haja seu reexame pelo tribunal respectivo; é preciso, enfim, que 
haja remessa necessária. Significa, então, que há remessa necessária de 
sentença, bem como da decisão interlocutória que resolve parcialmente o 
mérito. 

 

Ademais, é imperioso destacar que, para além das hipóteses estabelecidas na 

legislação codificada, o reexame oficial também é previsto em diversas leis esparsas, 

sendo consentânea a análise de algumas delas no presente estudo.  
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A Lei nº 2.770/56, em seu art. 3º, estabelece que, nas ações destinadas a obter 

a liberação de mercadorias, bens ou coisas provenientes do exterior, as sentenças 

estarão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que julgarem a 

liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções de sentenças ilíquidas contra a 

União, o Estado ou o Município. 

A remessa obrigatória é igualmente prevista pela Lei nº 4.717/1965 (Lei da 

Ação Popular), cujo art. 19 estabelece que, em se tratando de ação popular, a 

remessa necessária deverá ser observada caso a sentença decida pela carência ou 

pela improcedência do pleito autoral10. Nesse diapasão, constata-se que o reexame 

oficial ocorrerá quando o decisum for contrário aos interesses do autor, sendo 

indiferente se houve resolução de mérito ou não, posto que, em ambos os casos, há 

efetiva frustração da pretensão do demandante (DIDIER JR. e CUNHA, 2016). Nesse 

contexto, oportuna é a observação exarada por Gisele Welsch (2008, p. 65): 

 

Na previsão do art. 19 da Lei da Ação Popular, a remessa necessária não 
busca propriamente a proteção da Fazenda Pública, e sim, da sociedade, do 
interesse público. Sendo qualquer cidadão parte legítima para propor ação 
popular que, em tese, busca proteger o interesse geral, a norma estabelece 
a revisão obrigatória de sentença que extingue por carência ou que julgar 
improcedente o pedido popular. 

 

Também o Decreto-Lei nº 3.365/1941 (Lei Geral das Desapropriações), com as 

alterações promovidas pela Lei nº 6.071/1974, estabelece o duplo grau de jurisdição 

obrigatório sempre que a sentença impuser à Fazenda Pública condenação em 

quantia superior ao dobro da oferecida a título de indenização. 

Já a Lei nº 7.853/1989, em sentido semelhante ao previsto na Lei da Ação 

Popular, dispõe que, em se tratando de demanda relacionada à proteção de 

interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da 

pessoa com deficiência, a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência 

da ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos senão depois 

de confirmada pelo tribunal. 

A remessa ex officio também está prevista na Lei nº 8.437/1992 (que trata da 

concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público) e na Lei nº 12.016/09 

 
10 Por interpretação analógica, o dispositivo em apreço também é aplicável às ações de improbidade 

administrativa e às ações civis públicas (DIDIER Jr. e CUNHA, 2016). 
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(Lei do Mandado de Segurança), para todos os casos em que a sentença conceder a 

segurança requerida. 

Cumpre explicitar, ainda, que, de acordo com o entendimento predominante, 

as hipóteses de dispensa da remessa obrigatória contidas no CPC não se aplicam 

aos casos de reexame previstos na legislação esparsa, tendo em vista o princípio da 

especialidade (WELSCH, 2008). No entanto, em sentido divergente, se posicionam 

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. Para os autores (2016, p. 414), os 

casos de dispensa estabelecidos no Código Processual também seriam aplicáveis aos 

mandados de segurança: 

 

Muito embora prevaleça no STJ o entendimento contrário, parece mais 
adequado entender que as hipóteses de dispensa da remessa necessária 
também se aplicam ao mandado de segurança, com a ressalva das situações 
previstas no § 3º do art. 496 do CPC para os casos em que não há sentença 
líquida ou não se tem como aferir o valor do direito discutido. Se, numa 
demanda submetida ao procedimento comum, não há remessa necessária 
naquelas hipóteses, por que haveria num mandado de segurança? Ora, sabe-
se que a diferença básica entre o procedimento comum e o mandado de 
segurança está na restrição probatória deste último. Para que se mantenha 
unidade no sistema, é preciso, então, que se entenda que aquelas hipóteses 
de dispensa do reexame necessário alcancem também a sentença proferida 
no mandado de segurança. Não atende ao princípio da razoabilidade deixar 
de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado 
de segurança. Demais disso, a previsão constitucional do mandado de 
segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e 
certo, pressupõe e exige um procedimento célere para o controle dos atos 
públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado 
de segurança entender que os §§ 3º e 4º do art. 496 do CPC a ele se aplicam, 
de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária. 

 

Por derradeiro, impende destacar que não há óbice à interposição de apelação 

quando houver remessa necessária, sendo certo que a hipótese contrária nem sempre 

será igualmente verdadeira. Exemplifica-se: tomando por base eventual ação movida 

contra a Fazenda Pública em que se dá parcial provimento ao pleito autoral, há, em 

tese, interesse recursal para a parte autora e para a parte ré, possibilitando-se que 

ambas interponham recurso de apelação. Desse modo, caso a parte autora apele – e 

a parte ré não – caberá ao tribunal julgar o apelo e a remessa ex officio. Por outro 

lado, se a Fazenda Pública também recorrer, na íntegra, não há que se falar em 

remessa necessária, posto que a matéria a ser potencialmente analisada em virtude 

de tal incidente será apreciada por força do recurso manejado pelo Poder Público. 

Não obstante, caso o recurso interposto pela Fazenda Pública seja parcial, é possível 
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a configuração da remessa, relativamente à parte não objeto do apelo11 (CÂMARA, 

2017; DIDIER JR. e CUNHA, 2016). 

 

2.2 NATUREZA JURÍDICA 

 

Quanto à natureza jurídica do instituto em apreço, sem prejuízo de 

entendimentos dissidentes12, destacam-se duas principais correntes. Para a primeira, 

capitaneada, entre outros, por Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a 

remessa obrigatória se trata de um recurso. Segundo os autores, o fato de não haver 

voluntariedade não é suficiente para desconstituir a natureza recursal do reexame 

obrigatório. Nesse sentido, aduzem que (2016, p. 404): 

 

[...] há no reexame necessário, provocação e impugnação, assim como existe 
em qualquer recurso. O impulso, feito pelo juiz, ocasiona a incidência da 
norma que impõe a impugnação. Ao praticar o ato de impulso oficial, o juiz 
provoca a impugnação compulsória, sem que haja vontade de qualquer das 
partes. Não existe um conceito universal de recurso. Este é instituído a partir 
da singularidade de cada sistema positivo. No sistema brasileiro, há recursos 
voluntários e recurso compulsório. Em ambos, há provocação e impugnação.  

 

Nada obstante, a maior parte da doutrina, em sentido diverso, não atribui 

natureza recursal à remessa necessária, por faltar-lhe o requisito da voluntariedade e 

da tipicidade (WELSCH, 2008). Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015, p. 504, grifos dos 

autores), defendem que “trata-se de condição para a eficácia da sentença. Ou melhor, 

a norma deixa claro que, em certos casos, a sentença – embora válida – não produz 

efeito senão depois de confirmada pelo tribunal”. 

Ademais, por entenderem que a remessa obrigatória não ostenta natureza 

recursal, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery defendem que a análise do tribunal não 

está adstrita à condenação imposta pela sentença – como ocorreria em sede de 

apelação –, apenas encontrando barreira no que foi formulado na inicial. Nessa linha, 

aduzem os doutrinadores que, por tal razão, não haveria efeito devolutivo na remessa 

 
11 Em sentido contrário se manifesta Paulo Afonso Vaz (2020, p. 375): "tem-se que o duplo grau de 

jurisdição obrigatório, que não passa de uma odiosa desconfiança em relação aos Procuradores 
Públicos, não tem cabimento quando há apelação da entidade de direito público sucumbente, ou seja, 
sua obrigatoriedade, como condição para o trânsito em julgado da sentença, depende da ausência de 
recurso voluntário da Fazenda Pública: ou um ou outro!". 
12 Para mais, ver: WELSCH, Gisele Mazzoni. O reexame necessário como meio de (in)efetividade da 

tutela jurisdicional. Dissertação (mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 2008. Capítulo 2. 
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necessária, mas sim efeito devolutivo impróprio ou translativo pleno, na medida em 

que toda a matéria discutida ao longo da lide poderia ser reapreciada pelo tribunal 

competente, por força do princípio inquisitório que rege o reexame ex officio. Em 

decorrência disso, sustentam os autores que (NERY JR. e NERY, 2018, p. 1184): 

 

Não há falar-se em reformatio in peius no reexame obrigatório. A proibição 
da reforma para pior é consequência direta do princípio dispositivo, aplicável 
aos recursos: se o recorrido dispôs de seu direito de impugnar a sentença, 
não pode receber benefício do tribunal em detrimento do recorrente. Isto não 
acontece na remessa necessária, que não é recurso, nem é informada pelo 
princípio dispositivo, mas pelo inquisitório, onde ressalta a incidência do 
interesse público do reexame integral da sentença. É o que se denomina de 
efeito translativo, a que se sujeitam as questões de ordem pública e a 
remessa necessária (Nery. Recursos 7, ns. 2.10 e 3.5.4, pp. 189/191 e 464). 
O agravamento da situação da Fazenda Pública pelo tribunal não é reforma 
para pior, mas consequência natural do reexame integral da sentença, sendo, 
portanto, possível (Nery. Recursos 7, n. 2.10, pp. 189/191). 

 

No entanto, em sentido diametralmente oposto, o Tribunal da Cidadania firmou 

o entendimento de que “no reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a 

condenação imposta a Fazenda Pública” (Súmula nº 45/STJ). Assim, tem-se que a 

remessa obrigatória apenas devolve ao tribunal a reanálise das condenações 

impostas ao Poder Público, incluídos os honorários advocatícios (Súmula nº 325/STJ). 

Sobre o tema, Eduardo Talamini esclarece que a análise do tribunal se restringe à 

parcela em que a Fazenda Pública foi condenada, pois caso não houvesse tal 

condenação sequer haveria a remessa obrigatória, razão pela qual "o tribunal não tem 

como rever a parte da decisão que foi favorável à Fazenda, pois tal parcela decisória 

não está abrangida pelo efeito devolutivo do reexame" (TALAMINI, 2016, p. 8). 

 

3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  

 

Conforme já delineado, a remessa necessária se trata de instituto voltado a 

conferir maior segurança às condenações impostas ao Poder Público (TALAMINI, 

2016). No entanto, é inequívoco que, ao resguardar o Estado (lato sensu) de uma 

potencial sanção indevida, não se pode infringir o direito que assiste aos litigantes de 

obter, em tempo razoável, a solução integral do feito – incluída a fase satisfativa 

(THEODORO JR., 2015; CÂMARA, 2017; NERY JR. e NERY, 2018). Nesse sentido, 

Paulo Nagao (2015, p. 74) aponta que deve haver equalização entre segurança e 

duração razoável do processo:  
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Tanto a duração razoável do trâmite processual quanto a preservação da 
segurança na sua condução não se revelam princípios, valores, finalidades 
ou vetores absolutos, mas, sim, complementares e que devem ser cumpridos 
simultaneamente, impondo a sua harmonização em cada situação concreta, 
sob a perspectiva da efetividade, compreendida como aptidão para, em 
tempo hábil e razoável, através da atuação previsível, firme e confiável dos 
instrumentos processuais adequados, gerar respostas concretas e úteis à 
sociedade e notadamente aos litigantes e a todos que de alguma forma têm 
interesse numa determinada controvérsia. 

 

Na mesma direção, Humberto Theodoro Jr. assevera que (2015, p. 149): 

 

O que se compreende nas garantias em questão [celeridade e segurança], 
que se interligam umbilicalmente, não é o direito à celeridade processual a 
qualquer custo, mas a uma duração que seja contida no espaço de tempo 
necessário para assegurar os meios legais de defesa, evitando “dilações 
indevidas”, mantido o equilíbrio processual no patamar do conjunto das 
garantias formadoras da ideia de processo justo, na perspectiva da 
Constituição. 

 

Diante disso, exsurge oportuno analisar as relações existentes entre a remessa 

necessária e os princípios da igualdade (art. 5º, caput da CRFB); da paridade de 

armas (art. 7º do CPC); e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII da CRFB 

e art. 4º do CPC), por se tratarem de importantes valores constitucionais afetados pela 

incidência do reexame oficial. 

 
3.1 IGUALDADE  

 

A remessa necessária, há muitos anos, tem sido alvo de críticas contundentes 

por parte da doutrina, sob o fundamento de que haveria incompatibilidade entre o 

instituto e o princípio da igualdade, por se tratar de um tratamento privilegiado à 

Fazenda Pública (GIANNICO, 2003; TEIXEIRA, 2014). Em contrapartida, há quem 

sustente que o reexame em nada fere o princípio da igualdade, mas, ao revés, teria o 

fim precípuo de assegurar a igualdade material (isonomia), na medida em que objetiva 

a tutela do interesse público (MOREIRA, 2004).  

Em verdade, a partir de detida análise dos anais da Câmara dos Deputados, 

verifica-se que tal discussão remonta a 1830. Em sessão realizada em 16 de julho 

daquele ano, assim se manifestou o deputado Rebouças (p. 139): 

 

Sr. presidente. A constituição diz que nenhuma lei se fará sem utilidade 
pública; e a lei que se propõe não tem esse fundamento, antes é fundada em 
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manifesta injustiça. [...] Parece-me ser injustiça manifesta o que se pretende, 
fazendo appellaveis absolutamente todas as causas, em que fôr parte a 
fazenda publica, para que qualquer que com ella contender seja constrangido 
a acompanhar, e defender um recurso perante mais um juizo de 2ª instancia. 
[...] A nação tem um procurador fiscal, tem um solicitador, quando elles 
acharem que a sentença é injusta que appellem; porém nunca seja o juiz 
obrigado a appellar sempre, ou haver-se por appellado. Se acaso o 
procurador fiscal não fizer o seu dever, o solicitador fôr negligente, seja 
punido quem prevaricar; quando o juiz proceder mal no julgamento da causa 
faça-se-lhe effectiva a responsabilidade legal. [...] O 1° artigo é pois 
manifestamente injusto; eu, Sr. presidente, voto pela sua supressão e a 
proponho. 

 

O entendimento do parlamentar foi seguido por outros deputados, dentre os 

quais destaca-se Xavier de Carvalho, que ponderou: 

 

Sr. presidente, a fazenda publica já gosa de muitos privilegios, e se formos 
conceder-lhe mais este, quem supportará este collosso? [...] Não posso atinar 
com o beneficio proveniente desta resolução, porque não me parece 
combinavel a comparação da fazenda publica com o menor. Julgo este artigo 
injusto e sem utilidade; é um ônus fundado em injustiça e por isso voto pela 
sua suppressão. 

 

Por outro lado, o parlamentar Clemente Ferreira defendia a utilização do 

instituto – tese que acabou prevalecendo –, sob o fundamento de que “está conhecido 

que os procuradores fiscaes prevaricão (sic), deixando de appelar de sentenças 

injustas contra a fazenda nacional: o remédio é obrigar os juízes a appelar de ofício” 

(TOSTA, 2005, p. 108/109 apud WELSCH, 2008, p. 15). 

Hodiernamente, é certo que o princípio da igualdade, insculpido no caput do 

art. 5º da Constituição Federal, impõe a observância de um tratamento igualitário, que 

se traduz na proibição de discriminações indevidas e no incentivo de medidas que 

ambicionem promover a igualdade fática ou material (MELLO, 2010). Nessa vereda, 

tem-se que o preceito preconizado pela Carta da República conduz, via de regra, à 

adoção de um tratamento idêntico para todos, que apenas poderá ser excepcionado 

para proteger aqueles que se encontrem em uma situação de vulnerabilidade, a fim 

de igualá-los aos demais de maneira efetiva, e não apenas formal. Assim, "a tarefa de 

preservar a isonomia consiste, portanto, nesse tratamento formalmente desigual que 

substancialmente iguala" (DINAMARCO, 2001 apud GIANNICO, 2003, p. 7). 

No entanto, em determinados casos, pode haver uma discriminação indevida, 

isto é, que cria ou acentua desigualdades. Tal equívoco, segundo magistério de 

Cláudio Pereira (2018), pode ocorrer na lei (caso em que a própria norma é 

discriminadora) ou perante a lei (cenário no qual a desigualdade é fruto da aplicação 



15 

 

da legislação). Nessa esteira, o professor esclarece que as potenciais violações ao 

princípio da igualdade podem ser verificadas por meio de uma análise de duas etapas, 

que consiste, primeiramente, na verificação da ocorrência de um tratamento desigual 

e, posteriormente, no questionamento acerca de sua possível justificação. Na mesma 

direção, Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 21/22), ensina que: 

 

Tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério 
discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto 
é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador escolhido, atribuir o 
específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade 
proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação ou fundamento 
racional abstratamente existente é, in concreto, afinado com os valores 
prestigiados no sistema normativo constitucional. 

 

Por certo, em relação ao objeto de análise do presente estudo, não pairam 

dúvidas de que o reexame necessário constitui uma prerrogativa conferida em favor 

do ente público – e em consequente desfavor do particular –, restando inequívoca a 

existência de um tratamento díspar. Destarte, cumpre verificar se o tratamento 

diferenciado conferido à Fazenda Pública reduz a sua situação de vulnerabilidade ante 

o particular ou cria uma situação de inferioridade do litigante privado em relação ao 

Poder Público – sendo certo que, se confirmada a primeira hipótese, a remessa 

necessária será considerada igualitária, ao passo que, se observada a segunda, ter-

se-á um tratamento discriminatório injustificado, que constitui verdadeira afronta ao 

princípio da igualdade. 

Neste particular, quanto à justificação do tratamento desigual, há profundo 

dissenso doutrinário. Alguns sustentam que a função de evitar – ou ao menos reduzir 

– a imposição de condenações indevidas a toda a sociedade justifica o reexame. 

Outros alegam que tal prerrogativa impõe um ônus injustificável ao particular, posto 

que, caso o Poder Público entendesse pela inadequação do julgado, poderia mover o 

recurso cabível. 

Dentre os defensores do instituto em tela, destaca-se Araken de Assis. O 

doutrinador pontua que (ASSIS apud WELSCH, 2008, p. 6/7): 

 

Não faltam vozes que sustentam a incompatibilidade do art. 475 do CPC com 
o princípio da isonomia. No entanto, esse instituto, que remonta a 1831 e tem 
paralelo no direito ibero-americano, preenche as diretrizes do tratamento 
discriminador. Primeiro, a Fazenda Pública não é um litigante qualquer, 
particularidade que, em outros sistemas jurídicos, levou à criação de uma 
jurisdição própria, que é o contencioso administrativo. Segundo, nos 
provimentos contrários à Fazenda Pública, especialmente os condenatórios, 
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entra em jogo o patrimônio público, as disponibilidades financeiras do erário, 
formadas pelos impostos pagos por todos os brasileiros, e ninguém duvidará 
que a proteção desse dinheiro é objetivo digno de tutela no regime 
democrático. Terceiro, a defesa do Poder Público em juízo, a cargo dos 
procuradores, enfrenta maiores dificuldades do que as existentes na esfera 
privada, mostrando-se difícil o procurador tomar pé da situação de fato. 

 

Em sentido diverso, destaca-se o entendimento de Frederico Koehler. Segundo 

ele, não se pode falar em hipossuficiência da Fazenda Pública ante o particular, muito 

pelo contrário, o particular é que se encontraria em situação desfavorável ao litigar 

com o poder público. O autor expõe que (2012, p. 312/313): 

 

A Fazenda Pública enquadra-se perfeitamente na figura do repeat-player 
litigant. Um segurado da Previdência Social, um contribuinte, ou um servidor, 
agindo de forma isolada, são o exemplo ideal de one-shot litigant. Senão 
vejamos. A Fazenda Pública possui as seguintes vantagens: 1) goza de 
isenção de custas; 2) está protegida por enorme teia burocrática; 3) dispõe 
de orçamento volumoso; 4) dispõe de funcionários de carreira remunerados 
para sua defesa em juízo, selecionados mediante rigoroso e concorrido 
concurso público; 5) dispõe de funcionários de carreira para lhes prover 
assessoria técnica; 6) tem acesso mais fácil a informações que comumente 
se encontram dentro de suas próprias repartições; 7) no aspecto cultural e 
político, seus procuradores gozam de status mais elevado do que a maioria 
dos advogados particulares, o que lhes garante maior mobilidade diante dos 
magistrados e das instâncias decisórias; 8) acompanha o fluxo burocrático do 
poder (seus defensores estão mais conectados com as instabilidades e 
decisões do governo); 9) pagamento mediante precatório e a 
impenhorabilidade dos seus bens; 10) a comunicação entre os diversos 
órgãos públicos é feita por malote já estabelecido, funcional e constante; 11) 
cada órgão do governo lida com grande quantidade de litígios sobre a mesma 
matéria. Um segurado da Previdência Social, contribuinte ou servidor, por sua 
vez, não detém nenhuma das vantagens listadas. Verifica-se, assim, que a 
manutenção do duplo grau de jurisdição obrigatório com base apenas na 
busca da proteção da coisa pública, nos tempos atuais, revela um tratamento 
da Fazenda Pública como se hipossuficiente fosse, o que não se justifica por 
se encontrar, geralmente, em situação de superioridade técnica por conta de 
sua litigância habitual.13 

 

Ademais, tem-se por oportuno pontuar que, em que pese o Estado conclame 

para si a prerrogativa de atuar na promoção do interesse público, "não existe 

coincidência necessária entre interesse público e interesse do Estado e demais 

 
13 Koehler (2012, p. 312), em alusão aos ensinamentos de Galanter, expõe que se considera como 

litigante habitual “aquele que tem tido e prevê que vai ter litígios frequentes, que corre poucos riscos 
relativamente ao resultado de cada um dos casos e que tem recursos suficientes para perseguir os 
seus interesses de longo prazo. O tipo ideal de litigante esporádico, pelo contrário, é o litigante cujo 
valor do litígio é demasiado importante relativamente à sua dimensão, ou demasiado pequeno 
relativamente ao custo da reparação, para poder ser gerido de forma racional e rotineira. São 
fundamentalmente as pessoas singulares, não sendo comum que recorram à Justiça duas vezes na 
vida pelo mesmo motivo e por isso não estão dotadas dos recursos necessários para fazê-lo, sendo 
mais cara a litigância, maiores o risco que correm e o empenho que colocam na resolução do problema”. 
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pessoas de Direito Público" (MELLO, 2008, p. 65/66 apud GOMES e MARTINS, 2010, 

p. 453). Neste cenário, Denilson Teixeira (2014, p. 151) alerta: 

 

É inadmissível que no Estado de Direito Democrático, o Estado-
Administração (jurisdicionados fazendários), alegando o interesse público 
secundário, utilize-se do Estado-juiz para remeter ex officio a sentença 
monocrática à instância superior, em absoluto detrimento da parte não estatal 
(jurisdicionados ordinários, i. é, os particulares), 

 

Não é outro o posicionamento abraçado por Gomes e Martins (2010, p. 462): 
 

Nem todo interesse que o Estado defende judicialmente reveste-se da 
natureza de interesse público. [...] Dessa forma, não se pode pressupor, 
aprioristicamente, que sempre que o Estado litiga em face do particular, ou 
vice versa, está na defesa de interesses primários. [...] Considere-se, 
outrossim, que o conceito de interesse público engloba todos os valores 
consagrados constitucionalmente, o que autoriza dizer que é do interesse 
público tanto a justiça quanto a celeridade procedimental e a eficiência, ou 
efetividade, do processo e dos provimentos judiciais. 

 

Em conclusão, rememorando os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2010, p. 47/48), verifica-se que há nítida ofensa ao princípio da isonomia 

quando “a norma supõe relação de pertinência lógica existente em abstrato, mas o 

discrímen estabelecido conduz a efeitos contrapostos ou de qualquer modo 

dissonantes dos interesses prestigiados constitucionalmente”. Desta feita, a despeito 

da intenção do legislador de proteger a Fazenda Pública, constata-se, in concreto, que 

a prolongação da litispendência, decorrente do duplo grau de jurisdição obrigatório, 

vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo, constituindo, por tal 

razão, violação ao preceito isonômico, à luz da lição do doutrinador (BORELLI e 

SOARES, 2013). 

Similar é o ensinamento de Ada Pellegrini Grinnover (GRINNOVER apud 

GIANNICO, 2003; KOEHLER, 2012; TEIXEIRA, 2014), que, em obra publicada em 

1975, já denunciava o reexame necessário como privilégio anti-isonômico e 

inconstitucional, por estabelecer vantagem baseada na pessoa, e não na relevância 

pública da matéria em discussão. 

 

3.2 PARIDADE DE ARMAS 

 

Em decorrência direta do cânone da isonomia, o princípio da paridade de armas 

– intimamente relacionado com o preceito da ampla defesa – apregoa que sejam 
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asseguradas às partes iguais condições de influenciar as decisões judiciais, i.e., aos 

litigantes devem ser concedidas as mesmas prerrogativas processuais (GIANNICO, 

2003; GOMES e MARTINS, 2010; BEDÊ e CARVALHO, 2016). Nesse sentido 

esclarecem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery que (2018, p. 40): 

 

[...] decorre do princípio do contraditório a paridade de armas: ambas as 
partes, bem como todos os intervenientes, devem ter garantidas as mesmas 
oportunidades de atuação no processo, com alegações e requerimentos, mas 
também os mesmos instrumentos de ataque e defesa para que o juiz possa, 
ao final, proclamar a solução mais justa e equânime da causa. 

 

Sem embargo, em se tratando de reexame obrigatório, é inconteste que há – 

ao mínimo – uma mitigação de tal princípio, na medida em que tal instituto apenas se 

aproveita em favor da Fazenda Pública – dada a impossibilidade de reformatio in 

pejus, conforme já se discorreu acima. Além disso, uma vez que o feito é encaminhado 

diretamente pelo juízo sentenciante ao tribunal – ou avocado pelo presidente deste –

, não é oportunizado ao particular a possibilidade de sustentar a manutenção da 

sentença, como ocorreria em sede de contrarrazões de apelação (DIDIER JR. e 

CUNHA, 2016). 

Ademais, uma vez provida a remessa oficial, o particular, que havia se sagrado 

vencedor em primeira instância, não poderá impugnar o acórdão prolatado por mera 

irresignação, lhe restando apenas a interposição de recursos extraordinários (lato 

sensu) – que sabidamente possuem hipóteses muito restritas de cabimento. Nesse 

diapasão, Frederico Koehler adverte que (2012, p. 313) 

 

[...] a posição da Fazenda Pública como repeat-player litigant e as vantagens 
que lhe são atribuídas em virtude de tal status fazem com que a concessão 
de mais um privilégio – no caso, a remessa necessária – fira a isonomia 
processual e a paridade de armas entre os demandantes (Waffengleichheit), 
constituindo-se como forte óbice à realização da razoável duração do 
processo. 

 

Talamini (2016, p. 2), corroborando com tal entendimento, acrescenta que: 

 

No cenário atual, o instituto da remessa necessária revela-se anacrônico. [...] 
os entes da Administração Pública são defendidos por procuradorias 
organizadas, competentes e idôneas. Há regras claras norteando o modo 
como os procuradores públicos devem atuar – prevendo inclusive 
procedimentos específicos para a dispensa de interposição de recurso por 
motivos justificáveis e responsabilização de quem deixa injustificadamente de 
recorrer. A previsão da remessa implica uma inexplicável desconfiança na 
correta atuação desses órgãos e mecanismos. Além disso, como não há mais 
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um legítimo fundamento que justifique esse tratamento diferenciado em favor 
da Administração Pública, é difícil defender a compatibilidade da remessa 
necessária com o princípio constitucional da isonomia. 

 

Diante disso, nota-se que o reexame oficial implica em uma considerável 

mitigação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, constituindo uma 

prerrogativa fazendária que inflige nocivas consequências ao particular (SCHMITT, 

2010). 

 

3.3 DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

Conforme visto, a simples alegação abstrata de proteção do interesse público 

não pode resultar em inobservância da duração razoável do processo, por ser esse 

um direito fundamental conferido a todos (art. 5º, LXXVIII da Carta da República). 

Outrossim, é igualmente verdadeiro que a celeridade na tramitação do feito – em que 

pese sua relevância – é apenas um, dentre os muitos fatores, a serem considerados 

para que haja uma prestação jurisdicional adequada (SCHMITT, 2010; KOEHLER, 

2014; NERY JR. e NERY, 2018). Nessa esteira, Paulo Oliveira (2015, p. 37) conclui 

que “acesso à justiça, devido processo legal e duração razoável do processo 

encontram-se em mesmo patamar de importância, pelo que um não há de prevalecer 

sobre qualquer outro”. 

No direito estrangeiro, cujo estudo é relevante para que se aperfeiçoe o sistema 

jurídico nacional (NICOLAU, 2011), o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) 

se tornou verdadeira referência mundial em termos de verificação da duração razoável 

do processo. A Corte de Estrasburgo, partindo da análise de demandas ajuizadas por 

particulares em face dos países membros, formulou alguns critérios para aferir se o 

tempo despendido no exame da controvérsia pode ser considerado adequado ou 

excessivo. Faz-se oportuna a descrição da tese que desde o início do milênio é 

amplamente aplicada pelo TEDH (Frydlender v. France [GC], nº. 30979/96, § 43, 

ECHR 2000-VII, 27/06/2000, tradução nossa):  

 

A "razoabilidade" da duração do processo deve ser avaliada à luz das 
circunstâncias do caso concreto, com base nos seguintes critérios: a 
complexidade do caso, a conduta do requerente e das autoridades 
competentes e o que estava em jogo no litígio para o postulante.14 

 
14 No original: "the 'reasonableness' of the length of proceedings must be assessed in the light of the 

circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of the case, the 
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Desse modo, vê-se que a Corte em questão considera quatro fatores 

primordiais para averiguar a razoabilidade da duração do feito, quais sejam: a 

complexidade do caso; a conduta da parte que alega irrazoabilidade na duração da 

lide; o comportamento das autoridades na condução do processo; e a importância do 

bem jurídico objeto da controvérsia. Sob a ótica do presente estudo, a análise repousa 

na conduta das autoridades, não apenas judiciais, mas também legiferantes, na 

medida em que “o legislador deve criar um sistema processual que possibilite a maior 

eficiência e garantia sem perder de vista a ideia de celeridade” (NICOLAU, 2015, p. 

6).  

Assim sendo, é preciso harmonizar os princípios constitucionais em aparente 

conflito – a saber: a supremacia do interesse público sobre o privado15, que se traduz 

no duplo grau de jurisdição obrigatório, a fim de evitar condenações indevidas ao 

Poder Público; e o interesse dos litigantes em obter a prestação jurisdicional de 

maneira célere, por meio de um processo que dure o tempo estritamente necessário 

–, a fim de alcançar a efetividade (OLIVEIRA, 2015). 

Para tanto, Magno Gomes e Márcia Martins (2010), bem como Rafael Borelli e 

Marcus Soares (2013), propõem uma análise da proporcionalidade (lato sensu) da 

remessa necessária. Para os autores, as restrições aos direitos constitucionalmente 

previstos – como ocorre em virtude do reexame obrigatório – só serão válidas se 

superarem um filtro de adequação, necessidade e proporcionalidade (stricto sensu), 

invariavelmente nessa ordem (BARROS, 2007), por serem esses os fatores que 

compõem o predito princípio. 

O primeiro parâmetro (adequação) consiste em verificar se o instituto é hábil a 

promover o resultado para o qual foi formulado (ÁVILA, 2008 apud GOMES e 

MARTINS, 2010). O segundo, relativo à necessidade, implica em aferir se a finalidade 

 
conduct of the applicant and of the relevant authorities and what was at stake for the applicant in the 
dispute" (TEDH. Frydlender v. France [GC], Estrasburgo, FR, no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII, 
27/06/2000). 
15 A respeito do tema, Luciana Duarte (2006, p. 4) sustenta que "não se pode afirmar a existência de 

interesse público senão no caso concreto, sendo que, não raro, o interesse público poderá 
corresponder à proteção do interesse individual carecedor de guarita pelo Estado". Assim, a autora 
conclui que (2006, p. 23) "os interesses privados consistem em uma parte do interesse público, sendo 
a relação entre ambos de entrelaçamento, e não de contraposição". Ainda no mesmo tópico, Humberto 
Ávila (2007, p. 29) esclarece que não se nega "a importância jurídica do interesse público. Há 
referências positivas em relação a ele. O que deve ficar claro, porém, é que, mesmo nos casos em que 
ele legitima uma atuação estatal restritiva específica, deve haver uma ponderação relativamente aos 
interesses privados e à medida de sua restrição".  
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almejada pelo reexame poderia ser alcançada de maneira menos restritiva aos direitos 

constitucionalmente assegurados (GOMES e MARTINS, 2010). Por fim, para apurar 

a proporcionalidade estrita, é necessário sopesar “a intensidade da restrição ao direito 

fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental que com 

ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva” (BORELLI e SOARES, 

2013, p. 13). 

A partir dessa análise, Borelli e Soares concluem que, em que pese a remessa 

oficial se mostre adequada16 a promover a reanálise da sentença (2013, p. 15): 

 

O reexame não consegue superar a análise da necessidade porque existem 
outras medidas que violam de maneira menos intensa direitos fundamentais 
e que trazem o mesmo benefício. [...] Além disso, é forçoso reconhecer que 
o reexame também não supera a análise da proporcionalidade em sentido 
estrito, visto que traz um indiscriminado e irrazoável prosseguimento do 
processo (inclusive em detrimento do entendimento do procurador 
fazendário), não havendo interesse público no adiamento de uma decisão 
com a qual o próprio Estado concorde com a ‘vitória’ do particular. 

 

Ademais, tem-se por oportuno pontuar que o princípio da duração razoável do 

processo não exige a fixação de prazos abstratos para que se dê fim ao feito17, mas 

impõe a adoção de um compromisso mútuo – a ser assumido por todos que atuam na 

causa – de evitar “tempos mortos” no curso da demanda. Nesse particular, Humberto 

Theodoro JR. (2015, p. 134) esclarece que: 

 

Não sendo rápida a resposta do juízo para a pacificação do litígio, a tutela 
não se revela efetiva. Ainda que afinal se reconheça e proteja o direito 
violado, o longo tempo em que o titular, no aguardo do provimento judicial, 
permaneceu privado de seu bem jurídico, sem razão plausível, somente pode 
ser visto como uma grande injustiça. 

 
16 Em sentido diverso, Gomes e Martins entendem que sequer o requisito da adequação é vencido. 

Aduzem os autores (2010, p. 463) que a reanálise obrigatória "ao impingir um novo julgamento, 
independentemente da manifestação da insatisfação das partes, prolonga indevidamente a lide, retira 
da decisão proferida toda a carga de eficácia e prejudica a eficiência e efetividade dos processos, em 
primeiro grau de jurisdição, o que se contrapõe ao princípio constitucional da celeridade procedimental. 
O instituto processual, nesses termos, não atende ao requisito da adequação". 
17 Nesse sentido, Paulo Oliveira leciona que (2015, p. 37): “conforme a concepção aristotélica e 

buscando a sua aplicabilidade à tentativa de definição da natureza da razoável duração do processo, 
tem-se que a razoabilidade só pode ser alcançável, primeiramente, no âmbito prático, concreto. Isso 
porque os critérios de razoabilidade emergem da relação existente entre uma ação e a sua finalidade, 
espaço em que a excelência intelectual e moral pode atuar por meio das escolhas. Esse é o espaço 
que a justiça, como equidade, pode ser desvelada. Assim sendo, a razoabilidade da duração do 
processo só pode ser aferida quando definida a finalidade do processo concreto, pois, somente assim, 
estarão definidos os instrumentos conformes à consecução da finalidade. Uma vez definida a finalidade 
do processo concreto, uma vez operadas as escolhas racionais dos instrumentos processuais hábeis 
à obtenção da tutela perseguida, se poderão definir os critérios de equidade e, assim, encontrar o justo 
tempo de duração processual”. 
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Destarte, deve-se eliminar o que a Constituição espanhola denominou de 

dilaciones indebidas18, i.e., a prática de atos processuais que não sejam 

imprescindíveis para a resolução da demanda. Em suma, o que se deve verificar é a 

essencialidade do ato processual para a adequada solução da controvérsia. Nas 

palavras de Cristiano Schmitt (2010, p. 61), “deve-se contrapor o custo temporal de 

um ato para o deslinde do feito e tentar identificar qual a real importância daquele ato 

para a produção de uma decisão justa”. Nessa direção, Rafael Borelli e Marcus Soares 

(2013, p. 15) aduzem que: 

 

O reexame necessário, na ótica do legislador, justificar-se-ia pela existência 
da supremacia do interesse público sobre o privado e pelo grande prejuízo 
compartilhado pela sociedade na ocorrência de uma derrota judicial do Poder 
Público. Contudo, à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça e 
da razoável duração do processo, o discrímen utilizado pelo legislador não se 
justifica já que acaba por deixar mais lento o acesso à ordem jurídica justa e 
limita o acesso da parte à tutela do bem da vida pleiteado. 

 

Diante de tal quadro, verifica-se que, uma vez configurado o reexame 

obrigatório, independentemente do resultado do julgamento realizado pelo tribunal, 

haverá efetivo dano a ser suportado pelo particular (BORELLI e SOARES, 2013) – 

conquanto seja inequívoco que a perda será maior caso haja provimento da remessa 

necessária. O prejuízo persiste ainda que inalterada a decisão de primeira instância, 

posto que o litigante privado terá de suportar a espera do julgamento deste incidente 

para que se opere a coisa julgada – sendo certo que as hipóteses de efeito suspensivo 

ope legis e ope judicis, conferidas à apelação, também se aplicam ao reexame 

necessário, uma vez que a remessa segue o mesmo rito estabelecido para o referido 

recurso (DIDIER JR. e CUNHA, 2016). Nessa linha, Willis Santiago Guerra Filho 

(2007, p. 227 apud BORELLI e SOARES, 2013, p. 15) precisamente consigna: 

 

Nesse prolongamento necessário e indiscriminado do curso do processo até 
a instância recursal, facilmente se percebe o gravame ao direito fundamental 
da parte em juízo à celeridade do feito, para assim ter efetivo acesso ao que 
lhe é devido. Não havendo um outro interesse, público ou de relevância 

 
18 “Artículo 24: 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, em ningún caso, pueda 
producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, 
a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un 
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la 
presunción de inocencia”. 
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social, que justifique a desatenção ao interesse individual ou coletivo, de que 
prevaleça uma decisão de primeiro grau, da qual não há fundadas razões 
para se recorrer, então o indivíduo de sujeito torna-se mero objeto de um 
processo, por despropositado, com desrespeito à sua dignidade e da 
“proibição de excesso” (proporcionalidade em sentido estrito). 

 

Ante o exposto, considerando que, nas palavras de Couture (apud NERY JR. e 

NERY, 2018, p. 31), “no processo o tempo é algo mais do que ouro: é justiça”; ou, em 

outros termos, seguindo o dito popular estadunidense, “justice delayed is not justice” 

(BORELLI e SOARES, 2013, p. 7; TEIXEIRA, 2014, p. 133), passa-se a verificar, a 

partir da análise do índice de provimento das remessas necessárias julgadas pelos 

TRFs, se a dilação ocasionada pelo duplo grau de jurisdição obrigatório pode ser 

considerada devida ou não. 

 
4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Findas as considerações acerca dos princípios mais proeminentes no caso em 

apreço, cumpre analisar, quantitativamente, as remessas necessárias julgadas pelos 

Tribunais Regionais Federais, a fim de observar a relação que se estabelece entre a 

proteção do ente público e a duração do processo em âmbito prático.  

Para tanto, primordialmente, buscou-se verificar o índice de provimento das 

remessas necessárias, i. e., qual a porcentagem de reexames obrigatórios providos, 

no todo ou em parte, pelas Cortes – não compondo o escopo de análise do presente 

estudo uma investigação acerca da profundidade das modificações feitas. Deste 

modo, por meio de contato estabelecido com o Serviço de Informação ao Cidadão 

(SIC) dos tribunais19, foram requeridos os resultados dos julgamentos realizados em 

sede de remessa necessária nos anos de 2018, 2019 e 202020.  

 
19 As informações necessárias para a realização da pesquisa, infelizmente, não estavam plenamente 

disponíveis nos sítios eletrônicos dos tribunais, tendo que ser obtidas a partir de contato direto com as 
respectivas ouvidorias, por meio de mensagens eletrônicas. 
20 Imprescindível mencionar que, diante da impossibilidade prática de restringir os dados às remessas 

configuradas durante a vigência do atual Diploma Processual, dentre os julgados analisados incluem-
se remessas necessárias consignadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que 
é considerado o momento de publicação da sentença para definir a legislação aplicável (TALAMINI, 
2016) – Enunciado administrativo n. 2/ Plenário do STJ, Sessão de 9 de março de 2016. Cumpre 
relembrar que, à época, a remessa necessária restava configurada em caso de condenações iguais ou 
superiores a sessenta salários-mínimos, independentemente do ente público condenado. Por certo, 
também compõem esses dados as remessas oficiais previstas na legislação extravagante, nos termos 
já delineados. 



24 

 

Todas as Cortes, à exceção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-

1), forneceram uma tabela com a quantidade total de processos julgados em sede de 

reexame oficial (Classe 199/CNJ) e o respectivo resultado da sessão de julgamento. 

No tocante ao TRF-1, por meio de consulta ao endereço eletrônico do Tribunal, é 

possível verificar que 29.925 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco) remessas 

oficiais foram julgadas pela Corte nos anos selecionados, todavia não é possível 

conferir o resultado do julgamento de tais demandas – informação essencial para este 

estudo21. Desta feita, a fim de que pudesse ser contemplado o panorama do índice de 

provimento das remessas necessárias no TRF-1, dado a sua abrangência territorial e 

relevância no cenário nacional, optou-se por analisar os processos de maneira 

amostral, por meio da ferramenta de consulta jurisprudencial22. Portanto, reitera-se 

que a análise dos dados, em relação ao TRF-1, ocorreu de forma amostral, ao passo 

que, em relação aos demais tribunais, se deu de maneira integral.  

No mais, incumbe esclarecer que, nesta pesquisa, foram desconsiderados os 

casos em que, além da remessa necessária, houve recurso voluntário, posto que, 

nessas hipóteses, as partes, ou pelo menos uma delas, ao manifestarem interesse 

em recorrer, optaram voluntariamente por submeter a causa ao tribunal, de modo que 

o reexame necessário, em tais circunstâncias, não implica, per si, em um 

prolongamento da lide, já que o interesse recursal manifestado pelos litigantes, ainda 

que não houvesse o reexame obrigatório, conduziria ao prolongamento da 

litispendência23. Diante disso, verificou-se, em suma, a seguinte tabela: 

 

 
21 O setor de estatística do Tribunal esclareceu, através de mensagem eletrônica, que esses dados 
ainda não se encontram disponíveis em virtude da grande quantidade de sistemas processuais 
existentes na Corte, que, atualmente, caminha para a implantação integral do Processo Judicial 
eletrônico (PJe). 
22 Acessando o sítio eletrônico da Corte, na seção jurisprudência, utilizando o campo "Classe", no 

mecanismo de "Pesquisa avançada", buscou-se por "REMESSA EX OFFICIO", julgadas e publicadas 
entre 2018 e 2020. Inicialmente foram encontrados 4585 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco) 
processos. No entanto, em detida análise, verificou-se que, em alguns desses feitos, havia remessa 
necessária criminal e, em outros, dissonância entre o acórdão e o resultado da sessão de julgamento. 
Todos esses processos, assim como os demais que não se enquadravam no estrito escopo deste 
trabalho, foram desconsiderados, de modo que, após as devidas filtragens, chegou-se ao montante de 
4168 (quatro mil, cento e sessenta e oito) processos. 
23 Por certo, em havendo recurso, ainda é assegurado às partes o direito à duração razoável do 

processo. No entanto, nessas hipóteses, houve manifestação (voluntária) no sentido de submeter a 
causa a um novo julgamento. Por outro lado, no reexame necessário, não há interesse das partes em 
rediscutir o que foi decidido pelo juízo sentenciante, e é justamente por essa razão que, nesses casos, 
se torna ainda mais latente a discussão a respeito da duração razoável do processo. 
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Tabela 1 – Índice de provimento 
 

Amostra de processos julgados entre 2018 e 2020 pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Classe 199/CNJ - Remessa Necessária Cível 

Resultado do Julgamento Total 

Desprovido 3594 

Não conhecido 351 

Prejudicado 33 

Provido 238 

Índice de provimento (amostral) 6% 

  

Processos julgados entre 2018 e 2020 pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

Classe 199/CNJ - Remessa Necessária Cível 

Resultado do Julgamento Total 

Desprovido 7547 

Não conhecido 346 

Prejudicado 46 

Provido 3363 

Índice de provimento 30% 

  

Processos julgados entre 2018 e 2020 pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

Classe 199/CNJ - Remessa Necessária Cível 

Resultado do Julgamento Total 

Desprovido 6487 

Não conhecido 5271 

Prejudicado 218 

Provido 929 

Índice de provimento 7% 

  

Processos julgados entre 2018 e 2020 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

Classe 199/CNJ - Remessa Necessária Cível 

Resultado do Julgamento Total 

Desprovido 18289 

Não conhecido 728 

Prejudicado 657 

Provido 660 

Índice de provimento 3% 

  

Processos julgados entre 2018 e 2020 pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Classe 199/CNJ - Remessa Necessária Cível 

Resultado do Julgamento Total 
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Desprovido 3342 

Não conhecido 356 

Prejudicado 123 

Provido 433 

Índice de provimento 10% 

 

Inicialmente, é preciso destacar que os resultados obtidos são aproximados, 

uma vez que foram desconsideradas as decisões monocráticas, em virtude de sua 

modificabilidade pelo órgão competente, e os acórdãos proferidos em sede de 

embargos de declaração, agravo interno ou agravo regimental, dado que, ao analisar 

o resultado da sessão de julgamento de tais recursos, não se pode observar, com 

precisão, se houve ou não provimento do reexame obrigatório. Para além disso, as 

descrições utilizadas pelos tribunais são diversas e, por vezes, acarretam na 

incompreensão do resultado do julgamento. Sendo assim, apenas foram considerados 

os processos que puderam ser enquadrados em uma das quatro categorias listadas 

na tabela acima. 

Feito esse esclarecimento metodológico, os números evidenciam um índice de 

provimento médio (obtido por meio da média aritmética simples entre os tribunais) em 

torno de 11%24 (onze por cento) – que atinge valores inferiores a 7% (sete por cento), 

se desconsiderado o TRF-2 –, alcançando o patamar de 3% (três por cento) no 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).  

Vistos os resultados gerados pelo reexame oficial, cumpre observar a dilação 

temporal ocasionada pelo instituto. Por meio de consulta ao Painel do CNJ25, 

constatou-se o seguinte quadro: 

 

Tabela 2 – Tempo Médio de Tramitação (todos os processos) 
 

Tempo médio de tramitação (2018 e 2019) no Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

1º grau 2º grau Execução Total 
Total sem 

2º grau 
Tempo percentualmente 

reduzido sem 2º grau 

 
24 Cumpre ressaltar que é possível que o Tribunal não dê provimento à remessa oficial, mas altere de 
ofício o que foi sentenciado. Por tal razão, o índice de provimento, conquanto seja um forte indicativo, 
não aponta, com absoluta precisão, a porcentagem de sentenças modificadas pelas Cortes. 
25 Os dados foram obtidos na aba “Tempo” da seção “Justiça em Números” e se referem à média 
aritmética do tempo despendido entre os anos de 2018 e 2019 (no momento de realização da pesquisa 
ainda não estavam disponíveis as informações relativas ao ano de 2020). Além disso, os números 
contemplam todos os processos apreciados pelos tribunais, posto que não é facultado restringir a 
análise apenas aos feitos em que houve reexame obrigatório. 
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2 anos e 1 
mês 

2 anos e 11 
meses 

5 anos e 7 
meses e 15 dias 

10 anos e 7 
meses e 15 

dias 

7 anos e 8 
meses e 15 

dias 
27% 

            

Tempo médio de tramitação (2018 e 2019) no Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

1º grau 2º grau Execução Total 
Total sem 

2º grau 
Tempo percentualmente 

reduzido sem 2º grau 

1 ano e 10 
meses 

1 ano e 11 
meses 

1 ano e 11 
meses 

5 anos e 8 
meses 

3 anos e 9 
meses 

34% 

      

Tempo médio de tramitação (2018 e 2019) no Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

1º grau 2º grau Execução Total 
Total sem 

2º grau 
Tempo percentualmente 

reduzido sem 2º grau 

4 anos e 11 
meses 

2 anos e 11 
meses e 15 

dias 

3 anos e 3 
meses e 15 dias 

11 anos e 2 
meses 

8 anos e 2 
meses e 15 

dias 
26% 

      

Tempo médio de tramitação (2018 e 2019) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

1º grau 2º grau Execução Total 
Total sem 

2º grau 
Tempo percentualmente 

reduzido sem 2º grau 

1 ano e 10 
meses 

1 ano e 10 
meses e 15 

dias 

7 anos e 15 
dias 

10 anos e 9 
meses 

8 anos e 10 
meses e 15 

dias 
17% 

      

Tempo médio de tramitação (2018 e 2019) no Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

1º grau 2º grau Execução Total 
Total sem 

2º grau 
Tempo percentualmente 

reduzido sem 2º grau 

2 anos e 2 
meses 

1 ano e 5 
meses e 15 

dias 

5 anos e 5 
meses e 15 dias 

9 anos e 1 
mês 

7 anos e 7 
meses e 15 

dias 
16% 

      

Tempo médio de tramitação (2018 e 2019) nos Tribunais Regionais Federais 

1º grau 2º grau Execução Total 
Total sem 

2º grau 
Tempo percentualmente 

reduzido sem 2º grau 
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2 anos e 10 
meses e 15 

dias 

2 anos e 5 
meses 

4 anos e 3 
meses 

9 anos e 6 
meses e 15 

dias 

7 anos e 1 
mês e 15 

dias 
25% 

 

Do exposto, tem-se, em resumo, que a remessa necessária apresenta um 

índice de provimento de cerca de 11% (onze por cento), e que sua revogação do 

ordenamento jurídico poderia promover uma redução no tempo médio de duração dos 

processos em que incidiria em 25% (vinte e cinco por cento). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste estudo, foi visto que o reexame necessário – instituto quase 

bicentenário no ordenamento jurídico nacional – tem sido alvo de duras críticas desde 

sua instituição, sobretudo em relação a possível infringência ao princípio da isonomia, 

uma vez que não se verifica hipossuficiência estatal apta a justificar o reexame. 

Ademais, tem-se que o reexame obrigatório não pode ser fundamentado somente em 

virtude de pretensa supremacia do interesse público sobre o privado, na medida em 

que deve ser observada a distinção entre interesse público primário e secundário. 

Além disso, com a constitucionalização do princípio da duração razoável do 

processo (art. 5º, inc. LXXVIII, incluído pela EC nº 45/04), o instituto do reexame 

obrigatório passou a ser fortemente combatido também por esse viés, dado que a 

reanálise obrigatória, por imposição legal, retarda o trânsito em julgado e suspende a 

decisão de primeiro grau, retirando-lhe a eficácia. 

No entanto, é certo que o reexame oficial não é o único responsável pela 

demora na obtenção da prestação jurisdicional, e sua exclusão do sistema jurídico 

não solucionaria todos os problemas – que se consolidam, majoritariamente, na fase 

de execução, segundo apontam os dados acima expostos. Nada obstante, não se 

afigura razoável que o duplo grau de jurisdição obrigatório, apresentando diminuto 

índice de provimento – em torno de 11% (onze por cento) – continue a acarretar um 

prolongamento médio da litispendência superior a 02 (dois) anos. 

Assim, infere-se que a remessa necessária não é a única "vilã" da duração 

razoável do processo, mas sua extinção poderia promover, em relação às demandas 

nas quais incidiria, uma redução do curso processual próxima a 1/4 (um quarto), o que 

efetivamente conduziria a uma prestação jurisdicional mais célere – sendo certo que, 

sem ter que analisar demandas em sede de reexame obrigatório, os tribunais teriam 
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seu acervo minorado, o que acarretaria, por conseguinte, em diminuição do tempo 

despendido para a apreciação dos demais processos. 

À guisa de conclusão, ante o exposto ao longo do presente estudo, entende-se 

que a remessa necessária constitui verdadeira dilação indevida, cuja supressão seria 

benéfica, por ser apta a reduzir a duração total dos processos em que restaria 

configurada em aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), cifra que se 

considera muito expressiva – ainda que insuficiente por si só. 
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