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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0100008-17.2013.815.0331
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Terraplena Empreendimentos e Construções Ltda EPP
Advogado : José Di Lorenzo Serpa Filho e Júlio César Lopes Serra
Agravado : JP Locações de Máquinas e Serviços Ltda ME
Advogados : Cleanto Gomes Pereira e Renato Braz Ximenes

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO EM GRAU DE 
RECURSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA 
JULGADA PROCEDENTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA 
GRATUITA.  AUSÊNCIA  DE  RECOLHIMENTO  DE 
PREPARO.  DESERÇÃO.  MANIFESTA 
INADMISSIBILIDADE RECURSAL.  APLICAÇÃO DO ART. 
557 DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

− Julgado  procedente  o  incidente  de  impugnação  à 
gratuidade  judiciária  e,  consequentemente,  indeferido  o 
pleito de justiça gratuita formulado em grau de recurso, não 
atendendo o recorrente à determinação para recolhimento do 
preparo no prazo estabelecido, a deserção é medida que se 
impõe.

− Ante  a  manifesta  inadmissibilidade  do  recurso,  nos 
termos do art.  557 do CPC, há de se negar seguimento ao 
agravo.

V i s t o s ,  e t c

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito 
suspensivo,  interposto  pela  Terraplena  Empreendimentos  e  Construções  Ltda 
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EPP, contra decisão interlocutória de fls.42/44 que, nos autos da Ação Anulatória 
de  Ato  e  Contrato  Administrativos  c/c  Obrigação  de  Fazer  e  Pedido  de 
Antecipação dos Efeitos da Tutela, concedeu a antecipação de tutela nos seguintes 
termos:

“Conforme se verifica dos autos, a requerente apresentou o menor preço 
global.  Todavia,  a  segunda  demandada  foi  a  vencedora  no  processo 
licitatório.  Em  sua  inicial,  a  parte  promovente  afirma  que  além  da 
administração pública não ter observado os ditames do edital, a empresa 
vencedora  não  preencheu  os  requisitos  previstos  no  Edital  de 
Concorrência.

Pelos  documentos  juntados  aos  autos,  não  é  possível  verificar  se  a 
empresa que apresentou o menor valor global efetivamente cumpriu as 
exigências  constantes  do  Edital  e,  por  consequência  se  a  vencedora 
preenche os requisitos exigidos, sendo necessária dilação probatória.”

Todavia,  quanto ao afirmado de que não houve observância ao edital, 
entendo que existe, pelo menos a princípio razão, conforme se verifica da 
ata de f. 199, onde a pregoeira determinou a suspensão da sessão, não 
cumprindo ao que se trata no procedimento em que devem ser atendidos 
os  princípios  norteadores  da  licitação,  expressos  no  art.  3º  da  Lei  nº 
8.666/93:

“Art.  3º   A licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio  
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a  
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e  
será  processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os  princípios  
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da  
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento  
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

Assim,  a  meu  sentir,  preenchidos  os  requisitos  do  art.  273  do  CPC, 
concedo  a  TUTELA ANTECIPADA para  determinar  a  suspensão  dos 
efeitos administrativos e econômicos do contrato celebrado entre os réus, 
os quais não deverão realizar qualquer ato administrativo, seja material, 
ou formal, oriundo do certame licitatório, sob pena de aplicação de multa 
diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 
mil), até a decisão final desta ação.” 
 

Prefacialmente,  requer a recorrente os benefícios  da justiça 
gratuita.
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Afirma a agravante às fls.02/18 que “o despacho  initio  litis 
concessivo da tutela antecipada impugnada fundou-se,  em dispositivo que não 
guarnece  o  fumus  boni  juris visualizado  pelo  juiz,  visto  que  o  dispositivo 
supramencionado proíbe de forma expressa a concessão de medida liminar contra 
a Fazenda Pública quando, de plano, a decisão recorrida se tratar de uma liminar 
satisfativa irreversível, que esgotara em parte o objeto da ação, a fim de proibir a 
realização de qualquer ato administrativo decorrente daquele certame licitatório 
até o trânsito em julgado da ação ordinária”.

Sustenta  que  o  agravado  “deixou  de  colacionar  um  dos 
documentos mais importantes existentes no certame licitatório, qual seja: ata da 
sessão que deu continuidade ao certame, onde consta a ausência do agravado”.

Assevera  que  o  procedimento  adotado  pela  pregoeira  é 
perfeitamente  legal  e  guarda  consonância  com  a  lei  de  licitações,  aplicada 
subsidiariamente  ao  caso,  não  se  vislumbrando  “ao  menos  nesse  momento 
processual, provas suficientes da prática de qualquer ilegalidade no procedimento 
licitatório questionado”, inexistindo, portanto, prova inequívoca.

Sustenta estar ausente o periculum in mora,  ao argumento de 
que  não  haverá  prejuízos  irreparáveis  ou  de  difícil  reparação  ao  erário, 
considerando  “que  a  contratação  trará  a  sua  respectiva  contraprestação  pelos 
serviços executados”.

Afirma por fim que “em se mantendo inalterada a decisão 
atacada, o recorrente estará passivo de suportar inúmeros prejuízos financeiros, 
haja  vista  que  se  comprometeu  com  a  contratante  em  disponibilizar  todos  os 
equipamentos licitados 24h por dia, sem que se possa promover novos contratos 
com outros clientes, e, tendo que arcar com todos os custos da logística do contrato 
impugnado”. 

Requer  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  “com  o  fito  de 
suspender  a  antecipação  de  tutela  ora  recorrida,  até  seu julgamento  final,  nos 
moldes dos arts. 527, II e 558 do CPC”.
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No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls.229/234).

Parecer  Ministerial  acostado  às  fls.307/309  opinando  pela 
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

A parte agravada interpôs incidente de impugnação à justiça 
gratuita, tombada sob o nº 2000242-77.2013.815.0000 (em apenso), que foi julgada 
procedente por esta  Câmara e,  consequentemente,  determinada a intimação da 
agravante para efetuar o recolhimento do respectivo preparo,  sob pena de não 
conhecimento do recurso de agravo.

Apesar  de  devidamente  intimada  a  agravante  quedou-se 
inerte, conforme certidão de fl. 86 dos autos da impugnação à justiça gratuita.  

É o relatório. 

D e c i d o

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Conforme  relatado,  a  impugnação  à  justiça  gratuita  foi 
julgada procedente, e a agravante não recolheu ou comprovou o pagamento do 
preparo no prazo legal. 

Portanto, não deve ser conhecida a pretensão recursal, uma 
vez violada a regra do art. 511 do Código de Processo Civil.

Conforme assinala a doutrina, o juízo de admissibilidade do 
recurso envolve o exame dos requisitos de: a) cabimento; b) legitimidade recursal; 
c) interesse recursal; d) tempestividade; e) regularidade formal; f) inexistência de 
fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e g) preparo.

O requisito  que interessa na presente  relação processual  é 
aquele pertinente ao preparo. A esse respeito, determina o art. 511 do Código de 
Processo Civil:

“Art. 511.  No ato de interposição do recurso,  o recorrente comprovará, 
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive 
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porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (grifos acrescidos).

No caso, entretanto, o presente agravo de instrumento não 
preenche  tal  requisito  extrínseco  de  admissibilidade  do  recurso,  visto  que  a 
petição  recursal  apresentada  pelo  agravante  não  se  fez  acompanhada  do 
comprovante de preparo, também exigido especificamente pelo art. 525, § 1º, do 
CPC:

“§  1o Acompanhará  a  petição  o  comprovante  do  pagamento  das 
respectivas  custas  e  do  porte  de  retorno,  quando  devidos,  conforme 
tabela que será publicada pelos tribunais.”

Anote-se  que,  sendo  julgado  procedente  o  incidente  de 
impugnação  à  justiça  gratuita  e,  consequentemente,  indeferido  pedido  de 
gratuidade judiciária formulado em grau de recurso e, não atendendo o recorrente 
à determinação  para recolhimento do preparo no prazo estabelecido, a deserção é 
medida que se impõe.

Feitas  estas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
AGRAVO,com  fulcro  no  art.  557  do  Código  de  Processo  Civil,  por  ser 
manifestamente inadmissível..

Publique-se.

Intime-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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