
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 0001822-11.2015.815.0000
Origem : Comarca de Jacaraú
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Antônio André Corsino Júnior
Advogado : Antônio Fábio de Rocha Galdino
Agravado : Odivaldo Francelino de Pontes 
Advogado : Kyscia Mary Guimarães di Lorenzo

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. MANDADO  DE
SEGURANÇA. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DO
CARGO  DE  VEREADOR.  INDEFERIMENTO.
CONCESSÃO SUBORDINADA A AUTORIZAÇÃO
DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA. INCONFORMISMO DO REQUERENTE.
LIMINAR.  CONCESSÃO. INSURGÊNCIA  DA
AUTORIDADE COATORA. PREPARO RECURSAL.
PAGAMENTO  NO  ATO  DA INTERPOSIÇÃO  DO
RECLAMO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO
AO ENUNCIADO NO ART. 511, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
BENEFÍCIO  DA  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.
PLEITO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS.
VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PETIÇÃO
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AVULSA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  6º,  DA  LEI
1.060/50.  INADMISSIBILIDADE  EVIDENCIADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO
AO RECURSO.

- Não tendo sido comprovado, no ato da interposição
do instrumental, o pagamento do preparo recursal, é
de se julgar deserto o recurso, pois não satisfeita à
exigência do art. 511, do Código de Processo Civil.

- Segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça,  “O preparo deve ser comprovado no ato de
interposição do recurso, sob pena de deserção”. (STJ;
AgRg-AREsp  47.783;  Proc.  2011/0130614-0;  SP;
Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
DJE 13/02/2014).

- O benefício da Justiça Gratuita,  embora possa ser
postulado em qualquer tempo e grau de jurisdição,
quando  requerido  no  curso  da  ação,  deve  ser
formulado  através  de  petição  avulsa,  que  será
apensada aos autos principais, conforme enunciado
no art. 6º, da Lei nº 1.060/50.

-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator,  monocraticamente,  negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido  de  efeito  suspensivo,  fls.  02/16,  interposto  pelo  Presidente  da  Câmara
Municipal de Jacaraú, Antônio André Corcino Júnior, contra a decisão interlocutória
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de fls. 57/58, proferida pelo Juiz de Direito da  Comarca de Jacaraú, nos autos do
Mandado  de  Segurança  impetrado  por  Odivaldo  Francelino  de  Pontes,  nos
seguintes termos:

Neste  sentido,  entendendo  restar  caracterizada  a
verossimilhança das  alegações  e  a  possibilidade de
lesão irreparável, DEFIRO o pleito liminar para que a
autoridade  coatora  implemente,  já  neste  mês  de
março, o pagamento da remuneração de vereador da
Câmara  Municipal  de  Jacaraú/PB  em  favor  do
impetrante.

Em  suas  razões,  o  recorrente  postula  o  efeito
suspensivo previsto no art. 522, do Código de Processo Civil. Defende a isenção do
preparo  recursal  com arrimo no  art.  515,  §  1º,  do  Código  de  Processo  Civil.  No
mérito,  discorre sobre a  impossibilidade de se  conceder liminar em mandado de
segurança, consoante a vedação do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, por se cuidar de
pagamento de remuneração, enquadrando-se a “pagamento de qualquer natureza”.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente, é de se consignar que todo e qualquer
recurso, como manifestação de cunho postulatório, submete-se a um prévio exame
de admissibilidade, antes da análise da eventual procedência da impugnação que o
integra, destacando-se dentre esses pressupostos,  nos casos em que a parte não é
beneficiária da gratuidade processual ou isenta do recolhimento, a comprovação do
pagamento do preparo recursal no ato da interposição do reclamo.

Na  hipótese,  em  comento,  como  se  verá,  não  se
satisfez a tal exigência legal, conforme a regra prevista no art.  511, do Código de
Processo Civil, cuja transcrição não se dispensa:
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Art.  511.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o
recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Assim,  a  toda  evidência,  mostra-se  presente  uma
causa objetiva de inadmissibilidade do instrumental, qual seja, a ausência de preparo
recursal.  Em  outras  palavras,  “O  preparo  é  pressuposto  de  admissibilidade  do
recurso, e, na sua ausência, não sendo a parte isenta do recolhimento ou beneficiada
pela  justiça  gratuita,  deve  ser  negado  seguimento.”  (TJPB  –  Processo
01820100005364001, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Tribunal Pleno,
Data do Julgamento 28/02/2013).

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior expõe:

Preparo.  É  um  dos  requisitos  extrínsecos  de
admissibilidade  dos  recursos  e  consiste  no
pagamento  prévio  das  custas  relativas  ao
processamento  do  recurso.  A  ausência  ou
irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da
preclusão,  fazendo  com  que  deva  ser  aplicada  ao
recorrente  a  pena  de  deserção,  que  impede  o
conhecimento  do  recurso.  É  matéria  de  direito
processual  estrito,  cuja  competência  para  legislar  é
exclusiva do Poder Legislativo da União (CF, 22, I).
Aos Estados cabe estabelecer o valor do preparo. (In.
Código  de  Processo  Civil  Comentado  –  Editora
Revista dos Tribunais - p. 844 - 10ª Edição – 2007).

Nesses  moldes,  a  ausência  de  pagamento  do
preparo,  no  momento  da  interposição  do  instrumental  em  apreço,  leva  ao
reconhecimento da sua deserção, eis que “O preparo deve ser comprovado no ato de
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interposição  do  recurso,  sob  pena  de  deserção”.  (STJ;  AgRg-AREsp 47.783;  Proc.
2011/0130614-0;  SP;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha;  DJE
13/02/2014).

Diante  do  panorama  narrado,  infere-se  que  o
recorrente não adotou o procedimento correto para fins de ser beneficiado com a
gratuidade processual, devendo o recurso em análise ser considerado deserto, tendo
em  vista  a  ausência  do  comprovante  de  pagamentos  do  preparo  no  ato  da  sua
interposição.

Explico.

A vedação para se pagar as custas pelo beneficiário
da Justiça gratuita e honorários advocatícios, em sede de mandamus, de acordo com
entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, não alcança o pagamento
do preparo, tampouco a necessidade de seu adimplemento pela autoridade coatora.

Nesse  viés,  seguem  arestos  ratificando  o
entendimento:

DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO.  ANULAÇÃO  DE  OFÍCIO
PELA  ADMINISTRAÇÃO.  SEGURANÇA
DEFERIDA.  RECURSO  VOLUNTÁRIO  DO
PREFEITO.  DESERÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.
1.  A autoridade coatora, embora tenha legitimidade
para recorrer  da decisão proferida no mandado de
segurança, não goza das prerrogativas concedidas ao
ente  público,  e,  por  este  motivo,  deve  efetuar  o
pagamento das  custas  recursais,  conforme previsão
do    artigo  511,  §1º  do  Código  de  Processo  Civil  .  2.
Não  se  conhece  do  agravo  regimental
desacompanhado do preparo. Agravo regimental não
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conhecido.  (TJGO;  DGJ  0109987-23.2013.8.09.0152;
Uruaçu; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad; DJGO 11/02/2015; Pág. 330) - sublinhei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO.
AUTORIDADE  COATORA  QUE  POSSUI
LEGITIMIDADE  PARA  RECORRER,  MAS  QUE
NÃO  ESTÁ  ISENTA  DO  PAGAMENTO  DO
PREPARO.  RECURSO  DESERTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  INSTAURAÇÃO  DE  COMISSÃO
PARLAMENTAR  DE  INQUÉRITO  JUNTO  À
CÂMARA DE VEREADORES PARA A APURAÇÃO
DE  SUPOSTO  ATO  DE  QUEBRA  DE  DECORO
PARLAMENTAR.  APLICAÇÃO  DE  REGRAS  DO
DECRETO-LEI Nº 201/67 EM DESCONFORMIDADE
COM  O  REGIMENTO  INTERNO  DA  CÂMARA
MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NULIDADE DO
ATO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  QUE
DETERMINOU  O  ARQUIVAMENTO  DA
COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO. RECURSO
DE  APELAÇÃO  NÃO  CONHECIDO  POR
DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME
NECESSÁRIO. Embora  o  apelante  (autoridade
coatora) do mandamus tenha legitimidade recursal
prevista no § 2º,  do artigo 14, da Lei nº  12.016/09,
este não possui isenção do preparo recursal. Razão
pela  qual  a  ausência  de  preparo  implica  no  não
conhecimento  do  recurso  por  deserção.  A
composição  da  comissão  especial  de  inquérito
instaurada em face do impetrado para a apuração de
suposto ato de quebra de decoro parlamentar acabou
por  ignorar  as  regras  constantes  do  regimento
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interno da Câmara de Vereadores, vez que teve como
base  o  Decreto-Lei  nº  201/67,  o  qual,  por  sua  vez,
apenas  deve  ser  aplicado  de  forma  subsidiária.  A
composição  da  comissão  especial  de  inquérito  em
desatendimento às normas constantes do regimento
interno específico acabou por violar direito líquido e
certo do impetrante, devendo ser mantida a decisão
que entendeu pelo arquivamento da comissão. (TJPR;
ApCvReex  1098467-5;  Uraí;  Quinta  Câmara  Cível;
Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; DJPR 04/09/2014; Pág.
206) - negritei.

De  outra  sorte,  em  reforço  ao  entendimento  aqui
adotado, nada obstante tal benefício possa ser postulado em qualquer tempo e grau
de jurisdição, o requerimento  para a sua concessão, quando efetuado no curso da
ação, deve ser apresentado através de petição avulsa, que será apensada aos autos
principais, nos moldes do art. 6º da Lei nº 1.060/50, senão vejamos:

Art.  6º.  O pedido,  quando formulado no curso  da
ação, não a suspenderá, podendo o juiz, em face das
provas, conceder ou denegar de plano o benefício de
assistência.  A petição,  neste  caso,  será  autuada em
separado, apensando-se os respectivos autos aos da
causa principal, depois de resolvido o incidente.

Sobre o tema, o entendimento consolidado no âmbito
da Corte Superior de Justiça é no sentido de que “Não obstante exista a possibilidade
de se requerer em qualquer grau de jurisdição e em qualquer tempo os benefícios da
justiça gratuita, no curso da ação, o pedido deve ser formulado por petição avulsa e
apensado aos autos principais, conforme preceitua o artigo 6° da Lei 1.060/50, caso
em que, não seguido este procedimento, considera-se deserto o recurso”. (AgRg no
AREsp 545.977/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/09/2014,
DJe 16/10/2014).
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Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  GRATUIDADE  DA  JUSTIÇA.
REQUERIMENTO  NAS  RAZÕES  DO  RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AVULSA.
AUSÊNCIA DE PREPARO.  DESERÇÃO.  SÚMULA
187/STJ. MASSA FALIDA. INAPLICABILIDADE DO
ART.  208  DO  DECRETO-LEI  N.  7.661/45.
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO. [...]. 2. Conforme dispõe o art. 6º da
Lei 1.060/1950 e a jurisprudência consolidada do STJ,
o  pedido  do  benefício  da  assistência  judiciária
gratuita,  quando já  em curso  o  processo,  deve ser
formulado  por  meio  de  petição  avulsa  e  não  nas
razões do recurso especial, devendo ser processada
em  apenso  aos  autos  principais.  A  falta  de
observância  a  este  procedimento  implica  erro
grosseiro, inviabilizando a apreciação do pedido. 3.
Incide ao caso, a Súmula 187/STJ: É deserto o recurso
interposto  para  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
quando  o  recorrente  não  recolhe,  na  origem,  a
importância das despesas de remessa e retorno dos
autos. 4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte é
no  sentido  de  que  a  intimação  para  a
complementação do preparo só é admitida quando
recolhido  o  valor  de  forma  insuficiente.  No  caso
concreto, não se trata de insuficiência de preparo, e
sim  de  ausência  de  comprovação  do  seu
recolhimento.  […].  6.  Agravo  regimental
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parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg  no  REsp  1488508/RS,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em
02/12/2014, DJe 10/12/2014).

Sendo assim, não sendo o agravante beneficiário da
Justiça Gratuita ou isento do recolhimento e, ausente o comprovante de pagamento
de preparo, o não conhecimento do recurso é medida cogente.

Por  fim,  nos  termos  do  art.  557,  do  Código  de
Processo Civil, o relator poderá, através de decisão monocrática, negar seguimento a
recurso manifestamente  inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com Súmula ou com Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  com fulcro  no  art.  557,  caput, do
Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO, mantendo-se, por conseguinte, a decisão hostilizada.

P. I.

João Pessoa, 1º de abril de 2015.

                                                         Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                   Desembargador
                                                                                        Relator
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