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APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVIDO.  REQUERIMENTO  DE  JUSTIÇA
GRATUITA  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  PETIÇÃO
AVULSA.  DESERÇÃO  CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE  PREPARO.  INADMISSIBILIDADE
EVIDENCIADA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT, DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

- O pedido de justiça gratuita deve ser formulado em
petição avulsa e apensado aos autos principais, nos
moldes  do  art.  6º,  da  Lei  nº  1.060/50,  porquanto
sendo requerido nas razões recursais, sem o devido
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pagamento do preparo, caracteriza-se a deserção.

- Julga-se deserto o recurso, quando o recorrente não
comprova  o  pagamento  do  preparo,  requisito
extrínseco  de  admissibilidade,  no  momento  da
interposição do reclamo.

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

Vistos.

O Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba
ingressou com Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa e Reparação de
Danos,  em face  de  Nivaldo  Isidro  Alves,  ex-prefeito  do  Município  de  Araruna,
narrando que no exercício de 1995, período em que exerceu o mandato de prefeito
daquela  cidade,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba  constatou  diversas
irregularidades  administrativas  durante  sua  gestão,  que  resvalavam  em  atos  de
improbidade administrativa.

Na  peça  vestibular,  asseverou  o  representante  do
Ministério  Público  que  a  análise  da  documentação  apresentada  pelo  Tribunal  de
Contas do Estado levou a conclusão de ter o então agente político atuado de forma
ímproba,  causando  prejuízos  ao  erário  municipal  e  violando  princípios  da
Administração  Pública,  haja  vista  ter  sido  atribuída  ao  ex-gestor  a  prática  dos
seguintes atos: fraude em licitação, na modalidade convite, destinada à aquisição de
carros  coletores  de  lixo;  aquisição  de  material  didático  sem  o  comprovante
indispensável;  obtenção de frangos para creches  municipais  sem comprovação da
respectiva entrega; realização de despesas sem prévio empenho; despesas irregulares
para compra de peças e serviços para um micro-ônibus da administração municipal,
a qual não foi efetuada.

 
Em  sede  de  contestação,  fls.  19/24,  requereu-se  a
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improcedência  da  ação,  sob  o  argumento  de  inexistir  conduta  ímproba  ou
comprovação de dano ao patrimônio público. Na oportunidade, rechaça as alegações
do  Ministério  Público,  noticiando  o  seguinte:  homologação  da  licitação
correspondente aos carros coletores de lixo, saindo vencedora a empresa com melhor
proposta e menor preço, bem como que a redução dos preços aplicados ocorreram
em face da vigência do plano real; existência de permuta de livros e efetiva entrega
do  material  didático  atestada  pelo  Conselho  Municipal  de  Educação;  falha
meramente formal quanto à emissão de notas de empenho relativas à entrega de
frangos; ausência de constatação de despesas sem dotação orçamentária; despesas na
compra de peças para recuperação de micro-ônibus.

Termo de audiência, fls. 116/117.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, nos seguintes termos, fls. 162/172:

Ante  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  o  pedido  versado  na  inicial  e,  em
consequência, CONDENO Nivaldo Izidro Alves, por
violação  as  normas  capituladas  no  art.  10,  incisos
VIII, XI e o art. 11, caput e inciso I da Lei 8.429/92, à
luz das argumentações acima aduzidas.
Tendo em consideração a extensão do dano causado
à coletividade, a gradação da improbidade praticada,
sua  repercussão  no  patrimônio  do  município  de
Araruna-PB,  assim  como  as  diretrizes  normativas
dispostas  no  art.  12,  II,  da  Lei  8.429/92,  deixo  de
condenar  à  perda  da  função  pública,  prejudicada
pelo transcurso do prazo de seu mandato e aplico ao
réu as seguintes penalidades:
a)  Ressarcimento  integral  do  dano  no  valor  de  R$
50.903,15  (cinquenta  mil  novecentos  e  três  reais  e
quinze centavos), atualizados monetariamente e com
juros legais de 1% ao mês a partir do fato danoso;
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b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08
(oito) anos, tendo em vista a gravidade da ilicitude
de fraude a licitação e superfaturamento;
c)  Multa  civil  no  valor  correspondente  ao  dano
correspondente  a  R$  50.903,15  (cinquenta  mil
novecentos e três reais e quinze centavos);
d)  Proibição  de  contratar  com o  poder  público  ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta  ou  indiretamente,  ainda  que  seja  por
intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário, pelo período de 05 (cinco) anos;
Tanto a multa civil quanto o ressarcimento deverão
ser revertidos em favor da Prefeitura Municipal  de
Araruna-PB,  conforme  dispõe  o  art.  18  da  Lei  de
Improbidade Administrativa.

Inconformado  com  o  teor  do  édito  judicial,  o
promovido interpôs  apelação,  fls.  179/192,  aduzindo,  em síntese,  a  ocorrência  de
armação política, visando afastá-lo do cargo de prefeito, em virtude de não ter cedido
às chantagens de vereadores, haja vista que toda a instrução realizada pelo TCE/PB
derivou de inspeção in loco procedida após sua saída do cargo de prefeito. De outra
banda,  argumenta  que,  consoante  a  Ação  Penal  por  Crime  de  Responsabilidade
ajuizada  pelo  Ministério  Público  em face  do  promovido,  este  foi  inocentado  por
ausência de provas, porquanto requer, como prova emprestada, os depoimentos das
testemunhas de defesa arroladas e a sentença proferida nos autos do Processo nº
0000002-90.2000.815.0061.  Sustenta,  ainda,  que  o  simples  fato  de  ter  recebido  o
representante comercial da empresa não induz à existência de fraude à licitação e que
os preços foram reduzidos em virtude da vigência do plano real, sendo assim, não há
provas de superfaturamento dos produtos adquiridos, nem de fraude ao certame.
Ademais,  afirma  que  há  comprovação  de  aquisição  de  material  didático,  de  sua
permuta e de seu recebimento, tanto pelo Conselho de Educação da Rede Municipal,
como  pelas  escolas,  razão  pela  qual  não  houve  prejuízo  causado  ao  erário.
Argumenta,  também, a existência  de provas quanto à aquisição de frangos e  sua
respectiva  entrega  nas  creches  municipais  e  a  necessidade  de  observância  dos
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depoimentos das testemunhas arroladas na ação penal supracitada. Por derradeiro,
noticia  que  a  lei  de  improbidade  não  deve  ser  utilizada  para  punir  meras
irregularidades  administrativas  e  postula  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de
reformar a sentença hostilizada.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  Ministério  Público  da
Paraíba,  fls.  200/208,  rebatendo  pontualmente  os  argumentos  perfilhados  pelo
apelante ao afirmar que a ação de improbidade foi baseada em constatações técnicas
e objetivas resultantes da auditoria do Tribunal de Contas da Paraíba. Outrossim,
assevera que a prova emprestada requerida pelo recorrente diz respeito ao exercício
do ano de 1994, não servindo, pois, como prova dos exercícios de 1995 e 1996, que são
objeto da presente demanda, bem como não foi submetida ao crivo do contraditório.
Ao final, pugna pela manutenção da decisão de 1º grau.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  216/218,  opinou  pelo
indeferimento liminar do recurso por ausência de preparo.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  convém destacar  que  é  permitido  ao
relator  decidir,  monocraticamente,  acerca  dos  recursos,  quando estes  se  mostram
manifestamente  improcedentes,  inadmissíveis  ou  em  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal ou nos Tribunais Superiores,
nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil.

Nesses  casos,  ao  julgador  é  possível fornecer  ao
recorrente  a  mesma prestação  jurisdicional  que  seria  dada  se  tal  demanda  fosse
julgada  pelo  Órgão  Fracionário,  proporcionando,  em  acréscimo,  economia  e
celeridade processual.

Apelação Cível nº 0000114-30.1998.815.0061                                                                                                                                                                                5



Nesse sentido, é a jurisprudência sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO CIVIL. CPC, ARTS. 475 E 557. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM
JURISPRUDÊNCIA  DO  TRIBUNAL  A  QUE
PERTENCE. REMESSA NECESSÁRIA. 1. A aplicação
do  art.  557  do  CPC  supõe  que  o  julgador,  ao
isoladamente, negar seguimento ao recurso, confira à
parte, prestação jurisdicional equivalente à que seria
concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão
colegiado.  2.  A  ratio essendi do  dispositivo,  com  a
redação  dada  pelo  art.  1º  da  Lei  9.756/98,  está  a
desobstruir  as  pautas  dos  tribunais,  dando
preferência a julgamentos de recursos que encerrem
matéria  controversa.  3.  Prevalência  do  valor
celeridade  à  luz  do  princípio  da  efetividade.  4.  O
relator, com base no art. 557 do CPC, pode decidir
monocraticamente a  apelação  e  a  remessa  oficial,
sem,  todavia,  comprometer  o  duplo  grau  de
jurisdição.  5.  Ausência  de  prequestionamento dos
artigos  da  Lei  6.830/80.  6.  Recurso  especial
desprovido.  (STJ,  1ª  Turma, RESP 517358/RN, Luiz
Fux, Relator, J. 4.9.2003).

O  presente  recurso  enquadra-se  nas  hipóteses
elencadas, uma vez que, a toda evidência, mostra-se presente uma causa objetiva de
inadmissibilidade, qual seja a ausência de preparo.

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
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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).

Também, Araken de Assis:

O  preparo  consiste  no  prévio  pagamento  das
despesas  relativas  ao  processamento do recurso.  O
valor é fixado na lei  de organização judiciária para
cada  recurso  e,  de  ordinário,  emprega-se  um
percentual ad valorem. É a única condição cuja falta
recebe  designação  própria:  diz-se  deserto  (e,
portanto,  inadmissível)  o  recurso  desacompanhado
de preparo, quando e se a lei exigir tal pagamento.
(In.  Manual  dos  Recursos.  Editora  Revistas  dos
Tribunais, São Paulo, 2007, p. 201).

Isso porque, em regra, o art. 511, da Lei Processual
Civil recomenda ser o preparo comprovado no momento da interposição do recurso,
a saber:

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.
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Nesses  moldes,  a  ausência  de  pagamento  do
preparo, no momento da interposição da apelação, significa a deserção do recurso.

Em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA
DE  PREPARO  E  DA  COMPROVAÇÃO  DO
DEFERIMENTO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.
DESERÇÃO.
1.  Não  se  conhece  do  recurso  especial  interposto
sem a comprovação do recolhimento do respectivo
preparo  ou  do  deferimento,  pelo  Tribunal  de
origem, do benefício da Justiça Gratuita.
2.  Agravo  regimental  não  provido.(STJ  -  AgRg  no
AREsp 412766 /  RJ,  Agravo Regimental  no Agravo
em Recurso Especial 2013/0349306-9, Rel. Min. Eliana
Calmon,  Segunda  Turma,  Data  do  Julgamento
26/11/2013, Data da Publicação 03/12/2013) – negritei.

E,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA
DE  PREPARO.  DESERÇÃO.   ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.  REQUERIMENTO  EM  PETIÇÃO
AVULSA. ART. 6º DA LEI N. 1.060/50. CONCESSÃO
DO  BENEFÍCIO.  SÚMULA N.  481/STJ.  AGRAVO
DESPROVIDO.
1.  Por  força  do  art.  511  do  CPC,  é  dever  do
recorrente  comprovar  o  recolhimento  do  preparo
referente ao recurso no ato de sua interposição,  a
fim de que não seja o apelo julgado deserto.
2.O pedido de  assistência  judiciária,  embora possa
ser  formulado  a  qualquer  tempo  no  curso  da
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demanda,  deverá ser  requerido em petição avulsa,
que será processada em apenso aos autos principais,
consoante o disposto no art. 6º da Lei n. 1.060/50. 3. A
concessão  do  benefício  da  assistência  judiciária  à
pessoa  jurídica,  com ou  sem  fins  lucrativos,  exige
comprovação  da  impossibilidade  de  arcar  com  os
encargos  do  processo.  Súmula  n.  481/STJ.  ((STJ  -
AgRg no AREsp 228247 / PR, Agravo Regimental no
Agravo  em  Recurso  Especial  2012/0188197-6  ,  Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Data
do  Julgamento  20/08/2013,  Data  da  Publicação
30/08/2013) – destaquei.

Ainda,

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  DE  APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA EM SEDE
DE  CONTRARAZÕES.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  PARA  OBTENÇÃO  DA
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.  FALTA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  RECOLHIMENTO  DO
PREPARO.  ART.  511,  CAPUT,  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  DO
JULGAMENTO  EM  DILIGÊNCIA.
ACOLHIMENTO.  INADMISSIBILIDADE
MANIFESTA.  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO.  RECURSO  ADESIVO.
ACESSORIEDADE  AO  PRINCIPAL.  NÃO  CO-
NHECIMENTO.  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. Não conhecido o Recurso principal,  o
Adesivo segue a mesma sorte CPC , art. 500 , inc. III.
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(TJPB  –  Processo  01820100005364001,  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Tribunal Pleno,
Data do Julgamento 28/02/2013) - negritei.

De outra banda, nada obstante o benefício da justiça
gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição e o promovido o
tenha  feito nas razões recursais,  impende registrar que tal  requerimento deve ser
apresentado em petição avulsa e apensado aos autos principais, nos moldes do art.
6º, da Lei nº 1.060/50.

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.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca da temática abordada:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
MASSA  FALIDA.  INEXISTÊNCIA  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.  GRATUIDADE
DA  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  PETIÇÃO
APARTADA.  NECESSIDADE.  PRECEDENTE  DA
CORTE  ESPECIAL.  1.  Tendo  em  conta  o  caráter
manifestamente infringente,  e em face do princípio
da  fungibilidade  recursal,  recebem-se  os  presentes
embargos de declaração como agravo regimental. 2.
É de se reconhecer a deserção do recurso especial na
hipótese  em  que  não  há  nos  autos  qualquer
comprovação do recolhimento do preparo,  nem de
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que a parte tenha pleiteado o benefício da assistência
judiciária  e  este  tenha sido deferido nas  instâncias
ordinárias. 3. Não obstante exista a possibilidade de
se requerer em qualquer tempo e grau de jurisdição
os benefícios da justiça gratuita, quando pleiteado
no curso do processo, o pedido deve ser formulado
por petição avulsa e apensado aos autos principais,
conforme preceitua o art. 6º da Lei n. 1.060/50, e não
no  próprio  corpo  do  recurso,  como  ocorreu  no
presente  caso. (AgRg  nos  EAg  1.345.775/PI,  Rel.
Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  Corte  Especial,
DJe  de  21/11/2012).  4.  Ademais,  o  entendimento
deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que
"Não  é  presumível  a  existência  de  dificuldade
financeira da empresa em face de sua insolvabilidade
pela decretação da falência para justificar a concessão
dos  benefícios  da  justiça  gratuita."  (REsp
1.075.767/MG, Rel.  Ministro Castro Meira,  Segunda
Turma,  DJe  18/12/2008).  Precedente:  EREsp
855.020/PR,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,
Primeira Seção, DJe 6/11/2009. 5. Agravo regimental
a  que  se  nega  provimento.  (STJ  -  EDcl  no  REsp:
1136707  PR  2009/0077355-9,  Relator:  Ministro
SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/10/2014,
T1  -  PRIMEIRA TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
17/10/2014).

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO.
DESERÇÃO.  CARACTERIZADA.  PEDIDO
FORMULADO  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.

Apelação Cível nº 0000114-30.1998.815.0061                                                                                                                                                                                11



IMPOSSIBILIDADE  -  LIMINAR  CONCEDIDA.
CASSADA - AGRAVO IMPROVIDO.  O pedido de
assistência  judiciária  gratuita  pode  ser  feito a
qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição.  Contudo,
quando  formulado  no  curso  da  ação,  o
requerimento  deve  ser  apresentado  em  petição
avulsa,  apensada  aos  autos  principais,  consoante
dispõe o art. 6º da Lei n.1.060/50, constituindo erro
grosseiro  a  não  observância  dessa  formalidade.
Precedentes  do  STJ.  Deve  ser  cassada  a  liminar
concedida  anteriormente,  sem  a  observância  deste
requisito. Benefício de gratuidade indeferido. Agravo
improvido.  (TJ-BA -  AI:  03112148020128050000  BA
0311214-80.2012.8.05.0000, Relator: Telma Laura Silva
Britto,  Data  de  Julgamento:  04/12/2012,  Terceira
Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2013).

Também,

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO
DO  RECURSO.  IMPOSSIBILIDADE.  PETIÇÃO
AVULSA.  NECESSIDADE.  PREPARO.
NECESSIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ.
1. O recolhimento do preparo deve ser comprovado
no  momento  da  interposição  do  recurso.  2.  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 e
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aplica-se  a  Súmula  187/  STJ.  Precedentes.  3.  "A
ausência  de  preparo  não  enseja  a  intimação  e  a
consequente  abertura de  prazo para regularização"
(AgRg  no  Ag  976.833/RJ,  Relator  o  Ministro  João
Otávio de Noronha, DJe de 14.4.2008). 4. A concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita não
possui efeito retroativo, razão pela qual o recorrente
não está exonerado do recolhimento do preparo até
que seja deferido seu pedido. Precedentes. 5. Agravo
regimental não provido.(AgRg no AREsp 545.977/SP,
Rel.  Ministro  RAUL ARAÚJO,  QUARTA TURMA,
julgado em 16/09/2014, DJe 16/10/2014).

Diante  do  panorama  narrado,  infere-se  que  o
recorrente não adotou o procedimento correto, para fins de ser beneficiado com a
gratuidade processual, razão  pela  qual  seu  recurso  é  considerado  deserto  por
ausência de preparo no ato da interposição.

Sendo assim, não sendo o promovido beneficiário da
justiça gratuita, e ausente o comprovante de pagamento de preparo, nos autos, o não
conhecimento do recurso é medida cogente.

Por  oportuno,  releva  mencionar  que  o  não
conhecimento  do  vertente  recurso  provoca  a  prejudicialidade  das  matérias
levantadas nas razões recursais.

Nesse passo,  o  relator,  nos termos do art.  557,  do
Código de Processo Civil, 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. É o caso dos autos.

Ante  o  exposto,  com fulcro  no  art.  557,  caput, do
Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
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ante a sua manifesta inadmissibilidade,  mantendo incólume a sentença de primeiro
grau.

P. I.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

João Batista Barbosa
  Juiz de Direito Convocado

     Relator
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