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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Sebastião Tavares de Oliveira – Advs.: Johnson Gonçalves de
Abrantes (OAB-PB nº 1.663) e Bruno Lopes de Araújo (OAB-PB nº 7.588-
A)

Apelado: Ministério Público do Estado da Paraíba

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PETIÇÃO RECURSAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA
DA  LAUDA  FINAL  E  DA  ASSINATURA  DO
CAUSÍDICO.  INSUFICIÊNCIA  DOS
FUNDAMENTOS  DE  FATO  E  DE  DIREITO.
PEDIDO DE  NOVA DECISÃO.  INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART.
514,  INCISOS  II  E  III,  DO  CPC/1973,
APLICÁVEL À ESPÉCIE. INADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. 
-  STJ:  Enunciado  Administrativo  nº  2:  “Aos
recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até
então,  pela  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça.”
- STJ: “Apresentando-se incompleta a petição
de  recurso  especial  -  ausência  das  páginas
pares, inclusive aquela na qual deveria estar o
pedido e a assinatura do subscritor do recurso
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- prejudicada está a análise da controvérsia.”
(AgRg  no  REsp  1464234/MS,  Rel.  Ministro
WALTER  DE  ALMEIDA  GUILHERME
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO  TJ/SP),
QUINTA  TURMA,  julgado  em  11/11/2014,
publicado em DJe 19/11/2014). 

Vistos.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Sebastião
Tavares de Oliveira (fls. 2.316/2.334) contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara da Comarca de Pombal – em regime de jurisdição conjunta
(fls.  2.301/2.312),  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido
elaborado pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, nos autos da Ação
Civil  Pública por Ato de Improbidade Administrativa, para condená-lo à
suspensão  dos  direitos  políticos  por  07  (sete)  anos  e  ressarcimento
integral do dano, no valor de R$ 60.545,62 (sessenta mil, quinhentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), além de multa civil de
R$ 1000.000,00 (cem mil reais).

Na apelação não consta o pedido de nova decisão, uma
vez que a peça recursal foi interposta de forma incompleta. 

Contrarrazões  pelo  desprovimento  do  recurso  (fls.
2.337/2.345). 

A  Procuradoria  de  Justiça  se  manifestou  às  fls.
2.351/2.357, ventilando a preliminar de não conhecimento, de ofício, do
apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O

Inicialmente, é preciso ressaltar que a admissibilidade
recursal deve ser feita com base no Código de Processo Civil de 1973,
vigente à época da publicação da sentença (28/11/2013 – fl. 2.312/v),
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conforme já se manifestou o STJ ao publicar o Enunciado Administrativo
nº 2, que a seguir se transcreve: 

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.” 

Por outro lado, é dever do relator analisar, previamente,
as  condições  de  admissibilidade  do  recurso,  impedindo,  em  nome  da
economia processual, a tramitação daqueles dissonantes da lei dos ritos. 

Nesse norte, temos que é obrigação do relator impedir
o seguimento de recurso quando interposto de forma incompleta, ou seja,
em confronto com o art. 514, incisos II e III, do CPC/1973, que reza:

Art.  514.  A apelação,  interposta por  petição
dirigida ao juiz, conterá: 
I – os nomes e a qualificação das partes; 
II – os fundamentos de fato e de direito; 
III – o pedido de nova decisão. 

Analisando-se  a  peça  processual  por  meio  da  qual
Sebastião  Tavares  de  Oliveira manifestou  seu  inconformismo  (fls.
2.316/2.334), é possível observar que ela não está completa, uma vez
que  a  fundamentação  recursal  é  abruptamente  interrompida,  sem sua
conclusão,  sem  o  requerimento  de  nova  uma  decisão,  inclusive,  sem
referência e assinatura do advogado subscritor do recurso, finando-se na
fl. 2.334, com posterior carimbo de conclusão à fl. 2.334/v, seguido de
decisão da magistrada a quo pela admissibilidade do apelo (fl. 2.335).

Assim, a apelação não deve ser conhecida, porquanto
não  satisfaz  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  quais  sejam,  a
apresentação suficiente dos fundamentos de fato e de direito, bem como
do pedido de nova decisão.
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Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

TJ/RJ 
EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR.  AÇÃO DE  REVISÃO CONTRATUAL
C/C  INDENIZATÓRIA.  UNIMED  SÃO  GONÇALO  -
NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. REAJUSTE EM
VIRTUDE  DE  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.
SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS  AUTORAIS.  IRRESIGNAÇÃO
AUTORAL. PETIÇÃO RECURSAL INCOMPLETA.
AUSÊNCIA  DE  PARTE  DAS  RAZÕES  E  DA
ÍNTEGRA  DOS  PEDIDOS.
INADMISSIBILIDADE.  FALTA  DE
REGULARIDADE  FORMAL.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO. 1. Para que o recurso preencha os
pressupostos  de  admissibilidade  da  regularidade
formal,  nos termos do artigo  514 do Código de
Processo Civil (atual artigo 1010, IV do CPC/15), é
preciso que na petição de interposição conste  a
exposição do fato, do direito (fundamentação) e o
pedido  de  nova  decisão.  Faltando  um  dos
requisitos  formais,  não  estará  satisfeito  o
pressuposto  de  admissibilidade  e  o  tribunal  não
poderá  conhecer  do  recurso.  2.  Na  espécie,  a
interposição  de  apelação  mediante  petição
incompleta,  sem  parte  das  razões  e  a
integralidade  do  pedido,  impõe  o  não
conhecimento  do  recurso.  3.  Recurso  não
conhecido.  (0014394-52.2014.8.19.0087  –
APELAÇÃO. Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA -
Julgamento:  19/04/2017  -  VIGÉSIMA  QUARTA
CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR)

TJ/RS
APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  À  SAÚDE.
INTERNAÇÃO  COMPULSÓRIA  PARA  TRATAMENTO
CONTRA  DEPENDÊNCIA  QUÍMICA.  RECURSO
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INCOMPLETO.  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO  DE  NOVA
DECISÃO.  INADMISSIBILIDADE.  Estando
incompleto o recurso de apelação, por faltar-
lhe a continuação dos fundamentos de fato e
de direito inicialmente expostos,  bem como
por não haver o necessário pedido de nova
decisão, impõe-se a negativa de seguimento,
ante  a  manifesta  inadmissibilidade
decorrente  do  descumprimento  dos
requisitos dos incisos II e III do art. 514 do
Código de Processo Civil. Precedentes do TJRS.
NEGADO  SEGUIMENTO,  EM  DECISÃO
MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70065524977,
Oitava Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça  do  RS,
Relator:  Luiz  Felipe  Brasil  Santos,  Julgado  em
21/07/2015).

TJ/DF 
APELAÇÃO.  READAPTAÇÃO  DE  SERVIDOR
PÚBLICO.  PETIÇÃO  RECURSAL  INCOMPLETA.
NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I -  A apelação do réu foi interposta de modo
incompleto,  visto  que  não  deduziu
integralmente  a  fundamentação  nem
formulou o pedido. Ausentes os requisitos de
regularidade formal, art. 514, incs. II e III,
do  CPC.  Impossibilidade  de  emenda ante  a
preclusão consumativa. Não conhecimento. II
-  A  r.  sentença  acolheu  tão  somente  um  dos
pedidos formulados pela autora na inicial. Havendo
sucumbência recíproca, mas não proporcional, os
ônus da sucumbência são fixados nos termos do
art. 21, caput, do CPC, inaplicável o princípio da
causalidade. III - Apelação do réu não conhecida.
Apelação  da  autora  desprovida.  (Acórdão
n.846374,  20110111639777APO,  Relator:  VERA
ANDRIGHI,  Revisor:  ESDRAS  NEVES,  6ª  TURMA
CÍVEL,  Data  de  Julgamento:  28/01/2015,
Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 266) 

AGRAVO  REGIMENTAL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
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DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO.
FALTA  DE  REQUISITO  OBJETIVO  DE
ADMISSIBILIDADE. PEÇA RECURSAL INCOMPLETA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. As razões
recursais  da  apelação  devem  acompanhar  o
recurso. A interposição de recurso incompleto,
sem a exposição mínima dos fatos e sem o
correspondente  pedido  é  manifestamente
inadmissível.  2.  Recurso  conhecido,  mas  não
provido.  Unânime.  (Acórdão  n.797101,
20120910249998APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 2ª
TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2014,
Publicado no DJE: 20/06/2014. Pág.: 116).

TJ/SP 
Apelação/REEXAME  NECESSÁRIO  Ação
Declaratória  de  Inexistência  de  Relação  Jurídica
c/c  Pedido  de  Repetição  de  Indébito  e  Tutela
Antecipada  Taxas  de  limpeza  pública,  de
conservação  de  vias  e  logradouros  e  de
salvamento,  prevenção  e  extinção  de  incêndios.
Recurso  incompleto.  Ausência  de
fundamentação completa e de formulação de
pedido. Violação ao artigo 514, do CPC - Juízo
de  admissibilidade  -  Recursos  não
conhecidos.  (Relator(a):  Cláudio  Marques;
Comarca:  Jaú;  Órgão  julgador:  14ª  Câmara  de
Direito Público; Data do julgamento: 12/03/2015;
Data de registro: 16/03/2015). 

APELAÇÃO. Razões da apelação incompletas e
descontínuas  Impossibilidade  de
compreensão dos fundamentos de fato e de
direito pelos quais se insurge a autora contra
a sentença recorrida – Inépcia do recurso –
Inteligência  do  art.  514,  II,  CPC –
Responsabilidade  do  advogado  pela  correta
formação do processo eletrônico,  nos termos do
art. 9º, caput e inciso IV, letra "b", da Resolução

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque



Apelação Cível nº. 0000833-36.2009.815.0381

511/2011  desta  Corte  (que  regula  o  processo
eletrônico  artigo  154,  §  único,  do  Código  de
Processo  Civil)  Recurso  não  conhecido.
(Relator(a):  Miguel  Brandi;  Comarca:  Botucatu;
Órgão  julgador:  7ª  Câmara  de  Direito  Privado;
Data  do  julgamento:  28/08/2014;  Data  de
registro: 28/08/2014). 

MEIO AMBIENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
LIGAÇÃO  DE  ÁGUA  E  ESGOSTO.  RECURSO DE
APELAÇÃO  INCOMPLETO.  RAZÕES
RECURSAIS  PELA  METADE  -  AUSÊNCIA  DO
PEDIDO  DE  NOVA  DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONHECIMENTO  DO
RECURSO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, DO CPC.
Recurso  não  conhecido.  (Relator(a):  João
Negrini  Filho;  Comarca:  Santo  André;  Órgão
julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data  do  julgamento:  05/09/2013;  Data  de
registro: 20/09/2013)

O STJ também já se manifestou pela inadmissibilidade
do recurso incompleto, acrescentando que a responsabilidade pela correta
apresentação do recurso é do recorrente. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  PETIÇÃO INCOMPLETA.
RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. I – É
dever  do  recorrente  zelar  pela  correta
formação do recurso especial, sendo de sua
responsabilidade,  inclusive,  verificar  se  a
peça contém todos os requisitos necessários,
se nela estão contidas todas as folhas, e até
mesmo,  se  está  devidamente assinada.  II  -
Não  merece  prosperar  agravo  regimental
interposto sob a alegação de que o recorrente não
pode ser responsabilizado pelo extravio da parte
final  de  seu  recurso,  depois  que  o  mesmo  foi
devidamente protocolado na Secretaria do Tribunal
a  quo.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no
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REsp  434.612/DF,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  16/09/2003,  DJ
28/10/2003, p. 330).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RAZÕES  DE  RECURSO
ESPECIAL. PEÇA INCOMPLETA. DIFICULDADE
DE  COMPREENSÃO  EXATA  DA
CONTROVÉRSIA.  DEFICIÊNCIA  RECURSAL.
SÚMULA  284/STF.  1.  Incompleta  a  petição  do
recurso  especial  de  modo  a  impedir  a  exata
compreensão da insurgência, incide o verbete da
súmula  284/STF.  2.  "É  dever  do  recorrente
zelar  pela  correta  formação  do  recurso
especial,  sendo  de  sua  responsabilidade,
inclusive, verificar se a peça contém todos os
requisitos necessários, se nela estão contidas
todas  as  folhas,  e  até  mesmo,  se  está
devidamente  assinada."  (AgRg  no  REsp
434.612/DF, DJ 28.10.2003). 3. Agravo regimental
desprovido.  (AgRg  no  Ag  1056413/RS,  Rel.
Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA,
julgado em 04/11/2008, DJe 17/11/2008).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  PETIÇÃO  INCOMPLETA.
DESPROVIMENTO. 1. A parte é responsável pela
correta transmissão dos documentos, ao fazer uso
do  sistema  de  peticionamento  eletrônico.  2.
Apresentando-se  incompleta  a  petição  de
recurso  especial  -  ausência  das  páginas
pares, inclusive aquela na qual deveria estar
o  pedido  e  a  assinatura  do  subscritor  do
recurso  -  prejudicada  está  a  análise  da
controvérsia.  3.  Agravo  regimental  improvido.
(AgRg no REsp 1464234/MS, Rel. Ministro WALTER
DE  ALMEIDA  GUILHERME  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado
em 11/11/2014, DJe 19/11/2014). 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
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INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PETIÇÃO  INCOMPLETA.
INADMISSIBILIDADE.  TRANSMISSÃO
ELETRÔNICA.  DEVER  DE  FISCALIZAÇÃO  DA
PARTE.  1.  Como  se  verifica  às  fls.  419/421,  a
parte agravante não cuidou de transmitir a petição
eletrônica  em  sua  completude.  2.  Conforme  a
jurisprudência  pacífica  desta  Corte,  não  se
conhece de petição incompleta, sendo dever
da  parte  fiscalizar  a  exata  transmissão  do
recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt
no  AREsp  872.108/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
13/09/2016, DJe 22/09/2016). 

Vale  ressaltar  que,  muito  embora  tenha  atravessado
petição,  rogando  pela  juntada  aos  autos  da  última  lauda  das  razões
recursais (fls. 2.362/2.363), na data de 05 de maio de 2016, tal fato não
pode ensejar o conhecimento do recurso, até porque, caso tal pleito de
juntada fosse deferido, o perfazimento do recurso se daria a destempo.

Registre-se  que,  ao  contrário  do  que  ocorre  com  a
petição inicial, quando deve ser oportunizado à parte emendá-la, em se
tratando de apelação não há previsão legal para que o recorrente possa
complementar a sua peça recursal. Ora, possibilitar essa complementação
do  recurso  abriria  espaço  para  que  o  recorrente  ampliasse  sua
argumentação,  inclusive,  depois  de  vencido  o  prazo  recursal,  o  que
configuraria uma verdadeira afronta ao ordenamento jurídico-processual.

Por fim, deve-se destacar a inaplicabilidade da vedação
à  decisão  surpresa  (art.  10  do  CPC/2015),  haja  vista  que  o  presente
recurso, como já mencionado alhures, está sendo analisando segundo a
legislação de regência à época da publicação da sentença combatida.

Diante do exposto e nos termos do art.  932, III,  do
CPC/2015,  não  conheço  da  apelação,  tendo  em  vista  sua
inadmissibilidade. 
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Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 30 de maio de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                            R e l a t o r
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