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APELAÇÕES  CÍVEIS.  APELOS  INTERPOSTOS  PELA 
MESMA PARTE CONTRA O MESMO DECISUM. 

SEGUNDA  APELAÇÃO:  PRINCÍPIO  DA 
UNIRRECORRIBILIDADE.  PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 
NÃO CONHECIMENTO.

–  Não se conhece do segundo apelo, ante a ocorrência do 
fenômeno da preclusão consumativa, que se configurou no 
momento em que a parte exercitou o direito de recorrer, com 
a interposição da primeira apelação.

PRIMEIRA  APELAÇÃO.  RECURSO  INTEMPESTIVO  E 
DESERTO.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  RECURSAL. 
POSTAGEM NO CORREIO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 
2º,  §  3º  DA RESOLUÇÃO Nº 04/2004 DESTE TRIBUNAL, 
QUE  CRIOU  O  SISTEMA  DE  PROTOCOLO  POSTAL 
INTEGRADO. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVANTE DO 
PREPARO. JUNTADA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO 
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RECURSO. DESERÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. 

– A tempestividade dos recursos é matéria de ordem pública, 
configurando  vício  insanável,  podendo  ser  verificada  a 
qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.

– É indispensável que o recibo eletrônico de postagem de 
correspondência por Sedex seja colado no verso da primeira 
lauda do documento, com a chancela do carimbo-datador da 
própria  agência  (art.  2º,  §  3º  da  Resolução  nº  04/2004  do 
TJPB).

– A  comprovação  do  pagamento  das  custas  deve  ser 
simultânea  à  interposição  do  recurso,  de  acordo  com  o 
disposto no art. 511 do CPC.

– Ausente comprovação de qualquer impedimento capaz de 
autorizar a posterior comprovação do preparo (art. 519 do 
CPC) deve ser declarada a deserção do recurso.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  AYMORÉ 
CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTO  S.A. contra  sentença 
prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Boqueirão-PB, fls. 158/161, que, 
nos autos da ação de repetição de indébito c/c  indenização por danos morais, 
ajuizada  por  Francisco das Chagas  Santos em desfavor  da apelante,  julgou o 
pedido procedente.

O promovido interpõe apelação, fls. 164/174.

Às fls.  175/185, o estabelecimento bancário volta a recorrer 
interpondo nova apelação.

Às fls. 186/187, a instituição financeira “vem requerer a juntada  
aos autos da guia de preparo recursal, bem como pugnar pelo prosseguimento do feito.”.

Nas contrarrazões, fls. 194/209, o recorrido argui preliminar 
de inadequação da peça recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão 
recorrida.
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A  Procuradoria  de  Justiça  Cível  opina  pela  rejeição  da 
preliminar, devolvendo o feito sem manifestação meritória por entender ausente 
interesse que justifique a sua intervenção obrigatória, fls. 214/216.

É o relatório. 

D e c i d o .

1  –  Do  não  conhecimento  do  recurso  apelatório  de  fls. 
175/185, por manifesta inadmissibilidade, por força da preclusão consumativa.

O promovido interpõe dois apelos contra a mesma decisão, 
fls. 164/174 e 175/185, em flagrante ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

O  primeiro  recurso  foi  postado  na  “AGF  Rodoviária”  em 
24/02/2014 (fl. 164-v) e protocolizado no Fórum de Boqueirão um dia antes (em 
26/02/2014) do recurso de fls. 175/185, conforme pode ser facilmente percebido ao 
confrontar os registros dos protocolos contidos nas folhas 164 e 175.

Acresço que não há prova acerca de eventual postagem do 
segundo  recurso  na  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  porque  no 
anverso  da  fl.  175  consta  apenas  as  informações:  “José  Ailton  Pereira  da  Silva”; 
“Atendente”; “CPF: 931.235.404-30”; e “20:08h”.

Assim, a análise do apelo de fls.  175/185 encontra óbice no 
princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, para cada provimento 
judicial,  admite-se  apenas  um  recurso,  ocorrendo  o  fenômeno  jurídico  da 
preclusão consumativa no tocante à segunda apelação interposta, somente sendo 
viável,  portanto,  a  análise  do recurso interposto primeiro.  Entendimento este 
pacífico no STJ, confira-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO  -  CONTRATO  NÃO 
JUNTADOS AOS AUTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO 
PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO 
DA CASA BANCÁRIA.
1. Não se conhece do segundo agravo regimental (fls.  1003-1005) por 
força da preclusão consumativa.
2.  Não  juntado  o  contrato  aos  autos,  os  juros  remuneratórios  ficam 
limitados à taxa média de juros de mercado. No período sem divulgação 
da taxa pelo BACEN, os juros remuneratórios devem ser apurados com 
parâmetro na taxa média adotada pelo mercado financeiro da época em 
contratos  similares,  salvo  se  o  percentual  efetivamente  cobrado  for 
inferior  e  mais  benéfico  ao  consumidor,  o  que  somente  é  aferível 
mediante liquidação de sentença.
3.  Agravo  regimental  de  fls.  1003-1005  não  conhecido  por  força  da 
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preclusão  consumativa  e  agravo  regimental  de  fls.  1000-1002 
desprovido.
(AgRg no  Resp  1238604/SC,  Rel.  Ministro  MARCO BUZZI,  QUARTA 
TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014) (negritei)

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  - 
RECURSO  ESPECIAL  INTERPOSTO  ANTES  DA PUBLICAÇÃO  DO 
ACÓRDÃO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  AUSÊNCIA DE 
RATIFICAÇÃO  -  SÚMULA  418  DO  STJ  -  SEGUNDO  RECURSO 
ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1.- É extemporâneo o Recurso Especial interposto antes da publicação do 
Acórdão  que  julgou  os  Embargos  de  Declaração,  quando  não  houve 
ratificação posterior, conforme dispõe a Súmula 418 desta Corte.
2.- O segundo Recurso Especial interposto também é inviável em vista 
da ocorrência da preclusão consumativa.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 260.486/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014) (negritei)

AGRAVOS  REGIMENTAIS  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
PRIMEIRO  RECURSO:  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  FUNDAMENTO 
INATACADO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  283/STF.  SEGUNDO 
RECURSO:  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  PRINCÍPIO  DA 
UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.
1. Nos termos da Súmula 283 do Pretório Excelso, aplicável por analogia 
ao recurso especial, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
decisão  recorrida  assenta  em  mais  de  um  fundamento  suficiente  e  o 
recurso não abrange todos eles".
2.  A interposição  de dois  recursos  simultâneos  pela  mesma parte  e 
contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, 
haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade 
das decisões.
3. Primeiro agravo interno a que se nega provimento. Segundo agravo 
interno não conhecido.
(AgRg no AREsp 243.283/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 14/03/2014) (negritei)

2  –  Da  intempestividade  e  deserção  do  primeiro  recurso 
apelatório, fls. 164/174.

No  exercício  do  exame  de  admissibilidade  do  primeiro 
recurso,  observa-se  que  seu  conhecimento  encontra  óbices  insuperáveis,  o  da 
intempestividade da irresignação e o da deserção.

2.1 – Da intempestividade.

Com efeito, a regra é que as petições sejam protocoladas no 
fórum, tendo o  Sistema de  Protocolo  Postal  Integrado excepcionado a  regra  e 
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transformado os Correios em extensão dos fóruns, para o protocolo de petições, 
conforme prevê a Resolução nº 04/2004 expedida por este Tribunal, que estabelece 
em seu art. 2º, § 3º, in verbis:

“É  indispensável  que  o  recibo  eletrônico  de  postagem  de 
correspondência por Sedex seja colado no verso da primeira lauda do 
documento, com a chancela do carimbo-datador da própria agência, e 
que sejam informados:

I – a data e a hora do recebimento;
II – o código e o nome da agência recebedora;
III – o nome do funcionário atendente”.

No  presente  caso,  observa-se  que  o  apelante  deixou  de 
cumprir a exigência estabelecida na referida Resolução, e desta forma, não pode 
ser considerada a data de 24/02/2014, fls. 164-v, como da postagem, já que devem 
ser observadas as regras do Sistema do Protocolo Postal Integrado, da qual não se 
desincumbiu a recorrente, estando  ausente o comprovante eletrônico expedido 
pela EBCT apto a comprovar a tempestividade do recurso,  a identificação da 
agência  dos  correios  com  o  seu  código,  bem  como  a  data,  hora  e  nome  do 
funcionário atendente.

Destaco que o carimbo aposto na petição recursal (fls. 164-v), 
que identificaria a agência dos correios, bem como o que parece ser outro carimbo 
com  as  informações  “Leonardo  Beltrão  da  Silva”  e  “CPF:  060.046.564-02”,  não 
podem ser considerados para fins de aferição da tempestividade, pois além de 
serem de fácil manuseio, não informam código da agência, notadamente porque 
os requisitos da Resolução acima transcrita são cumulativos e não alternativos.

Considerando que a instância ad quem não está vinculada ao 
juízo de prelibação recursal proferido pela instância a quo, o despacho que recebeu 
o apelo não se sustenta.

2.2 – Da deserção.

O  primeiro  recurso  da  AYMORÉ  CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., também não merece ser conhecido 
por descumprimento de regras processuais relativas ao preparo, pois o preparo 
não fora comprovado no ato de sua interposição.

Com  o  advento  da  Lei  n.  9.756  de  17/12/98,  os  recursos 
passaram a contemplar um procedimento essencialmente de observância formal, 
que impõe à parte recorrente instruí-los, no ato de sua interposição, atrelado à sua 
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petição, o comprovante do respectivo preparo, na forma preconizada pelo artigo 
511 do Código de Processo Civil, verbis:

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.

Depreende-se, pois, com a leitura do aludido artigo, que a 
comprovação  do  preparo  do  recurso  deve  ser  feita  simultaneamente  à  sua 
interposição. Todavia, no caso em tela,  a recorrente não satisfez essa exigência, 
embora não esteja amparada pelo benefício da justiça gratuita e seja clara a regra 
processual naquele sentido.

Outra não é a orientação do Egrégio Superior Tribunal  de 
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO  ESPECIAL.  DESERÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PREPARO. 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS. LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

1.  O  processamento  dos  embargos  de  divergência,  bem  como  dos 

recursos  em  geral,  obedece  a  regramento  expresso  e  específico  do 

Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 11.636/2007, é devido o recolhimento de custas 

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos processos de competência 

originária ou recursal.

3. No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, 

quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o  respectivo  preparo, 

inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

4. O valor das custas estabelecido para a interposição dos Embargos de 

Divergência consta expressamente do item "XXI" da Tabela "A" do Anexo 

"I"  da Res.  nº  4/2013,  que disciplina a  matéria  no  âmbito  desta  Corte 

Superior.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 1273324/SP,  SEGUNDA SEÇÃO, Relator  o  Ministro 

Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/02/2014).

Ademais,  o  preparo  foi  efetuado  em  26/02/2014  às  14:01 
horas  –  02  (dois)  dias  após  a  postagem  do  recurso,  não  tendo  a  recorrente 
comprovado qualquer impedimento capaz de autorizar a comprovação posterior, 
nos termos do art. 5191, do CPC.

1 Art. 519. Provando o apelante justo impedimento, o juiz relevará a pena de deserção, fixando-lhe prazo para efetuar o 
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Com  essas  considerações,  não  conhecido  o  recurso  de 
apelação de fls. 175/185, por manifesta inadmissibilidade em face da preclusão 
consumativa, nego seguimento ao recurso de fls. 164/174, por ser manifestamente 
inadmissível, em face de sua intempestividade e deserção, nos termos do art. 557, 
caput, do Código de Processo Civil. Prejudicada a preliminar arguida em sede de 
contrarrazões

Publique-se. 

Intimem-se.

Transitado  em julgado,  devolvam-se  os  autos  ao  juízo  de 
origem.

João Pessoa, 18 de agosto de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora

preparo.
Parágrafo único. A decisão referida neste artigo será irrecorrível, cabendo ao tribunal apreciar-lhe a legitimidade.
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