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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REVELIA  DECRETADA 
EM SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO A 
DESTEMPO – INCIDÊNCIA DO ART. 322 DO 
CPC  –  AUSÊNCIA  DE  PREPARO  – 
DESERÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA 
–  APLICAÇÃO  DO  557,  CAPUT,  DO  CPC  – 
SEGUIMENTO NEGADO.

− Nos termos do artigo 322 do Código de 
Processo Civil, contra o réu revel, sem patrono 
habilitado  nos  autos,  os  prazos  recursais 
correrão a partir da publicação do ato decisório, 
independentemente de intimação.

− É  deserta  a  apelação  interposta  sem  o 
comprovante do preparo.

−Cabe  ao  relator,  por  meio  de  decisão 
monocrática,  negar  seguimento  a  recurso 
manifestamente inadmissível.

VISTOS,

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Itaú Unibanco S/A 
contra sentença singular, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária 
por danos morais  e material  c/c pedido de tutela antecipada,  ajuizada por 
Glenny  Daniela  Trajano de Melo  Ferreira,  no qual  alegou  que  teve  seu 
nome,  indevidamente,  inserido  no  rol  dos  inadimplentes,  por  dívida 
inexistente.
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Inconformado, o banco promovido apelou, e em suas razões 
(fls. 75/101), alega que sua revelia não conduziria ao efeito da veracidade das 
afirmações lançadas pelo promovente, bem como aduz que deveria ter sido 
concedido  tempo  hábil  para  que  a  instituição  procedesse  a  baixa  das 
parcelas,  não  existindo  dano  moral  suportado  pela  demandante.  Ao  final, 
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  às  fls.  107/110,  a  recorrida  pugnou  pela 
manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em 
seu parecer de fls. 115/118, opinou pelo desprovimento do apelo.

Esta relatoria, em despacho de fl. 120, determinou a intimação 
do apelante  para  apresentar,  no prazo  de 05  dias,  documento  original  ou 
declaração que ateste a veracidade do documento juntado, à fl. 104, sob pena 
de deserção, tendo a secretaria desta Egrégia Câmara certificado pela não 
apresentação de resposta pelo recorrente, fl.122.

É o relatório. 

DECIDO.
Prima facie,  destaque-se que o juízo de admissibilidade dos 

recursos é matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício, 
conforme autoriza o art. 557, caput, do CPC. 

Em análise à tempestade do recurso, verifico que foi decretada 
a revelia do promovente, ora apelante, na sentença singular, razão pela qual, 
nos termos do art. 322 do CPC, o termo inicial para interposição do recurso 
seria a publicação da sentença em cartório, ou seja, 22/01/2014, expirando 
em 06/02/2014, e o protocolo da apelação, fl. 75, consta o dia 13/02/2014, 
estando intempestivo o apelo inserto.

Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, 
correrão os prazos independentemente  de intimação,  a 
partir da publicação de cada ato decisório.

Nesse sentido esse Tribunal de Justiça já decidiu:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO 
DE  RESTITUIÇÃO  DE  INDÉBITO  TRIBUTÁRIO. 
RECURSO  VOLUNTÁRIO  INTERPOSTO  FORA  DO 
PRAZO.  AUSÊNCIA  DE  PATRONO  NOS  AUTOS. 
TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO 
DO ATO DECISÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 322 DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  APELO  NÃO 
CONHECIDO.CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
MATÉRIA  ANALISADA  SOB  A  ÓTICA  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS 
A  VIGÊNCIA  DA  LC  118/2005.  PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL  APLICÁVEL  À  ESPÉCIE. 
CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  INCIDENTES 
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SOBRE  AS  GRATIFICAÇÕES  DE  REPRESENTAÇÃO, 
DE  ASSESSORAMENTO,  DE  CHEFIA  OU  DIREÇÃO, 
POR  SUBSTITUIÇÃO  CUMULATIVA,  DIFERENÇA  DE 
ENTRÂNCIA  OU  INSTÂNCIA.  VERBAS  PERCEBIDAS 
EM  CARÁTER  PRECÁRIO  E  TEMPORÁRIO,  NÍTIDA 
NATUREZA  PROTER  LABOREM.  IMPOSSIBILIDADE 
DE  DA  EXAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO 
SOBRE  VERBA  DENOMINADA  ACRÉSCIMO  DE 
INCORPORAÇÃO.  ANÁLISE  IMPEDIDA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  AGRAVAMENTO  DA 
CONDENAÇÃO.  SÚMULA  45  DO  STJ.  INCIDÊNCIA 
SOBRE  O  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS. 
INADMISSIBILIDADE.  COMPENSAÇÃO  TRIBUTÁRIA. 
INEXISTÊNCIA  DE  LEI  LOCAL  REGULANDO  O 
INSTITUTO.  IMPOSSIBILIDADE.TAXA  SELIC 
APLICÁVEL  À  ESPÉCIE.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  ALTERAÇÃO.  FIXAÇÃO  NO FORMA 
DO ART. 20,  § 4.º  C/C O 9 3º E SUAS ALÍNEAS DO 
CPC.  VALOR  NOMINAL.  PROVIMENTO  PARCIAL  À 
REMESSA.  _  Nos termos do artigo  322 do Código  de 
Processo Civil, contra o réu revel, sem patrono habilitado 
nos  autos,  os  prazos  recursais  correrão  a  partir  da 
publicação  do  ato  decisório,  independentemente  de 
intimação.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00134967020108152001  -  Órgão  (3ª  Câmara  cível)  - 
Relator Dr. João Batista Barbosa - Juiz Convocado - j. 
Em 06-05-2014) grifo nosso

Outrossim, no que tange à pena de deserção, diz o art. 511 do 
Código de Processo Civil que o recorrente, no ato da interposição do recurso, 
comprovará o pagamento do respectivo preparo.

No entanto, extrai-se dos autos que o recorrente anexou cópia 
do  comprovante  de  pagamento  das  custas  processuais,  e  tendo  sido 
oportunizado prazo para a juntada do original ou declaração de veracidade, 
nos termos do art. 365, IV, do CPC, quedou-se inerte, motivo pelo qual é de 
se decretar deserta a apelação em apreço.

Sobre a matéria, ensina Nelson Nery Júnior:

“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”(grifamos)1.

1  Código de Processo Civil Comentado – 4ª edição 
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Ora,  uma  vez  intempestivo  e  deserto,  o  recurso  é 
manifestamente  inadmissível,  devendo  o  relator  negar-lhe  seguimento, 
consoante  preconiza  o art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo Civil2.  Por 
oportuno, colaciono o julgado que se segue:

“AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO 
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  ART.  557  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  Art.  284.  Ressalvadas  as  exceções 
previstas cm lei e neste Regimento, são impugnáveis 
por  agravo  interno,  no  prazo  de  cinco  dias,  os 
despachos e decisões do relator  e dos Presidentes 
do  Tribunal,  do  Conselho  da  Magistratura,  das 
Seções Especializadas e das Câmaras, que causarem 
prejuízo  ao  direito  da  parte  Regimento  Interno  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba.  Para  seu 
conhecimento,  os  recursos  devem  atender  a 
requisitos  de  admissibilidade,  divididos  em 
intrínsecos  cabimento,  interesse  recursal, 
legitimidade  e  inexistência  de  fato  impeditivo  de 
recorrer  e  extrínsecos  tempestividade,  regularidade 
formal  e preparo.  Assim,  ausente quaisquer desses 
pressupostos,  cumpre  não  conhecer  da  súplica”. 
(TJPB – Processo: 99920090010458001 – Relator: DES 
JOSÉ  RICARDO  PORTO  -  Data  do  Julgamento: 
01/08/2012) GRIFO NOSSO

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  PRESENTE 
RECURSO,  por reconhecê-lo intempestivo e deserto,  o que faço de forma 
monocrática,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  ante  sua  manifesta 
inadmissibilidade.

P.I.

João Pessoa, 21 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator

2 Art. 557. O relator negará 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. 
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