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PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração  contra  decisão  monocrática  –
Recebimento  como  agravo  interno  –
Princípio da fungibilidade – Conhecimento –
Insurgência  contra  decisão  que  acolheu
embargos  de  declaração  –  Deserção  –
Ausência  de  preparo,  de  prova  de
deferimento  de  assistência  judiciária  e  de
pedido  de  concessão  do  benefício  –
Impossibilidade  -  Juízo  de  retratação  –
Reconsideração da decisão monocrática –
Seguimento  negado  do  agravo  de
instrumento  interposto  -  Julgamento
monocrático  (art.  557,  §  1º-A,  do  CPC)  -
Provimento.

-  Em  respeito  ao  princípio  da  economia
processual  e  da  fungibilidade  recursal,
devem ser recebidos como agravo interno
os embargos de declaração, opostos para
rediscussão da matéria em sede de decisão
monocrática  que  negou  seguimento  ao
recurso apelatório.

-  Ao  aviar  agravo de  instrumento,  deve o
agravante efetuar o pagamento das custas
recursais,  comprovar  a  concessão  da
assistência  judiciária  ou,  quando  nada,
requerê-la, sob pena de deserção.
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-  — “Se a decisão recorrida estiver em manifesto
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento
ao recurso” (art. 557, § 1º-A, do CPC).

Vistos etc.

LUZINETE  SOUZA  MEDEIROS  e
HEVERSON SMITH MEDEIROS ALVES interpuseram agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo,  inconformados com a decisão proferida nos
autos  da  ação  ordinária  de  indenização  por  danos  morais,  nº.  0044908-
14.2013.815.2001, que movem em face de  RENAULT DO BRASIL S/A, na
qual o Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, determinou
que os promoventes emendassem a inicial com o fim de reduzir o valor dado
a causa.

Às  fls.  69/76,  negou-se  seguimento  ao
recurso,  nos termos do art.  557,  caput,  do CPC, por  ausência de um dos
documentos obrigatórios para a instrução do agravo, qual seja, a certidão de
intimação.

Inconformados, os agravantes interpuseram
embargos  de  declaração,  aduzindo,  em  síntese,  que  a  ausência  do
mencionado  documento  se  deu  porque  não  houve  intimação  da  decisão
questionada  no  diário  oficial,  tendo  os  embargantes  tomado  ciência  do
“decisum” em cartório.

Às  fls.  89/94,  o  então  relator  acolheu  os
aclaratórios como agravo interno e reconsiderou a decisão monocrática para
que seja conhecer o agravo e determinar seu seguimento.

A agravada, por sua vez, interpôs embargos
declaratórios  (fls.  98/100)   da  decisão mencionada alegando,  em suma,  a
ausência  de  certidão  de  intimação  da  decisão  vergastada,  ausência  da
procuração  outorgada  ao  advogado  da  agravante,  extemporaneidade  do
recurso e deserção.

Por  fim,  pugnou  pela  reforma  da  decisão
monocrática, para que seja reconhecido que não há nos autos certidão de
intimação da decisão agravada, bem como a extemporaneidade do recurso e
a sua deserção.

É o que importa relatar. 

DECIDO:
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Considerando que a decisão de fls. 98/100
acolheu  monocraticamente  os  embargos  de  declaração  interpostos  pelo
recorrente  para  determinar  o  seguimento  do  recurso  de  agravo  de
instrumento,  tem-se que o correto  seria a utilização do recurso de agravo
interno, conforme previsão do artigo 557, §1º, do CPC. 

No  entanto,  inexistindo  erro  grosseiro  e
presente a tempestividade recursal, conheço como agravo interno (artigo 557,
§1º, do CPC) o presente recurso aclaratório, com fundamento nos princípios
da economia processual e da fungibilidade do recuso. 

“Ab  initio”,  convém  salientar  que  o
dispositivo constante do art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil, assim
como o mecanismo prenunciado no art. 284, § 2º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça da Paraíba, disciplinam o cabimento do juízo de retratação
antes da apresentação do agravo interno para o julgamento colegiado, nos
seguintes termos:

Art. 557. (Omissis).

§ 1º Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias,
ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se
não houver retratação, o relator apresentará o processo
em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso
terá seguimento.

Art. 284. (Omissis).

§ 2º Protocolizada a petição, que não comporta resposta
escrita  do  recorrido,  e  apresentada  ao  prolator  do
despacho  ou  da  decisão  agravada,  este,  se  não
reconsiderar o seu ato, independentemente de pauta ou
qualquer  formalidade,  como  relator,  mandará  por  o
recurso em mesa para julgamento pelo colegiado em que
se verificou o incidente.
 

Pois bem, no “decisum” objurgado, o então
relator entendeu ser possível  aferir  a tempestividade do recurso ainda que
ausente a certidão de intimação da decisão vergastada, deixando de analisar,
contudo, a alegação do recorrido quanto à deserção do recurso.

Neste ponto, razão assiste ao agravado.

É que, ao aviar o agravo de instrumento, os
agravantes  deixaram  de  efetuar  o  preparo  das  custas  recursais,  não
comprovaram que  se  encontravam sob  o  pálio  da  assistência  judiciária  e
sequer deduziram pleito do referido benefício em grau de recurso.
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É certo  que  os  recorrentes  requereram a
concessão do benefício no primeiro grau, mas tal pedido não chegou a ser
apreciado pelo juiz de piso.

Com  efeito,  omitido  pelo  magistrado  o
exame  da  questão,  incumbia  aos  insurgentes,  após  publicado  o  ato
jurisdicional tido por agravado, opor embargos de declaração.

Não  tendo  manifestado  os  aclaratórios,
haveriam  de  ter  providenciado,  ao  interpor  o  agravo,  o  recolhimento  das
custas, ou, quando nada, apresentado novo pedido de assistência na peça
recursal, também inexistente.

Na  medida  em  que  não  tomaram  as
referidas providências, deixou deserto o recurso.

E  assim  porque,  não  é  possível  a
concessão tácita dos benefícios da gratuidade judiciária,  sendo necessária
manifestação expressa do julgador acerca da questão, até mesmo porque é
obrigatória a apreciação de todos os pedidos feitos pelas partes.

E desse modo, não há como embrenhar em
seu mérito.

Com efeito, o art.  511,  “caput”,  do Código
de Processo Civil  determina que,  com a  interposição do  recurso  ocorra  o
preparo, ou seja, a legislação processual determina que o preparo seja prévio
ou  concomitantemente  à  interposição  do  recurso,  sendo  um  ato
imprescindível a ser praticado para o prosseguimento normal da irresignação.

Certo  é  que  em matéria  recursal,  vige  o
princípio da consumação, através do qual o ato de recorrer se exaure pelo
depósito da petição e razões recursais junto ao juízo competente. O ato não
deve ser compreendido apenas com a dedução escrita da inconformação,
delimitando-a. Envolve também o concurso de requisitos intrínsecos, como o
pedido  expresso  de  reforma  da  decisão  (em parte  ou  integralmente)  e  a
articulação das razões em dialeticidade com a conclusão do julgado, além
dos requisitos extrínsecos, como a tempestividade e o preparo, cuja ausência
é insuprível, ainda mais quando feita após o transcurso do prazo recursal.

Não  há,  pois,  a  menor  dúvida  de  que  a
redação  do  art.  511,  do  CPC,  é  taxativa  ao  determinar  que  o  recorrente
comprove no ato da interposição do recurso o competente preparo, inclusive,
ainda  que  não  alegada,  a  deserção  pode  ser  decretada  de  ofício  pelo
Tribunal. 
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Dessa forma, tanto a legislação, quanto a
doutrina se manifestam no sentido de que o preparo constitui pressuposto de
admissibilidade recursal, sem o qual não se há de conhecer da irresignação
em face da deserção.

“In  casu”,  como  visto  alhures,  verifica-se
que houve a interposição do recurso de agravo de instrumento sem o devido
preparo.

A respeito do não conhecimento do recurso,
em casos de deserção, colaciono alguns julgados. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL.  MONOCRÁTICA
NEGANDO  CONHECIMENTO  A  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.

− Impossibilidade  de  verificação  da
regularidade  processual,  haja  vista  a  falta  de
apresentação das cópias das guias de recolhimento
de  pagamento  do  preparo  alusivo  ao  recurso
especial.

− Agravo  regimental  desprovido.  (STJ,  AgRg
no agravo de instrumento nº 1.344.320/SP, Quarta
Turma,  Rel.  Min.  Marco  Buzzi,  julgado  em
02/08/2012).

E:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  COMPROVANTE  DO
PAGAMENTO  DE  PREPARO  E  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. JUNTADA
TARDIA  DE  DOCUMENTOS.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Nos termos do art.  511 do CPC, o preparo do
recurso  deve  ser  comprovado  no  ato  de  sua
interposição, não se admitindo a mera juntada do
comprovante de agendamento, que faz a ressalva
de que não houve a quitação da transação. (AgRg
no agravo de instrumento nº 1363339/MT, Quarta
Turma,  Rel.  Min.  Maria  Isabel  Galloti.  DJe
29/03/2012).

Face ao exposto, por entender que a parte
que  interpõe  recurso  e  não  comprova  nem o  recolhimento  simultâneo  do
preparo, nem sua qualidade de beneficiário da justiça gratuita, descumpre o
estatuído no art. 511, da Lei Adjetiva Civil, considero o agravo deserto.
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Nesse  caso,  é  perfeitamente  admissível
que  o  Relator  negue  seguimento  ao  recurso.  Dito  procedimento  encontra
respaldo  no  art.  557,  “caput”,  do  CPC,  uma  vez  que  é  inadmissível  na
espécie. É o texto da lei:

“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”.

Por todas essas razões, com fulcro no art.
557,  §1º-A,  do  CPC,  conheço  do  presente  recurso  para  lhe  DAR
PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE, reconhecendo a deserção do agravo
de instrumento.

P.I.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator
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