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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2012174-28.2014.815.0000
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Solânea 
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: José da Penha Limeira da Silva
ADVOGADA: Julianna Érika Pessoa de Araújo
EMBARGADO: Município de Solânea

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO
AGRAVO INTERNO.  SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO.  NÃO
OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

- São admissíveis como agravo interno embargos de declaração
opostos à decisão monocrática proferida pelo relator do feito no
tribunal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, receber os embargos
declaratórios como agravo interno para negar-lhe provimento.

JOSÉ  DA  PENHA  LIMEIRA  DA  SILVA opôs embargos de
declaração contra  a decisão monocrática de f.  21/22v que não conheceu
do agravo de instrumento manejado contra decisão do Juiz da Vara Única
de  Solânea,  nos  autos  da  ação  de  cobrança  ajuizada  em  face  do
MUNICÍPIO DE SOLÂNEA, ante a ausência do preparo e a inexistência de
prova de ser o autor beneficiário da gratuidade judiciária. 
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Alega  o  embargante  que  a  decisão  monocrática  deve  ser
reformada, tendo em vista que fora omissa quanto ao fato de não levar
em consideração que lhe foi deferida a justiça gratuita, ofendendo, assim,
o  que dispõe o  art.  535 do  CPC.  Por  tal  motivo,  busca  a  reforma da
decisão hostilizada. 

É o breve relato.

 VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator

Tratando-se  de  embargos  de  declaração  contra  decisão
monocrática,  recepciono-os como agravo interno,  como manda
o figurino jurisprudencial, in verbis:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RECURSO  RECEBIDO COMO AGRAVO  REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  NÃO
CABIMENTO.  EXAURIMENTO  DAS  VIAS  ORDINÁRIAS.  SÚMULA
N. 281/STF.

1.  Admitem-se  como  agravo  regimental  embargos  de
declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo
relator  do  feito  no  tribunal.  Princípios  da  economia
processual e da fungibilidade. […].1 

No  mais,  mantenho  a  decisão  vergastada, pelos  seus
próprios fundamentos, transcrevendo trecho seu adiante:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a legislação processual atribui ao
relator  a  prerrogativa  de  analisar  e  por  fim  ao  recurso,
monocraticamente,  quando  for  manifestamente  impossível  seu
conhecimento, conforme o art. 557 do CPC, sendo esta a hipótese dos
autos, posto que o agravante deixou de comprovar o pagamento do
preparo, bem como de que é beneficiária da justiça gratuita.

De  acordo  com  o  art.  511  do  CPC,  “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”, não se enquadrando a recorrente
nas hipóteses de dispensa do § 1º. 

1 EDcl no AREsp 454.814/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24/04/2014, DJe 02/05/2014.
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Perscrutando a  documentação  colacionada  aos  autos,  constata-se
que o agravante não trouxe prova de recolhimento do preparo,
tampouco de que postulou e foi deferido em seu favor o benefício da
gratuidade judiciária. 

Na verdade, o agravante não atentou para a regra processual, o que
implica na aplicação da pena de deserção de seu recurso. 

No mesmo sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  MEDIDA CAUTELAR.  AUSÊNCIA DO FUMUS BONI
IURIS. RECURSO ESPECIAL DESERTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187/STJ.
1. […]. 4. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de
que a comprovação do preparo deve ser feita no instante da interposição
do recurso, de modo a evitar a deserção, nos termos do art. 511 do CPC
e da Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça ("É deserto o recurso
interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não
recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno
dos autos"). No presente caso, o recurso especial está desacompanhado
das devidas guias. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte
é no sentido de que a intimação para a complementação do preparo só é
admitida  quando recolhido  o valor  de  forma insuficiente,  não  quando
ausente  o  preparo  de  uma  das  guias.  5.  No  caso  concreto,  embora
conste "Declaração de pobreza para fins judiciais" de vários requerentes,
não consta nos autos qualquer manifestação do Juízo de origem
a  respeito  de  pedido  de  justiça  gratuita,  considerando-se
deserto o recurso cujo preparo não tenha sido recolhido. […].2

Destarte, faltando no ato de interposição do recurso o comprovante
de recolhimento  do preparo,  exigência  do art.  511 do CPC,  ou a
prova de ser beneficiária da gratuidade processual, alternativa não
resta senão aplicar a pena de deserção.

Tal  é  a  força  cogente  desse  dispositivo  que,  consoante  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  faltante  àquele
comprovante  sequer  se  conhece  da  irresignação,  mesmo  que
efetuado o preparo após a interposição do recurso,  ainda que no
prazo legal. 

Vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL.  RECURSO  INADMITIDO  NA  ORIGEM  POR  DESERÇÃO.
CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. SÚMULA
Nº 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento,
com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do

2 PET  na  MC  21.156/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/08/2013, DJe 13/08/2013.
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especial, sob pena de deserção. 2. Agravo regimental não provido.3 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA
FORMULADO  NA  PETIÇÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE
PREPARO.  DESERÇÃO  CONFIGURADA.  EFEITO  RETROATIVO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  A
teor 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. A concessão posterior do benefício
da assistência judiciária gratuita não tem efeitos retroativos, não tendo
eficácia para dispensar o pagamento das custas do recurso especial. 3. A
ausência de preparo não enseja a intimação e a consequente abertura de
prazo para regularização. 4. Agravo regimental desprovido.4 

No mesmo sentido, destaco precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL.  Agravo de instrumento.  Deserção. Caracterização.
Interposição sem a comprovação do preparo. Inteligência do art. 511,
caput  c/c  o  art.  557,  caput,  ambos  do  CPC.  Não  conhecimento.
Seguimento negado. - Constituindo-se o preparo um dos pressupostos de
admissibilidade  recursal,  sua  ausência  enseja  o  não  conhecimento  do
recurso aviado,  nos  termos do  art.  511,  caput  c/c  o  art.  557,  caput,
ambos do CPC.5

Assim,  diante  do  exposto,  não  conheço  do  agravo  de
instrumento,  por  considerá-lo  deserto,  o  que faço  com base
nos artigos 511 e 557, ambos do Código de Processo Civil. (sic,
f. 21v/22v).

Além do que foi consignado na  decisão,  ou seja, ausência de
prova do pagamento do preparo  (art. 511 do CPC) ou de que a parte  é
beneficiária da gratuidade judiciária,  o recorrente  não juntou  sequer  aos
autos cópia da petição inicial, de despacho do Juiz  a quo ou outra  peça
que atestasse a concessão, a seu favor, desse benefício.

Consoante  se  observa,  a  decisão  impugnada  nesta
instância  foi  lançada  de  acordo  com tantas  outras  desta  Corte  de
Justiça,  e  em  sintonia  com  o  art.  557  do  CPC,  não  merecendo,
portanto, qualquer retoque.

3 AgRg no AREsp 307.561/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/08/2013, DJe 20/08/2013.
4 AgRg no AREsp 215.447/DF, Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,  TERCEIRA TURMA,  julgado em
06/08/2013, DJe 20/08/2013.
5 TJPB - Processo n. 999.2013.000251-5/001, Relator: Des. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, julgado em
25-03-2013.
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Isso  posto,  recebo  os  aclaratórios  como  agravo
interno e nego-lhe provimento.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                          Relator
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