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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029767-23.2011.815.2001
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Des. José Aurélio da Cruz.
APELANTE: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A.
ADVOGADO: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/PB 128.341-A).
APELADO: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Felipe
de Brito Lira Souto.

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  AO
BANCO  APELANTE.  OPORTUNIZAÇÃO  DE
PRAZO  PARA  SER  EFETUADO  O  DEVIDO
PREPARO.  INÉRCIA.  INADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
APELO.

1.  É  deserta  a  apelação  interposta  sem  o
comprovante do preparo, ademais por haver sido
concedido à parte recorrente prazo à efetivação
do devido preparo recursal.

2.  Cabe  ao  Relator,  por  meio  de  decisão
monocrática,  negar  provimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, ex  vi  do exposto
no art. 932, III, do NCPC.

RELATÓRIO
O banco apelante, nas razões de sua apelação, requereu

a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando, em síntese, que a
jurisprudência  autoriza  o  deferimento  dessa  benesse  em  favor  das
pessoas jurídicas, ainda mais quando estão em processo de falência.

Tal  pleito  foi  negado,  dando-lhe  prazo  para  que
procedesse com o pagamento do preparo (fls. 161 e 162).

Às fl. 165, foi certificado acerca de sua inércia.

É o que importa relatar.
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DECIDO

Conforme visto acima, apesar de regularmente intimado, o
banco  recorrente  deixou  de  efetuar  o  preparo  de  seu  recurso  em
disceptação.

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.

Nesse  mesmo  palmilhar,  é  válido  colacionar  o  seguinte
aresto:

STJ  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  AgRg  no  AREsp  410392  SP
2013/0338734-7  (STJ)  Data  de  publicação:  04/06/2014
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  APELAÇÃO.
GUIAS  DE  RECOLHIMENTO  (GRU).  AUSÊNCIA.
DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência
desta  Corte  é  firme  no  sentido  de  ser  essencial  à
comprovação  do  preparo  a  juntada  da  Guia  de
Recolhimento  da  União  (GRU),  com  o  respectivo
comprovante de pagamento,  no ato da interposição
do especial, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp
381.632/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  25/02/2014,
DJe  10/03/2014).  2.  No  caso,  não  foram  juntadas  as
guias de recolhimento de custas e de porte de remessa e
retorno  (GRU)  relativas  ao  recurso  especial,  havendo
somente  os  comprovantes  de  pagamento.  3.  Agravo
regimental a que se nega provimento. 

De  modo  que,  diante  da  inexistência  nos  autos  da
comprovação do preparo recursal, não há como prosperar o recurso do
banco autor, ora recorrente.

1  Código de Processo Civil Comentado – 4ª edição 
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D I S P O S I T I V O

Pelo  exposto,  NÃO  CONHEÇO  O  PRESENTE
RECURSO,  o que faço nos termos do art. 932, III, do NCPC, ante sua
manifesta  inadmissibilidade,  eis  que  interposto  sem  o  pagamento  de
preparo.

P.I.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
RELATOR
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