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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  MONITÓRIA.  SENTENÇA  DE 
PROCEDÊNCIA.  DECISÃO  RECORRIDA 
PUBLICADA  SOB  A  ÉGIDE  DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  ANÁLISE  DA 
ADMISSIBILIDADE  SEGUNDO  O  REFERIDO 
DIPLOMA  PROCESSUAL.  ENUNCIADO  Nº  2 
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA. 
PEDIDO  FORMULADO 
CONCOMITANTEMENTE  À  INTERPOSIÇÃO 
RECURSAL.  AUSÊNCIA  DE  PREPARO. 
DESERÇÃO CONFIGURADA.  PRECEDENTES 
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E 
DESTA  CORTE. RECURSO  DE  APELAÇÃO 
NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, 
INCISO  III,  DO  NCPC.  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO.

1. O STJ aprovou enunciados administrativos 
definindo  regras  de  direito  intertemporal  em 
razão da vigência do NCPC. 

2. Assim,  “Aos  recursos  interpostos  com 
fundamento No CPC/1973 (relativos a decisões 
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na 
forma  nele  prevista,  com  as  interpretações 
dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do 
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Superior  Tribunal  de  Justiça”.  (Enunciado 
administrativo número 2, do STJ).

3. No  caso  dos  autos,  a  irresignação  foi 
interposta em face de decisão publicada antes 
da  vigência  do  novo  CPC,  devendo,  por 
consequência,  serem observados  os  requisitos 
de admissibilidade deste recurso de acordo com 
as  regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do 
Código de Processo Civil de 1973.

4. Nesse  cenário,  segundo  a  atual  e 
consolidada  jurisprudência  deste  Egrégio 
Tribunal,  bem  como  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça, apesar da possibilidade do benefício de 
assistência  judiciária  ser  requerido  a  qualquer 
tempo  e  grau  de  jurisdição,  enquanto  não 
deferida  a  gratuidade,  o  recorrente  não  está 
exonerado do recolhimento do preparo.

5. Na  hipótese,  a  recorrente  requereu  o 
benefício nas razões do recurso apelatório e não 
realizou  o  devido  preparo  quando  de  sua 
interposição,  só  o  fazendo  posteriormente. 
Dessa forma, não há como conhecer do recurso 
de  apelação  ante  a  ocorrência  de  deserção. 
Precedentes do STJ e desta Corte.

Vistos, 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Retina Produtos 
Óticos Ltda e outros em face de sentença (fls. 172-174v) que, nos autos 
da Ação Monitória, movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, julgou 
procedente  o  pedido  inicial,  rejeitando  os  embargos  monitórios,  para 
constituir  de  pleno  direito  o  título  executivo  judicial,  intimado-se  a 
devedora e prosseguindo-se na forma como previsto no Livro II, Título II,  
Capítulos II e IV do Código de Processo Civil, [...].

Irresignada,  a  parte  demandada  interpôs  o  presente 
recurso  de  apelação,  pugnando,  preliminarmente,  pela  concessão  da 
gratuidade judiciária.

Em  suas  razões  (fls.  177-185),  defende  a  nulidade  da 
sentença em razão de ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, 
argumenta que houve em desacerto o juízo  a quo, porquanto constam 
dos  autos  o  contrato  e  os  extratos  das  movimentações  de  contas 
realizadas, sendo estes os documentos necessários para comprovar que 
os valores cobrados pela parte recorrida estão em desacordo com o que 
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foi pactuado. Aduz que se fosse necessária a elaboração de planilha com 
explicação  técnica  de  um  profissional  habilitado  na  área,  deveria  ter 
oportunizado as partes apresentar prova pericial,  o que não fora feito, 
porquanto  o  despacho  de  fl.  155  apenas  intima  as  partes  para 
informarem acerca de produção de prova em audiência, o que não seria 
o caso da prova pericial. Argumenta, ainda, ter o apelado agido de má-fé 
e  de  forma  ilegal  ao  recusar-se  a  entregar  os  cheques  não 
compensados,  além  do  que  a  recorrida  não  fornecia  os  dados 
necessários para que as recorrentes providenciassem as cobranças aos 
emitentes dos cheques devolvidos.  Assim, pugnou pelo provimento do 
apelo para reformar a decisão recorrida.

Regularmente  intimado,  o  recorrido  apresentou 
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 235-242).

Dispensada  a  intervenção  Ministerial,  por  força  da 
recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, do CNMP, bem como o art. 
178, do NCPC.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO

Questão de ordem processual impede o conhecimento do 
presente recurso, conforme veremos.

Isso  porque,  os  requisitos  de  admissibilidade  deste 
recurso  obedecerão  as  regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do 
Código de Processo Civil de 1973, porquanto a irresignação foi interposta 
em face de decisão publicada antes da vigência do novo CPC.

Com  efeito,  o STJ  aprovou  enunciados  administrativos 
definindo regras de direito intertemporal em razão da vigência do NCPC. 

Assim,  dispõe  o  Enunciado  Administrativo  nº  02  do 
Superior Tribunal de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas,  até então,  pela jurisprudência 
do Superior Tribunal  de Justiça”.  [grifos e destaques 
acrescidos].

Nesse cenário, como a irresignação foi interposta em face 
de  decisão  publicada  antes  da  vigência  do  novo  CPC,  devem,  por 
consequência, serem observados os requisitos de admissibilidade deste 
recurso de acordo com as regras e entendimentos jurisprudenciais do 
Código de Processo Civil de 1973.
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A propósito,  cito  jurisprudência  desta  Corte  acerca  do 
tema:

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  MANDAMENTAL. 
CUMPRIMENTO  PROVISÓRIO  DA  ORDEM  . 
DEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  FAZENDA 
PÚBLICA.  DECISÓRIO HOSTILIZADO LANÇADO SOB 
A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 
ANÁLISE  DA  ADMISSIBILIDADE  SEGUNDO  O 
REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL.  ENUNCIADO Nº 
2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO 
DO  DECISUM  AGRAVADO  ATRAVÉS  DE  MANDADO 
DE  INTIMAÇÃO.  INÍCIO  DO  PRAZO  RECURSAL. 
JUNTADA AOS AUTOS. PRECEDENTE DA CORTE DA 
CIDADANIA.  INTEMPESTIVIDADE.  CONSTATAÇÃO. 
NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA REGIMENTAL.  - 
Os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso 
obedecerão  as  regras  e  entendimentos 
jurisprudenciais  do  Código  de  Processo  Civil  de 
1973, porquanto a irresignação foi interposta em face 
de decisão publicada antes da vigência do novo CPC. 
-  "Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de 
março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de 
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça." (Enunciado Administrativo 
nº  02  do  Superior  Tribunal  de  Justiça).  [...]  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
20056934920148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES 
JOSE RICARDO PORTO, j. em 30-03-2016). 

No  caso  dos  autos,  observa-se  que  o  recorrente, 
quando da interposição do recurso voluntário (fl. 176), apesar de ter 
requerido  os  benefícios  da  gratuidade  judiciária,  não  instruiu  o 
apelo  com  a  devida  guia  de  recolhimento  do  preparo  recursal, 
somente o fazendo quase um ano após sua interposição (fl. 223)  o 
que não afasta a violação da regra prevista no artigo  511, do  CPC, in 
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." (grifei) 

Portanto,  o  presente  recurso  não  deve  ser  acolhido, 
porquanto consoante reiterada jurisprudência do STJ é no sentido de que 
a guia de preparo deve ser juntada aos autos no ato da interposição 
do  recurso  (AgRg  no  AREsp  191522-RS,  Rel.  Min.  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI), não se admitindo juntada posterior. 

Sobre a matéria, ensina Nelson Nery Júnior:
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“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.

Em caso idêntico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 
assim decidiu:

RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.417.430  -  SP 
(2013⁄0374110-5)   [...].  Sustenta,  em  síntese,  que  o 
preparo  foi  recolhido  antes  da  interposição  da 
apelação  e,  embora  tenha  sido  comprovado  nos 
autos após a protocolização do recurso, não há falar 
em deserção. Não foram apresentadas contrarrazões (e-
STJ  fl.  100).  É  o  relatório.  Decido.  O  recurso  não 
merece  provimento.  O  artigo  511  do  CPC  prevê 
claramente  que  a  comprovação  do  pagamento  do 
preparo  deve  ocorrer  no  ato  de  interposição  do 
recurso,  in 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."    Com efeito, a comprovação do preparo 
exigido  pelo  Código  de  Processo  Civil  é  imediato, 
sendo deserto  o  recurso  em que tal  ato  se  dê em 
momento posterior à sua interposição. [...]. Diante do 
exposto, nos termos do art. 557, caput , do CPC, NEGO 
PROVIMENTO  ao  recurso  especial.  Publique-se  e 
intimem-se.  Brasília  (DF),  22  de  maio  de  2015. 
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator. 

Nesse mesmo palmilhar, é válido colacionar os seguintes 
arestos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.  511 
DO CPC. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO 
NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO 
RECURSO.  GUIAS  JUNTADAS  POSTERIORMENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1.-  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. 2.- No 
caso, o Tribunal de origem relevou a falta de juntada de 
guia  de  preparo  da  apelação  no  prazo,  salientando 
inexistência de má fé. De fato, uma cópia da Apelação 
foi interposta no dia 1.11.2007 sem guia de preparo, 

1  Código de Processo Civil Comentado – 4ª edição 
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que  veio  a  ser  juntada  somente  cinco  dias  após, 
juntamente  com  requerimento  de  "juntada  da  via 
original da apelação com as devidas guias de preparo 
- recolhidas no prazo - e que, por equívoco, no ato do 
recebimento  pelo  setor  de  protocolo,  constou  para 
juntada  aos  autos  a  cópia"  (e-STJ  fl.  274).  Mas  a 
jurisprudência desta Corte é no sentido de que a guia 
de  preparo  deve  ser  juntada  aos  autos  no  ato  da 
interposição do recurso (AgRg no AREsp 191522-RS, 
Rel.  Min.  MARIA  ISABEL  GALLOTTI),  não  se 
admitindo  juntada  posterior.  Do  fato  de  admitir  a 
complementação ulterior  não resulta  o direito  de juntar 
posteriormente a guia de preparo. 3.- A juntada posterior 
de guia, com nova peça de apelação, ainda que idêntica 
à anterior, tachada de cópia, não leva a relevar a falta - 
até porque, se admitida a prática, estaria também criado, 
por via oblíqua, faculdade de criar incidente processual 
de que deriva prejuízo para a parte contrária, vencedora 
ao  julgamento  pela  sentença.  4.-  Recurso  Especial 
conhecido  e  provido.  (REsp  1410017/SP,  Rel.  Ministro 
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
17/12/2013, DJe 04/02/2014). 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 511 
DO CPC. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO 
NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO 
RECURSO.  GUIAS  JUNTADAS  POSTERIORMENTE. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- 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. 2.- No 
caso, o Tribunal de origem relevou a falta de juntada de 
guia  de  preparo  da  apelação  no  prazo,  salientando 
inexistência de má fé. De fato, uma cópia da Apelação foi 
interposta  no  dia  1.11.2007  sem guia  de preparo,  que 
veio a ser juntada somente cinco dias após, juntamente 
com requerimento de "juntada da via original da apelação 
com as devidas guias de preparo - recolhidas no prazo - 
e que, por equívoco, no ato do recebimento pelo setor de 
protocolo, constou para juntada aos autos a cópia" (e-STJ 
fl. 274). Mas a jurisprudência desta Corte é no sentido 
de que a guia de preparo deve ser juntada aos autos 
no ato da interposição do recurso (AgRg no AREsp 
191522-RS,  Rel.  Min.  MARIA ISABEL GALLOTTI),  não 
se admitindo juntada posterior. Do fato  de admitir  a 
complementação ulterior  não resulta  o direito  de juntar 
posteriormente a guia de preparo. 3.- A juntada posterior 
de guia, com nova peça de apelação, ainda que idêntica 
à anterior, tachada de cópia, não leva a relevar a falta - 
até porque, se admitida a prática, estaria também criado, 
por via oblíqua, faculdade de criar incidente processual 
de que deriva prejuízo para a parte contrária, vencedora 
ao  julgamento  pela  sentença.  4.-  Recurso  Especial 
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conhecido  e  provido.  STJ  -  REsp:  1410017  SP 
2013/0146827-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data 
de  Julgamento:  17/12/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA, 
Data de Publicação: DJe 04/02/2014) (grifos acrescidos).

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PORTE  DE 
REMESSA  E  RETORNO.  RECOLHIMENTO  DO 
PREPARO  NÃO  COMPROVADO  NO  ATO  DA 
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  ESPECIAL.  SÚMULA 
187/STJ.  DESPROVIMENTO.  1. É  deserto  o  recurso 
interposto  para  o  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
quando  a  guia  de  recolhimento  do  preparo  só  é 
juntada  em  momento  posterior  à  interposição 
recursal, a teor do art. 511 do CPC. Além do mais, no 
presente caso,  o pagamento da GRU foi  realizado tão-
somente  com  a  interposição  do  Agravo  em  Recurso 
Especial  (fls.  339).  2.  Cuidando-se  de  ausência  de 
preparo e não de sua insuficiência, descabe a intimação 
prevista no § 2o. do art. 511 do Código de Processo Civil 
(AgRg nos EAg 1173621/SP, Rel.  Min. CESAR ASFOR 
ROCHA,  Corte  Especial,  DJe  22/06/2011).  3.  Agravo 
Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 444051 
MG  2013/0399770-9,  Relator:  Ministro  NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, 
T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
01/09/2014)

De  mais  disso,  segundo  a  atual  e  consolidada 
jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como do Superior Tribunal de 
Justiça,  apesar  da  possibilidade  do  benefício  de  assistência  judiciária 
possa ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não 
deferida a gratuidade, o recorrente não está exonerado do recolhimento 
do preparo.

A propósito: 

[...]. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA 
FORMULADO  NA  PETIÇÃO  RECURSAL.  ERRO 
GROSSEIRO.  PREPARO  FEITO  A  DESTEMPO. 
DESERÇÃO.  ART.  511  DO  CPC.  1.  Caracteriza  erro 
grosseiro  o  pedido  de  assistência  judiciária  gratuita 
formulado na própria petição recursal. 2. Enquanto não 
apreciado  o  pedido  de  justiça  gratuita,  não  fica  o 
recorrente  exonerado  do  pagamento  das  custas 
processuais, considerando-se deserto o recurso cujo 
preparo  só  ocorre  após  a  intimação  judicial  do 
requerente  para  comprovar  seu  estado  de 
necessidade. 3.  Agravo  regimental  provido  para  se 
conhecer  do  recurso  especial  e  negar-lhe 
provimento."(Terceira  Turma,  AgRg  no  REsp  n. 
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1.267.265/SP, relator  Ministro João Otávio de Noronha, 
DJe  de  23.8.2013.)"PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DESERÇÃO  DO  APELO  ESPECIAL.  PEDIDO  DE 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  CONCOMITANTE  COM  A 
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DE  COMPROVAÇÃO  DO  PREPARO.  MOMENTO  DA 
INTERPOSIÇÃO. ART.  511 DO CPC.  INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA  187  DO  STJ.  1.  Nos  termos  do  art.  511  do 
Código  de  Processo  Civil,  o  recolhimento  do  preparo 
deve  ser  comprovado  no  momento  da  interposição  do 
recurso especial, sob pena de deserção. 2. Não obstante 
exista a possibilidade de se requerer em qualquer grau de 
jurisdição e em qualquer tempo os benefícios da justiça 
gratuita, no curso da ação o pedido deve ser formulado 
por  petição  avulsa  e  apensado  aos  autos  principais, 
conforme  preceitua  o  art.  6º  da  Lei  1.060/50, 
procedimento  que,  não  observado,  caracteriza  a 
deserção  do recurso especial  e a aplicação da Súmula 
187 do Superior Tribunal de Justiça. 3.  Só se concede 
prazo para regularização do preparo nas hipóteses de 
recolhimento  insuficiente,  e  não,  como  nos  autos, 
quando  não  houver  sido  recolhida  a  totalidade  do 
valor  relativo às custas judiciais exigidas. 4.  Agravo 
regimental  a  que se nega provimento."  (Quarta Turma, 
AgRg  no  AREsp  n.  314.506/MS,  relator  Ministro  Raul 
Araújo,  DJe  de  1º.8.2013.)  Ante  o  exposto,  nego 
provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF),  14 de 
abril de 2015. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Relator)

 
Assim, é de considerar deserto apelo, porquanto a guia de 

preparo fora juntada tardiamente.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  O  PRESENTE 
RECURSO,  já que deserto,  o que faço nos termos do art.  932, III,  do 
NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade, considerando as regras de 
transição acima.

P.I.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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