
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO MONOCRÁTICA  
Apelação Cível nº 0000177-94.2013.815.0751
Origem : 2ª Vara da Comarca de Bayeux
Relator : Desembargador Frederico Martinho Ferraz da Nóbrega
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  DESPEJO  PARA  USO
PRÓPRIO  C/C  COBRANÇA  DE  ALUGUÉIS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  EM  PRIMEIRO
GRAU.  SUBLEVAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
DESERÇÃO  SUSCITADA EM  CONTRARRAZÕES.
PREPARO  NÃO  COMPROVADO.  AUSÊNCIA DE
GUIA  DE  RECOLHIMENTO.  ISENÇÃO  DAS
CUSTAS.  INEXISTÊNCIA  DE  PEDIDO  E  DE
COMPROVAÇÃO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA  NA
PETIÇÃO  DO  RECURSO.  INCIDÊNCIA DO  ART.
511,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
ACOLHIMENTO  DA  PREFACIAL.
INADMISSIBILIDADE  EVIDENCIADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO
AO RECURSO.
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-  A jurisprudência pátria  assentou o entendimento,
segundo  o  qual  não  se  deve  conhecer  do  recurso
interposto  sem  a  comprovação  do  preparo  nos
moldes  do  art.  511,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil.

- Não há como conhecer do recurso que, além de não
juntar  o  recolhimento  das  custas  judicias,  não traz
pedido e nem comprovação da assistência judiciária
gratuita na peça recursal.

-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator,  monocraticamente,  negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  22/24,  interposta  por
Paulo da Silva contra sentença, fls. 14/16, prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara
Mista da Comarca da Bayeux que, nos autos da Ação de Despejo para Uso próprio
c/c Cobrança de Aluguéis  ajuizada em face de  Williames do Nascimento Santos,
julgou procedente a demanda inaugural, consignando os seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para
DECRETAR  O  DESPEJO do  promovido,  com  a
consequente rescisão do contrato de locação relativo
ao  imóvel  mencionado  na  exordial  e,  outrossim,
CONDENO O RÉU a pagar à autora a importância
de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), relativa
aos  aluguéis  e  encargos  contratuais  vencidos  até  a
data  do  ajuizamento  desta  demanda,  acrescido,
ainda, dos demais aluguéis que a autora tem direito
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até a efetiva desocupação do imóvel, adicionados dos
encargos  legais  e  contratuais,  devidamente
corrigidos na forma da lei.

Em suas razões,  o recorrente postula a reforma da
decisão, aduzindo, em síntese, que não existe contrato de aluguel, escritura pública
ou qualquer outro documento que comprove a propriedade do imóvel por parte do
apelado.  Verbera,  ainda,  que,  por  ser  analfabeto,  assinou  acordo  na  Defensoria
Pública, mediante coação do suposto dono do imóvel e do Defensor Público presente.
Por  fim,  alega  que,  além de  residir  no  imóvel  há  mais  de  16  (dezesseis)  anos  e
encontra-se em dia com os pagamentos do aluguel, bem como as contas de água e
energia, o presente julgado encontra-se nulo a partir da citação, tendo em vista a
ausência de intimação da CEHAP para integrar a lide.

 Contrarrazões ofertadas pelo promovido, fls. 70/73,
suscitando,  preliminarmente,  o  não  conhecimento  do  recurso  por  ausência  de
preparo, não tendo o recorrente sequer requerido a gratuidade judiciária. No mais,
pugna pela manutenção do decisum em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, fls. 77/81, em parecer da
lavra  da  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, opinou pelo  desprovimento  do
recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  cumpre analisar a  preliminar de não
conhecimento do apelo por ausência de pagamento,  suscitada pelo recorrido em
sede de contrarrazções.
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Com  efeito,  convém  destacar  que  é  permitido  ao
relator  decidir,  monocraticamente,  acerca  dos  recursos,  quando estes  se  mostram
manifestamente  improcedentes,  inadmissíveis  ou  em  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal ou nos Tribunais Superiores,
nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil. 

Nesses  casos,  ao  julgador  é  possível fornecer  ao
recorrente  a  mesma prestação  jurisdicional  que  seria  dada  se  tal  demanda  fosse
julgada  pelo  Órgão  Fracionário,  proporcionando,  em  acréscimo,  economia  e
celeridade processual.

Acerca do tema, já  decidiu o Superior Tribunal  de
Justiça:

PROCESSO CIVIL. CPC, ARTS. 475 E 557. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM
JURISPRUDÊNCIA  DO  TRIBUNAL  A  QUE
PERTENCE. REMESSA NECESSÁRIA. 1. A aplicação
do  art.  557  do  CPC  supõe  que  o  julgador,  ao
isoladamente, negar seguimento ao recurso, confira à
parte, prestação jurisdicional equivalente à que seria
concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão
colegiado.  2.  A  ratio essendi do  dispositivo,  com  a
redação  dada  pelo  art.  1º  da  Lei  9.756/98,  está  a
desobstruir  as  pautas  dos  tribunais,  dando
preferência a julgamentos de recursos que encerrem
matéria  controversa.  3.  Prevalência  do  valor
celeridade  à  luz  do  princípio  da  efetividade.  4.  O
relator, com base no art. 557 do CPC, pode decidir
monocraticamente a  apelação  e  a  remessa  oficial,
sem,  todavia,  comprometer  o  duplo  grau  de
jurisdição.  5.  Ausência  de  prequestionamento dos
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artigos  da  Lei  6.830/80.  6.  Recurso  especial
desprovido.  (STJ,  1ª  Turma, RESP 517358/RN, Luiz
Fux, Relator, J. 4.9.2003).

O presente  recurso  enquadra-se  rigorosamente  nas
hipóteses elencadas, uma vez que, a toda evidência, mostra-se presente uma causa
objetiva de inadmissibilidade, qual seja, a ausência de preparo.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior expõe:

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. (In.
Código  de  Processo  Civil  Comentado  –  Editora
Revista dos Tribunais - p. 844 - 10ª Edição – 2007). 

Analisando o caderno processual,  observa-se que o
recorrente anexou o recurso apelatório aos autos sem recolhimento das custas, não
havendo sequer pedido de assistência judiciária gratuita na petição do apelo e nem a
declaração de sua pobreza. Logo, diante da falta de comprovação de preparo, é de se
entender configurada a deserção.

Isso porque, o art. 511, caput, do Código de Processo
Civil dispõe expressamente que o preparo do recurso, quando exigido, deverá ser
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comprovado no ato da interposição do recurso. O mesmo dispositivo legal prevê, em
seu §2º, que, em caso de insuficiência do preparo, o recorrente deverá ser intimado a
supri-lo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Ressalte-se que a insuficiência
de  valor  em  qualquer  uma  das  guias  enseja  a  abertura  de  prazo  para  sua
complementação. Entretanto, a ausência de uma das guias exigidas implica deserção.

Nesse norte,  o Superior Tribunal de Justiça vem se
posicionando  no  sentido  de  não  se  conhecer  do  recurso  interposto  sem  a
comprovação do preparo nos moldes do art. 511, caput, do Código de Processo Civil,
pacificando  também  o  entendimento  de  que  o  preparo  deve  ser  realizado  no
momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo certo, outrossim,
que na hipótese de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita,  deve haver o
pedido expresso quando do manejo do recurso, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, calha transcrever o recente escólio:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
PREPARO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE
GRU. DESERÇÃO.  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS.
INEXISTÊNCIA  DE  PEDIDO  E  DE
COMPROVAÇÃO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA  NA
PETIÇÃO DE RECURSO. INCIDÊNCIA DO ART.
511 DO CPC.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou,
quando da admissibilidade do Especial, que "não se
está diante de preparo insuficiente - a demandar a
intimação do recorrente para complementação das
custas  -  mas,  sim,  de  deficiente  comprovação  do
preparo, eis que o recorrente, ao interpor o recurso,
deixou de apresentar o comprovante de pagamento
de uma das Guias de Recolhimento da União" (fl.
419, e-STJ).
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2. Conforme a reiterada jurisprudência do STJ, não
se  pode  conhecer  do  recurso  interposto  sem  a
comprovação do preparo nos moldes  do art.  511,
caput, do Código de Processo Civil.
3. A Corte Especial do STJ também pacificou-se no
sentido  de  que  "o  preparo  deve  ser  feito  no
momento da interposição do recurso,  sob pena de
deserção, sendo certo, outrossim, que na hipótese de
o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, deve
haver a renovação do pedido quando do manejo do
recurso,  uma  vez  que  o  deferimento  anterior  da
benesse  não  alcança  automaticamente  as
interposições  posteriores"  (EDcl  no  AgRg  nos
EAREsp 221.303/RS, Rel.
Ministro  Sidnei  Beneti,  Corte  Especial,  DJe
27.3.2014).
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl
no  AREsp  497.645/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
07/08/2014, DJe 15/08/2014) - negritei.

À  luz  dessas  considerações,  é  de  se  acolher  a
preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

Acrescenta-se, ademais, que, o não conhecimento do
vertente recurso  provoca a prejudicialidade das  matérias  levantadas nas  razões e
contrarrazões recursais.

Nesse  passo,  o  relator,  nos  termos  do  art.  557,  do
Código de Processo Civil, poderá, através de decisão monocrática, negar seguimento
a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com Súmula ou com Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo
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Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. É o caso dos autos. 

Ante  o  exposto,  com fulcro  no  art.  557,  caput, do
Código  de  Processo  Civil,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  SUSCITADA  EM
CONTRARRAZÕES  PARA  NEGAR  SEGUIMENTO  AO  RECURSO  DE
APELAÇÃO,  ante  a  sua  manifesta  inadmissibilidade,  para  manter  a  decisão  de
primeiro grau em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                               Relator
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