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AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE 
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A 
RECURSO APELATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  RECOLHIMENTO. 
NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  NO  ATO  DA 
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.   PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA.  ART.  511  DO  DIPLOMA PROCESSUAL 
CIVIL.  DESERÇÃO  APLICADA.  ALEGAÇÕES  DO 
REGIMENTAL  INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O 
ENTENDIMENTO  ESPOSADO.   DESPROVIMENTO  DA 
SÚPLICA.

-  Sendo  um  dos  pressupostos  de  admissibilidade  dos 
recursos em geral, deve o recorrente, no ato da interposição 
do seu inconformismo, comprovar o pagamento do preparo, 
sob pena de lhe ser aplicada  a deserção, em atenção ao 
que estabelece o art. 511 do Código de Processo Civil.

-  Quando  o  recurso  for  manifestamente  inadmissível  em 
virtude de não atender ao requisito da regularidade formal, 
poderá o relator rejeitar liminarmente a pretensão da parte 
apelante, em consonância com os ditames do art. 511 c/c o 
art. 557, ambos da Lei Adjetiva Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls.  612/644) interposto pelo  Finasa Leasing 
Arrendamento Mercantil S/A contra decisão monocrática desta Relatoria, lançada às fls. 

608/610,  que,  nos  termos  do  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,  negou 

seguimento ao seu recurso apelatório, nos autos da presente ação de revisão movida 

pela Ophbras – Companhia Brasileira de Produtos Oftálmicos.

O agravante suscita, a reforma da decisão de primeiro grau, alegando que o 

recurso  apelatório  foi  protocolado  com a  custas  do  preparo  recursal  no  prazo  legal, 

portanto,  não  deveria  ter  sido  julgado  deserto,  bem  como  repete  as  demais  teses 

esposadas na peça recursal.

No  final,  requer  que  seja  exercido  o  juízo  de  retratação,  revogando  a 

monocrática  ou,  caso  contrário,  seja  o  presente  recurso  posto  em  mesa,  consoante 

determina o §1º, do art. 557, do Código de Processo Civil, a fim de que o colegiado o 

proveja. 

É o breve relatório. 

VOTO 

Pois bem. Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, 

que permite ao julgador reconsiderar a decisão agravada, antes de apresentar os autos  

em sessão de julgamento,  mantenho-a,  em todos os seus termos, pelas razões nela 

expostas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito, declinado através da presente 

irresignação,  uma  vez  que  o  decisum recorrido  encontra-se  em  sintonia  com  a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, comportando julgamento monocrático, à 
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luz da Lei Adjetiva Civil.

Saliente-se  que,  estando  o  recurso  apelatório  em  confronto  com 

entendimento do Tribunal Superior não haveria óbice ao julgamento singular, razão pela 

qual o ratifico, nos exatos termos e sob idêntico fundamento, cujo teor segue, ipsis litteris:

“A teor  das  prescrições  do  art.  557  do  CPC,  o  relator  poderá  
analisar  e  por  fim  ao  recurso,  quando  manifestamente 
inadmissível. 

Vejamos, então, o que prescreve o art. 557, do CPC:

 “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”.

Nesse  diapasão,  temos  que  é  permitido  ao  relator  obstar  
seguimento à irresignação quando tenha sido manejada sem a 
efetiva  comprovação  do  recolhimento  do  respectivo  preparo,  a  
exemplo do que ocorre com este apelo.

Com efeito, compulsando os autos, infere-se que o recurso  
apelatório (fls. 464/485) foi protocolado trazendo à colação a  
guia de recolhimento (fls.486), contudo, a apelante não logrou  
provar  o  seu  pagamento,  haja  vista  que,  no  documento  
denominado  “Guia  de  Recolhimento  de  Custas  e  Taxas”,  
inexiste qualquer dado que nos indique que fora efetivamente  
quitada.

Vejamos o que prescreve o art. 511 do Diploma Processual Civil:

“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”.

Destarte,  o  dispositivo processual  é  claro ao  dispor  que a  
comprovação do recolhimento do preparo deve se dar no ato  
da  interposição  do  recurso,  razão  pela  qual  inviável  a  
concessão de prazo para sanar a mencioanda irregularidade.

Oportuno trazer  à colação precedentes do Superior  Tribunal de  
Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE  
RECOLHIMENTO  DO  TRIBUNAL  DO  ESTADO.  
INADMISSIBILIDADE.  DARF.  MOMENTO.  INTERPOSIÇÃO  DO 
RECURSO. PRECEDENTES.
1 - O recolhimento das custas de preparo deve ser efetuado  
no ato de interposição do recurso.
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2 - AGRAVO NÃO PROVIDO.1

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO.
ART.  511  DO  CPC.  RECOLHIMENTO  NO  ATO  DA 
INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA.
DESERÇÃO.  RECOLHIMENTO  POSTERIOR.  PRECLUSÃO. 
INADMISSIBILIDADE.
1.  O  art.  511,  caput,  do  CPC  estabelece  que,  no  ato  de  
interposição do recurso, a parte deverá comprovar,  quando 
exigido  pela  legislação  pertinente,  o  respectivo  preparo,  
inclusive  o  porte  de  remessa  e  de  retorno,  sob  pena  de  
deserção.
2.  Agravo regimental desprovido.2

Transcrevo,  ainda,  excerto  bastante  elucidativo  retirado  do 
acórdão oriundo daquela Corte Superior, nos autos do  AgRg no  
Ag 1372849/RS, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha:  

“O  posicionamento  adotado  na  decisão  agravada  está  em 
consonância com a orientação jurisprudencial do STJ de que, nos  
termos  do  art.  511  do  Código  de  Processo  Civil,  cabe  ao  
recorrente  comprovar,  no  ato  da  interposição  do  recurso,  o  
respectivo  preparo.  Portanto,  recurso  cujo  preparo  é  recolhido  
após  ter  sido  interposto,  ainda  que  no  prazo,  deve  ser  
considerado deserto.
Incide, in casu, por analogia, o óbice da Súmula n. 187/STJ: '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'.

A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
PREPARO.  APELAÇÃO.  COMPROVANTE  DE  PAGAMENTO.  
JUNTADA  POSTERIOR  À  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  
DESERÇÃO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO 
SUCESSIVA  À  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  REGIMENTAL 
CONTRA  A  MESMA  DECISÃO.  INADMISSIBILIDADE.  
PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO  
CONSUMATIVA.  RECURSO  INTERPOSTO  VIA  FAC-SÍMILE.  
ENTREGA DOS ORIGINAIS EM JUÍZO. NECESSIDADE. ART. 2º  
DA LEI 9.800/99.
1.  Nos  termos  do  art.  511  do  Código  de  Processo  Civil  e  da  
iterativa  jurisprudência  desta  Corte,  a  comprovação do preparo  
deve ser feita no ato de interposição do recurso.

1 AgRg  no  REsp  763.718/BA,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA TURMA, 
julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010.
2 AgRg no Ag 1372849/RS, Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 
10/05/2011, DJe 19/05/2011.
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2.  A  juntada  posterior  do  comprovante  de  preparo  não  é  
circunstância apta a afastar a deserção, uma vez operada a  
preclusão  consumativa  com  a  interposição  do  recurso.  
Precedentes.
3. "Compete ao recorrente diligenciar para a comprovação do
recolhimento de tal quantia, juntando o respectivo recibo no ato da  
interposição do recurso de apelação" (REsp 814.512/PI, Rel. Min.  
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 04.08.2009).
4. Manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma  
única decisão, resta impedido, por força dos princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa,  o conhecimento  
daquele interposto em segundo lugar.
5. Em razão do comando inserto no art. 2º da Lei 9.800/99, não se  
conhece  de  recurso  interposto  via  fac-símile  quando  não  
apresentados os originais em juízo.
6. Precedentes jurisprudenciais específicos.
7.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PORTE  
DE  RETORNO  NO  ATO  DE  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO 
ESPECIAL -  DESERÇÃO  -  DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -  
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A jurisprudência deste Tribunal entende que na interposição de  
Recurso Especial "a comprovação do preparo deve ser feita no  
ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do  
Código de Processo Civil - CPC, sob pena de preclusão, não se  
afigurando  possível  a  comprovação  posterior,  ainda  que  o 
pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal"  
(REsp 655.418/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 30.5.2005).
II - Agravo Regimental improvido.
…
Convém notar ainda a incidência da preclusão consumativa em 
casos da espécie, visto que, nos termos da jurisprudência desta  
Corte, interposto o recurso, o preparo, ou seja, o pagamento de  
todas as despesas exigidas por lei para que ele possa prosseguir,  
é ato àquele vinculado.”

Como  dito,  na  hipótese  vertente,  a  instituição  insurgente  não  
logrou  provar  o  pagamento  das  custas,  porquanto  colacionou  
documento  imprestável  a  tal  desiderato,  em  patente  ofensa  a  
exigência legal, gerando a preclusão consumativa apta a obstar o  
seguimento do seu recurso apelatório. 

Sobre  o  tema,  essa  Corte  de  Justiça  posicionou-se  em  caso  
semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO APRESENTADO A DESTEMPO.  
REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  DESERÇÃO,  
OFENSA AO ART.  511  DO CPC.OFENSA AO REQUISITO DA 
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SIMULTANEIDADE.  PRECLUSÃO.  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO. “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” (art. 511, CPC). Preclui o direito da parte de  
recolher  o  preparo  após  a  interposição  do  recurso  cabível,  
ensejando  seu  não  conhecimento,  por  comprava  deserção.  De  
acordo  com  a  dicção  do  art.  511  do  CPC,  o  recorrente  deve  
comprovar  a  realização  do  preparo  no  ato  da  interposição  do  
recurso, tendo-o como deserto se ocorrido em momento ulterior,  
ainda que dentro do prazo recursal” 3

Desta  forma,  com base  no que  prescrevem os  arts.  511 c/c  o  
caput  do  557,  ambos  do  Código  de  Processo  Civil,  considero  
deserto o presente recurso apelatório e, em conseqüência, nego-
lhe seguimento. (fls. 608/610).

Dessa forma, conforme explanado, as alegações apresentadas na presente 

súplica não se mostram aptas a modificar o entendimento esposado na monocrática, de 

fls. 608/610.

Ante todo o exposto, DESPROVEJO o Agravo Interno. 

É como voto.   

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da Costa 
Macedo.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 23 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto
RELATOR

3  TJPB, AC 042.2004.000.067-3/001, Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa, DJPB 14/09/2010, p. 5
Desembargador José Ricardo Porto
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J/06
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