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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Terminativa)
Apelação Cível nº. 2004535-56.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  RR  Sport  Wear  Com.  de  Artigos  –  Adv.:  André  Araújo 
Cavalcanti.

Apelado:  Brazmotors  Veículos  e  Peças  LTDA  –  Adv.:  Andrei  Dornelas 
Carvalho.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE 
RECOLHIMENTO  PRÉVIO  DE  PREPARO. 
INADMISSIBILIDADE.  RECURSO  A  QUE  SE 
NEGA SEGUIMENTO.
−De  acordo  com  o  art.  511  do  CPC,  o 
recorrente  deverá  comprovar  o  recolhimento 
do preparo no ato de interposição do recurso.
−Como houve pedido de assistência judiciária 
gratuita  negado,  sendo  dada  oportunidade 
para  o  recolhimento  do  preparo,  os 
recorrentes deveriam providenciado o referido 
recolhimento, sob pena de não conhecimento 
do apelo.

Vistos, etc.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta  por  RR Sport 
Wear Com. de Artigos (fls.  177/194), hostilizando a sentença de fls. 
174/177, proveniente do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital nos 
autos da Ação de Execução proposta pela Brazmotors Veículos e Peças 
LTDA, ora apelada.
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O Magistrado  singular  declarou  a  nulidade  da 
arrematação, determinando a imediata restituição dos valores depositados 
em favor  do  arrematante,  mediante  alvará  judicial,  além de  deferir  o 
pedido de penhora via BACENJUD.

Insatisfeita, RR Sport Wear Com. de Argitos recorreu, 
requerendo,  preliminarmente,  o benefício  da justiça gratuita,  alegando, 
sem  comprovar,  estar  atravessando  sérios  problemas  financeiros,  não 
dispondo de recursos suficientes para arcar com o ônus do processo. No 
mérito,  pediu a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de 
adjudicação  por  parte  do  impugnante/exequente;  desnecessidade  de 
intimação pessal para a hasta pública; competência relativa do juízo onde 
se realizou  o  leilão;  desinteresse  do exequente  nos  imóveis  objeto  de 
execução,  além  de  impossibilidade  de  anulação  da  arrematação  nos 
mesmos autos após a expedição da carta de arrematação.

O  apelado  não  apresentou  contrarrazões,  conforme 
certidão de fl. 196.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
apresentou parecer (fls. 203/204), sem manifestação.

Em despacho de fls. 206/207 foi indeferido o benefício 
da justiça gratuita da pessoa jurídica apelante, sendo determinado que a 
mesma fosse intimada para recolher o preparo no prazo de 10 dias.

É o relatório.

D E C I D O

Inicialmente,  verifica-se  a  ausência  de  requisito  de 
admissibilidade do recurso de apelação, qual seja, o preparo, o qual não 
foi devidamente recolhido, mesmo após a decisão que indeferiu o pedido 
de gratuidade judiciária com abertura de prazo para o recolhimento.

Segundo  o  ilustre  doutrinador  Luiz  Orione  Neto,  in 
Recursos Cíveis, 2ª ed, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 115-116:
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“O preparo é o último pressuposto extrínseco de  
admissibilidade dos recursos. Sem a efetivação do 
preparo,  o  recurso  não é  conhecido.  Consiste  o  
preparo  como  requisito  de  admissibilidade  do  
recurso,  no  pagamento  prévio  das  despesas  
relativas ao processamento deste.”

Portanto, segundo o art. 511 do CPC, o preparo deve 
ser comprovado no ato de interposição do recurso:

“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.”

Ressalva-se  a  obrigatoriedade  do  recolhimento  do 
preparo  no  caso  da  parte  recorrente  ser  beneficiária  da  assistência 
judiciária gratuita. Entretanto, compulsando-se os autos, verifica-se que 
há  decisão  indeferindo  o  pedido  da  pessoa  jurídica  recorrente  (fls. 
206/207),  dando-se  oportunidade  para  a  realização  do  recolhimento, 
dentro de um prazo razoável – 10 dias -, mas mesmo assim a apealnte 
manteve-se  silente,  presumindo-se  que  tinha  condições  de  realizar  o 
pagamento das custas processuais. 

É  preciso  destacar  que  o  recolhimento  prévio  do 
preparo é ônus do recorrente, como tem apontado a jurisprudência do 
STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  INCONSTITUCIONALIDADE 
DA LEI ESTADUAL N. 12.373/2001. COMPETÊNCIA 
DO  STF.  PREPARO  DO  RECURSO  ESPECIAL. 
AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
187/STJ.
1. Não conheço da apontada inconstitucionalidade 
da Lei Estadual n. 12.373/2001 porquanto refoge 
à competência desta Corte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal  de 
Justiça  é  pacífica  no  sentido  de  que,  nos 
termos  do  art.  511  do  Código  de  Processo 
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Civil,  a  comprovação  do  preparo  há  de  ser 
feita antes da protocolização do recurso, ou 
concomitantemente  com  ela,  sob  pena  de 
caracterizar  a  deserção,  mesmo  que  ainda 
não escoado o prazo recursal.
3. Ressalte-se que o Tribunal de origem assentou 
que não se trata de  preparo insuficiente, mas de 
não comprovação do recolhimento dos valores no 
ato  da  interposição  do  recurso.  Por  isso, 
desnecessária  a  intimação  da  recorrente  para 
complementação, precedentes. Agravo regimental 
improvido. (STJ, AgRg no AREsp 385.688/BA, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
AUSÊNCIA  DE  CÓPIA  DE  PEÇA  ESSENCIAL. 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO 
RECURSO ESPECIAL E DO PORTE DE REMESSA E 
RETORNO  DOS  AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
VERIFICAÇÃO  DO  PREPARO.  ÔNUS  DA 
AGRAVANTE NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
1.  Revela-se  deficiente  o  instrumento  do 
agravo dirigido a esta Corte de Justiça,  em 
face da ausência da cópia do comprovante de 
pagamento das custas do recurso especial e 
do  porte  de  remessa  e  retorno  dos  autos, 
peças  essenciais  para  se  verificar  a 
regularidade do preparo recursal.
2.  Impende  ressaltar  que  é  ônus  do 
agravante  zelar  pela  correta  instrução  do 
agravo,  ante  a  impossibilidade  de  corrigir 
eventuais  desacertos  nesta  instância 
excepcional.
3. A juntada de peça posterior à interposição 
do agravo não supre a irregularidade, diante 
da preclusão consumativa.
4. Não  prospera  a  alegação  de  que  as 

referidas  peças  foram extraviadas  no  Tribunal  a 
quo,   quando  de  sua  digitalização,  porquanto 
impossível a comprovação pelos meios indicados. 
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Agravo  regimental  improvido.”  (grifos  nossos) 
(STJ,  AgRg  no  Ag  1379073/SC,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 01/12/2011, DJe 07/12/2011)

No  mesmo  sentido  temos  os  seguintes  precedentes 
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM 
APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE 
POSSE.  Ausência  de  juntada  do  comprovante 
original  do  preparo.  Deserção.  Mora.  Notificação 
extrajudicial  expedida  por  cartório  de  comarca 
diversa  da  do  domicílio  do  devedor.  Invalidade. 
Desprovimento.  Na  linha  de  precedente  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  tem-se  por 
deserto  recurso  desacompanhado  do 
comprovante  original  do  recolhimento  do 
preparo  recurso. Segundo  robusta  posição 
jurisprudencial,  a  notificação  extrajudicial 
realizada por cartório de Comarca diversa da do 
domicílio do devedor não é capaz de constitui-lo 
em  mora,  nas  ações  de  reintegração  de  posse 
decorrentes de arrendamento mercantil.  Ausente 
pressuposto  processual,  extingue-se  o  feito  sem 
resolução meritória.” (grifos nossos)  (TJPB; AGInt 
200.2007.735700-8/001;  Câmara  Especializada 
Criminal;  Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha 
Ramos; DJPB 16/05/2012; Pág. 10) 

“PROCESSUAL  CIVIL.  PRIMEIRA  APELAÇÃO 
INTERPOSTA.  AUSÊNCIA DE  RECOLHIMENTO DO 
PREPARO  RECURSAL.  DESERÇÃO.  NÃO 
CONHECIMENTO.  Nos  termos  do  art.  511  da 
norma adjetiva civil,  no ato da interposição 
do  recurso  o  apelante  deve  comprovar  o 
recolhimento  do  preparo,  sob  pena  de 
deserção. Ausência do pagamento das custas 
recursais.  Não  conhecimento  do  apelo. 
Processual civil. Segunda apelação. Ação cautelar 
preparatória.  Extinção  sem resolução  do  mérito. 
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Honorários  de  sucumbência.  Arbitramento 
irrisório.  Majoração.  Possibilidade.  Razoabilidade. 
Aplicação do art. 20, § 4º, do CPC. Provimento. 
Nas causas de pequeno valor ou naquelas em que 
não  haja  condenação,  a  fixação  dos  honorários 
advocatícios  deve  pautar-se  segundo  apreciação 
eqüitativa do magistrado, de modo a não aviltar a 
atividade  profissional  da  advocacia.  Impõe-se, 
pois, a majoração dos honorários fixados em valor 
ínfimo, a fim de adequá-lo em patamar suficiente 
à  justa  remuneração  do  advogado  e  condizente 
com os serviços por ele prestados.” (grifos nossos) 
(TJPB; AC 200.2008.009572-8/002; João Pessoa; 
Rel.  Des.  Jorge  Ribeiro  Nóbrega;  DJPB 
28/01/2009; Pág. 6) 

Portanto,  diante  da  ausência  de  preparo,  a  apelação 
cível mostra-se manifestamente inadmissível. Neste norte, de acordo com 
o art. 557 do CPC, admite-se que o relator negue seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível:

“Art. 557. 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.”

Diante do exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO, 
com fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  tendo  em vista  a   manifesta 
inadmissibilidade por ausência de preparo.

P.I.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator

31
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