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AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  REVISIONAL.
APELAÇÃO  CÍVEL  JULGADA  DESERTA.
ALEGAÇÃO  RECURSAL  DE  ATENDIMENTO  À
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA GUIA  DE
PREPARO  FALTANTE.  IMPERTINÊNCIA  DO
ARGUMENTO.  DOCUMENTO  APRESENTADO  NA
VARA  DE ORIGEM QUANDO DEVERIA  TER SIDO
PROTOCOLADO  NESTA  CORTE.  AUSÊNCIA  DE
UTILIZAÇÃO  DO  PROTOCOLO  INTEGRADO.
SOLICITAÇÃO NÃO CUMPRIDA CORRETAMENTE.
VÍCIO  QUE  ENSEJA  A  INADMISSÃO  RECURSAL.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISÓRIO
VERGASTADO.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO.

-  “(…).  II  -  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
consolidou-se no sentido de que é insuficiente para comprovação
do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento
das  custas  processuais,  pois  é  indispensável  a  juntada  das
respectivas  guias  de  recolhimento.  Incidência  da  Súmula  n.
187/STJ.
III  - No caso sob exame, verifica-se que a parte recorrente não
apresentou a guia de recolhimento referente às custas judiciais e à
despesa de porte de remessa e retorno (fl. 513e), descumprindo a
regra do preparo imediato.
IV - Consoante o que determina o § 7º, do art. 1.007 do Código de
Processo Civil, a Agravante foi intimada para sanar, no prazo de 5
(cinco)  dias,  o  vício  apontado  (fl.  595e).  Apesar  disso,  mesmo
tendo sido regularmente  intimada para efetuar o saneamento,  a
parte  não  o  fez  no  prazo  assinalado.  Dessa  forma,  o  recurso
especial não foi devida e oportunamente preparado. (...).”
(AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1654419/CE,  Rel.  Ministra  REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe 10/11/2017)
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-  Sendo um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
em  geral,  deve  o  recorrente,  no  ato  da  interposição  do  seu
inconformismo, trazer a guia de recolhimento juntamente com o
respectivo pagamento do preparo, sob pena de lhe ser aplicada a
deserção, em atenção ao que estabelece o art.  1.007 do Novo
Código de Processo Civil.

-  A  falta  da  guia  de  recolhimento  inviabiliza  a  análise  do
cumprimento  do  pressuposto  recursal,  a  medida  que  não  é
possível  verificar  a  qual  processo  se  refere  e  a  que  título  os
valores foram recolhidos.

-  Não  deve  ser  considerada  cumprida  a  determinação  para
apresentação da guia faltante quando a mesma é protocolada na
vara de origem sem uso do protocolo integrado, e não junto ao
Tribunal,  posto  a  intimação  ter  partido  do  segundo  grau  de
jurisdição.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A,
em face da decisão constante às fls. 215/216v, que não conheceu o apelo por ele interposto.

Em  suas  razões  (fls.  218/226),  argumenta,  em  síntese,  ter  apresentado
tempestivamente a guia de preparo recursal, atendendo, assim, a determinação deste Relator, não
havendo razão para o julgamento da apelação como deserta.

Por fim, requer a reconsideração ou o julgamento e provimento da súplica. 

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 234).
 
É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao recorrente, pelas razões a seguir expostas.

A empresa agravante intenta ver reformado o decreto recorrido, que não conheceu do
apelo  por  ela  interposto  ante  a  deserção  pela  ausência  de  apresentação  da  guia  de  preparo
respectiva.
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Na ocasião, o desfecho se deu, após ter sido certificado que a instituição financeira
não atendeu a intimação para suprimento do vício no prazo de 05 (cinco) dias, posto ter apresentado
o apelatório apenas com o comprovante bancário de pagamento, mas sem o boleto respectivo para
analisar a pertinência do adimplemento.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui reiterados precedentes no sentido
ora delineado, inclusive, nos casos sob a égide do Código de Processo Civil. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  2015.  APLICABILIDADE.  PREPARO.  AUSÊNCIA  DE
JUNTADA  AOS  AUTOS  DAS  GUIAS  DE  RECOLHIMENTO
REFERENTES ÀS CUSTAS JUDICIAIS E À DESPESA DE PORTE DE
REMESSA  E  RETORNO.  DESERÇÃO. SÚMULA  N.  187/STJ.
ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,  § 4º,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento  jurisdicional  impugnado.  In  casu,  aplica-se  o  Código  de
Processo Civil de 2015.
II  -  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou-se  no
sentido de que é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação
somente  do  comprovante  de  pagamento  das  custas  processuais,  pois  é
indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento. Incidência da
Súmula n. 187/STJ.
III - No caso sob exame, verifica-se que a parte recorrente não apresentou a
guia de recolhimento referente às custas judiciais e à despesa de porte de
remessa e retorno (fl. 513e), descumprindo a regra do preparo imediato.
IV - Consoante o que determina o § 7º, do art. 1.007 do Código de Processo
Civil, a Agravante foi intimada para sanar, no prazo de 5 (cinco) dias, o vício
apontado (fl. 595e). Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada
para efetuar o saneamento,  a parte não o fez no prazo assinalado.  Dessa
forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1654419/CE,  Rel.  Ministra  REGINA  HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017)

DIREITO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RECURSO  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE  DO  NCPC.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.  DUPLICATAS.
RECURSO  ESPECIAL.  GUIAS  DE  RECOLHIMENTO  SOB  RUBRICA
DIVERSA.  INTIMAÇÃO  PARA  REGULARIZAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE

Desembargador José Ricardo Porto
 3



Agravo Interno nº 0095083-46.2012.815.2001

JUNTADA  DOS  COMPROVANTES  DE  PAGAMENTO.  DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.  O  presente  agravo  interno  foi  interposto  contra  decisão  publicada  na
vigência  do  NCPC,  razão  pela  qual  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os
recursos  interpostos  para esta Corte  Superior  devem estar  acompanhados
das guias  de recolhimento devidamente preenchidas,  além dos respectivos
comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção.
3. Caso em que a parte agravante efetivou o preparo com o preenchimento
errado da GRU e, intimada na forma do art. 1007, § 4º, do NCPC, deixou de
apresentar os comprovantes de pagamento.
4. Possibilitar a juntada posterior de documentos é privilegiar o patrono, que
inobservou o dever de diligência. Não se pode, nessa via, juntar documentos
fora do prazo exigido em lei, pois é de rigor a formação completa, sob pena de
não conhecimento.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1083811/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)

Dessa forma, ainda que o ora suplicante alegue ter apresentado a guia solicitada em
tempo hábil,  protocolou na vara de origem (fls. 227/228), quando deveria ter  feito junto a esta
Corte, posto a determinação partiu do segundo grau de jurisdição, não sendo sanado o vício, razão
pela qual o descumprimento foi corretamente certificado às fls. 214.

Com isso,  tenho que a monocrática recorrida deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, os quais transcrevo a seguir:

Compulsando os autos, infere-se que o recurso apelatório foi interposto sem a
juntada da respectiva guia de recolhimento, sem qualquer justificativa.

Devidamente  concedido  o  prazo  para  sanar  a  irregularidade,  a  empresa
recorrente manteve-se inerte, a teor da certidão de fls. 14.

Vejamos o que prescreve o art.1.007 do Novo Diploma Processual Civil:

Art.  1.007.   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.

O dispositivo processual  é  claro ao dispor que,  no ato da interposição do
recurso, a parte deve comprovar o recolhimento do preparo.

Destarte,  não  há  como  se  conhecer  da  súplica  em  referência,  diante  da
ausência  da  respectiva  guia, o  que  impossibilita  aferir  se  o  pagamento
realizado está correto e se relaciona ao presente recurso. 
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Oportuno trazer à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA  DA  GUIA  DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO. DESERÇÃO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de não ser suficiente para a
comprovação do preparo somente a juntada dos comprovantes de pagamento
do porte de remessa e retorno dos autos, bem como das custas processuais,
sem a juntada das respectivas Guias de Recolhimento da União.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1480687/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL.  INSTRUMENTALIDADE RECURSAL.  AUSÊNCIA
DE  GUIA  DE  RECOLHIMENTO  DA  UNIÃO.  DESERÇÃO.  AGRAVO
CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
LASTREADA  NO  ART.  543-C,  §  7º,  I,  DO  CPC.  NÃO  CABIMENTO.
EXEGESE DOS ARTS. 543 E 544 DO CPC.
1.  É possível receber os embargos de declaração como agravo regimental, em
homenagem à fungibilidade recursal e à economia processual, quando nítido o
seu caráter infringente. Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29.5.2012.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser insuficiente para
a  comprovação  do  preparo  a  juntada  somente  dos  comprovantes  de
pagamento do porte de remessa e retorno dos autos, bem como das custas
processuais, sem a juntada das respectivas GRU's.
3. O STJ entende não ser cabível agravo contra decisão que nega seguimento
ao recurso especial lastreada no art. 543-C, § 7º, I, do CPC, pois o acórdão
recorrido  estaria  no  mesmo  sentido  daquele  proferido  em  recurso
representativo de controvérsia por este Superior Tribunal.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, e improvido.
(EDcl  no  AREsp  563.059/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  PREPARO  DO  RECURSO  ESPECIAL.  PORTE  E
REMESSA. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ.
O  recurso  especial  foi  interposto  sob  a  vigência  da  Resolução  n.1/2012,
expedida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, sem a observância
das normas referentes ao preparo, uma vez que não foi juntada aos autos a
guia de porte e remessa, o que determina o reconhecimento da deserção.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  596.522/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  AÇÃO  CIVIL  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  DE  PREPARO.  CONFIGURAÇÃO  DE  DESERÇÃO  DO
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RECURSO  ESPECIAL.  SÚMULA  187/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.
1. É pacífica a orientação desta Corte Superior no sentido da possibilidade do
recebimento de embargos de declaração como agravo regimental  quando a
pretensão  contida  no  recurso  integrativo  tiver  nítido  e  exclusivo  caráter
infringente.
2.   O  Tribunal  de  origem,  ao  inadmitir  o  recurso  especial  de  Edyano
Bittencourt  Coutinho e  Outros,  ora embargantes,  consignou que "o recurso
apresenta-se deserto, uma vez que foi protocolizado desacompanhado de uma
das  guias  de  recolhimento  do  preparo  de  custas, conforme  certidão  de  fl.
2.665, e, 'se não houve a apresentação de uma das guias exigidas, não há falar
em pagamento parcial do preparo, mas, de fato, na deserção do recurso, o que
afasta  a  aplicabilidade  do  artigo  511,  §  2º,  do  CPC'  (EDcI  no  REsp
1.102.503/SC,  3ª  T.,  Min  Nancy  Andrighi,  DJe  de  26/06/2012)"  (e-STJ  fl.
2.723).
3.  Efetivamente,  os  agravantes  interpuseram  o  recurso  especial
desacompanhado  da  guia  de  recolhimento  do  preparo  de  custas  ou
comprovante de pagamento, o que atrai a incidência da Súmula 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". Tal consideração afasta a possibilidade de aplicação da
regra do art. 511, § 2º, do Código de Processo Civil.
4. Ademais, não há falar em "premissa equivocada" na análise nas guias e dos
comprovantes  de  pagamento  das  custas  relativas  ao  preparo  do  recurso
especial e do porte de remessa e retorno dos autos, indicadas pelos próprios
embargantes como constantes às fls.
e-STJ 2705 e 2707/2708 dos autos.  A simples análise das referidas guias e
comprovantes de pagamento indica que consta como beneficiário e pagador do
referido preparo "DELTA CONSTRUÇÕES S/A",  a  qual  figura no presente
processo  como  parte  interessada,  e  não  os  recorrentes  EDYANO
BITTENCOURT COUTINHO e OUTROS indicados no recurso especial de e-
STJ fls 2.688/2/704.
5. Agravo regimental não provido.
(EDcl no AREsp 573.752/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014)

Logo, a falta da guia de recolhimento inviabiliza a análise do cumprimento do
pressuposto recursal, à medida que não é possível verificar a qual processo se
refere e a que título os valores foram recolhidos.

Assim, diante da inobservância de pressuposto recursal objetivo, e com base no
que  prescreve  o  art.  932,  inciso  III  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,
considero  deserto  o  presente  recurso  apelatório  e,  em  consequência,  não
conheço da súplica apelatória. - fls. 215/216v.

Assim sendo, o decreto agravado merece ser mantido, eis que apoiado com base em
fundamentação legal e jurisprudencial.

Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, para manter inalterada a
decisão questionada.
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É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro  dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/12 (R)
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