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APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL.
IMPROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO.
REQUERIMENTO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA.
INDEFERIMENTO.  INTIMAÇÃO  PARA
PAGAMENTO  DO  PREPARO  RECURSAL.
INÉRCIA.  DESERÇÃO  CARACTERIZADA.
INADMISSIBILIDADE  EVIDENCIADA.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

-  Indeferido  o  pedido  de  gratuidade  judiciária
requerido e não efetuado o recolhimento do preparo
no  prazo  assinalado,  deve  ser  aplicada  a  pena  de
deserção  e,  por  conseguinte,  não  conhecer  da
apelação.

- O 932, III, do Código de Processo Civil, permite ao
relator,  de  forma isolada,  não  conhecer  de  recurso

Apelação Cível nº 0000062-90.2013.815.0131                                                                                                                       1



inadmissível, hipótese na qual se enquadra o recurso
deserto.

Vistos.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 211/226, interposta pela
Cooperativa  Agrícola  Mista  de  Cachoeira  dos  Índios, contra  a  sentença  de  fls.
206/209, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras que, nos
autos  da presente  Ação Revisional, proposta  em face  do  Banco do Nordeste  do
Brasil S/A, julgou nestes termos:

À luz do exposto, por tudo o que dos autos consta e
com supedâneo nos princípios de direito que regem
a espécie, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
e o faço por ser medida de direito e justiça. Condeno
o autor nas custas e honorários, estes fixados em R$
800, 00 (oitocentos reais), consoante artigo 20, § 4º, do
CPC.

Em  suas  razões,  a  parte  insurgente  alegou  a
impropriedade da decisão,  requerendo a sua reforma, para se determinar a “(…)
aplicação da Taxa de JUROS DE MORA em apenas  1% ao ano nas Cláusulas  de
Inadimplemento (...)” e a “(…) apuração do valor devido, a partir das Cédulas Rurais
Pignoratícias e Hipotecárias (...)” em discussão.

Contrarrazões ofertadas, às fls. 230/248.

Indeferimento  do  pedido  de  justiça  gratuita,  fls.
258/262, e determinação de recolhimento de custas e preparo, fl. 267.

Certidão,  noticiando  que  a  parte  interessada
permaneceu silente, fl. 269.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
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em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

Adianto que o presente reclamo não se credencia ao
conhecimento,  haja  vista  se  mostrar  presente  uma  causa  objetiva  de
inadmissibilidade recursal, qual seja, a ausência da comprovação do pagamento do
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). 

Com efeito, embora após o indeferimento da justiça
gratuita tenha havido intimação para efetuar o recolhimento das custas e do preparo
recursal, a parte apelante permaneceu inerte, conforme noticiado à fl. 269.
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Nessa  senda,  sabendo  que  o  preparo  recursal  é
pressuposto  de  admissibilidade  do  recurso  e  não  havendo  comprovação  do  seu
recolhimento, não deve o recurso ser conhecido, tendo em vista apresentar-se como
deserto.  Em  outras  palavras,  “O  preparo  é  pressuposto  de  admissibilidade  do
recurso, e, na sua ausência, não sendo a parte isenta do recolhimento ou beneficiada
pela justiça gratuita, deve ser negado seguimento.”(TJPB; AC nº 01820100005364001,
Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira,
julgamento em 28/02/2013).

Sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RECOLHIMENTO  DO  PREPARO  NÃO
COMPROVADO.  PRAZO  PARA
REGULARIZAÇÃO.  INAPLICABILIDADE.
INFRINGÊNCIA DO  ART.  511,  CAPUT,  DO  CPC.
DESERÇÃO.  SÚMULA N.  187  DO  STJ.  1.  Não  se
conhece do recurso interposto sem a comprovação
do preparo nos moldes do art. 511, caput, do Código
de Processo Civil. 2. No ato da interposição do apelo
nobre, deve o recorrente comprovar o recolhimento
do porte de remessa e retorno dos autos, das custas
judiciais  e  dos  valores  locais  estipulados  pelo
Tribunal de origem, sob pena de deserção. 3. Apenas
a insuficiência do preparo, e não a ausência, autoriza
a concessão do prazo estabelecido no § 2º do art. 511
do  CPC.  4.  Agravo  regimental  desprovido.(STJ  -
AgRg no AREsp 443656/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Terceira Turma, DJe 27/11/2015) - negritei.

Esclareça-se,  ademais,  não  haver  que  se  falar  em
cancelamento da distribuição, conforme inicialmente registrado à fl. 267, porquanto
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já se encontrava instalada a relação processual (STJ - REsp: 496149 RJ 2003/0015990-8,
Relator:  Ministra  ELIANA  CALMON,  Data  de  Julgamento:  21/06/2005,  T2  -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.08.2005 p. 236). 

Ressalta-se, por fim, ser dispensável levar a matéria
ao plenário, consoante preconiza o disposto no art. 932, III, do Código de Processo
Civil, o qual confere poderes ao relator para não conhecer de recurso inadmissível,
como ocorrente na espécie.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO APELO.

P. I.

João Pessoa, 05 de abril de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                                 Relator
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