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Embargante: MM Engenharia Ind. e Com. Ltda.
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DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS  INFRINGENTES  –  JUÍZO  DE 
ADMISSIBILIDADE.  PREPARO.  AUSÊNCIA. 
ARTIGO  511  DO  CPC.  DESERÇÃO.  NÃO 
CONHECIMENTO.

− A  demonstração  do  preparo  dos  embargos 
infringentes  deve  ser  efetuada  no  ato  de  
interposição do recurso, na forma do art. 511, CPC,  
não  podendo  ser  relevada  a  deserção  ainda 
quando haja previsão no Regimento do Tribunal de  
origem  autorizando  o  preparo  em  momento  
posterior.

−  Exigido  o  preparo  dos  embargos  infringentes 
pela legislação pertinente, deverá o recorrente, no 
ato  da  oposição  destes,  comprovar  o  respectivo 
recolhimento, sob pena de deserção.

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos Infringentes (fls. 198/207) interpostos por 
MM Engenharia  Ind.  e  Com.  Ltda. em face  de  acórdão  (fls.  191/196)  não 
unânime proferido pelos integrantes da 3ª Câmara Cível que, dando provimento 
ao recurso apelatório interposto pela Elizabeth Porcelanato Ltda, por maioria, 
excluiu a indenização por danos morais. 

É o relatório.

Decido.

Cabe-me,  assim,  na  condição  de  Relator  do  voto  vencedor 
apreciar a admissibilidade do presente recurso, que se restringe em analisar: 1) 
se a parte é legítima; 2) se o recurso é cabível; 3) se é tempestivo; e 4) se 
foi recolhido o preparo.
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1) A legitimidade é indiscutível.

2) Em relação ao cabimento do presente recurso, observo que 
foi cumprido o comando legal do artigo 530 do CPC, pois diante da dicção do 
dispositivo  processual,  fácil  detectar  que  os  embargos  infringentes  somente 
serão cabíveis contra decisão não unânime que houver reformado a sentença de 
mérito.

3) Quanto  à  tempestividade,  constata-se  que  o  acórdão  fora 
julgado em 03/09/2013, tendo sido publicado no DJ que circulou dia 13/09/2013. 
Às  fls.  198/207,  consta  petitório  (Embargos  Infringentes)  interposto  pela 
recorrida,  MM Engenharia  ind.  E Com. Ltda.   Assim,  considerando-se que o 
prazo  dos  infringentes  é  de  15  (quinze)  dias  (CPC,  art.  508)  e  que  a  sua 
interposição ocorreu dentro deste prazo, patente a sua tempestividade.

                     No entanto, quanto ao recolhimento 
do  preparo,  observo  que  a  recorrente  não  comprovou  tal  requisito  de 
admissibilidade do presente recurso, ocorrendo, no caso dos autos, a deserção.

Neste sentido, é pacifico o entendimento da jurisprudência:

“PREVIDÊNCIA  PRIVADA  E  PROCESSUAL  CIVIL.  
RECURSO  ESPECIAL.  ADEMONSTRAÇÃO  DO 
PREPARO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DEVE 
SER  REALIZADANO  ATO  DE  INTERPOSIÇÃO  DO 
RECURSO.  PRESCRIÇÃO.  NÃO 
OCORRÊNCIA.INDEXAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  AO 
SALÁRIO  MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  No 
julgamento  dos  EREsp  488.304/MA,  pela  Corte  
Especial, foi decidido que a demonstração do preparo 
dos embargos infringentes deve ser efetuada no ato  
de  interposição  do  recurso,  na  forma do  art.  511,  
CPC,  não podendo ser  relevada a deserção ainda  
quando haja previsão no Regimento do Tribunal de  
origem  autorizando  o  preparo  em  momento  
posterior. 2.  Ademais,  a  matéria  de  mérito,  ao  ser  
restabelecido  o  acórdão  da  apelação,  está  decidida 
conforme os precedentes desta Corte. Com efeito, não  
há  direito  adquirido  à  indexação  do  benefício  de  
previdência  privada  complementar  ao  salário  mínimo,  
devendo a norma de ordem pública que a vedou (Lei  
6.435/77)  ser  aplicada  à  relação  contratual,  sem 
retroação,  de  imediato.  Precedentes.  3.  Recurso  
especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 883911 RS 
2006/0195150-6,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  02/06/2011,  T4  -  
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2011)
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Assim,  exigido  o  preparo  dos  embargos  infringentes  pela 
legislação pertinente, deverá o recorrente, no ato da oposição destes, comprovar 
o respectivo recolhimento, sob pena de deserção.

Isto  posto,  por  ser  manifestamente  incabível,  NEGO 
SEGUIMENTO  ao  EMBARGOS  INFRINGENTES,  e  o  faço  de  forma 
monocrática,  com esteio  no  caput  do  art.  557  do  Código  de  Processo  Civil 
Brasileiro. 

Transitada em julgado a presente decisão, retornem os autos ao 
juízo a quo para que se faça cumprir a decisão de fls. 191/196.

         P.I. 

                       João Pessoa, 06 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz 

Relator
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