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Apelação Cível nº 0004109-50.2011.815.0011
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANO  MORAL.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  DA EMPRESA.  AUSÊNCIA DOS
DOCUMENTOS  ORIGINAIS  DO  PREPARO.
INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SANAR O
VÍCIO.  INÉRCIA.  DESERÇÃO.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL
EQUIVALENTE. INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT, DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

-  A jurisprudência pátria  assentou o entendimento,
segundo o  qual  deve ser  colacionado  aos  autos  as
peças originais do preparo,  seja na oportunidade de
interposição do recurso ou posteriormente,  quando
devidamente provocado, sob pena de deserção.
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-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator,  de  forma  isolada,  negar
seguimento a recurso, conferindo à parte prestação
jurisdicional equivalente a que seria concedida, caso
a demanda fosse julgada pelo órgão colegiado.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  93/99,  interposta  pelo
Atacadão  Distribuição  Comércio  e  Indústria  Ltda,  contra  a  sentença,  fls.  89/91,
prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que
nos autos da  Ação de Indenização por Dano Moral,  julgou procedente o pedido
contido na exordial de  Vânia Maria de Andrade, consignando os seguintes termos
em seu excerto dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para  condenar  a  ré  a  pagar  à  autor,  a  título  de
indenização  por  danos  morais,  a  quantia  de  R$
6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo
INPC,   a  contar  desta  data,  e  acrescida  de  juros
moratórios (1%a.m.) estes a partir do evento danoso:
03/08/2010 (STJ 54 e CCB 398). 

Nas  razões  recursais,  o  recorrente  sustenta,  em
resumo,  a  inexistência  do  dever  de  indenizar,  diante  de  dolo,  negligência  ou
imprudência  da  empresa  ora  apelante,  uma  vez  que  o  fato  ocorreu  por  culpa
exclusiva  da  vítima.  Por  outro  prisma,  assegura  que  o  mero  aborrecimento  do
cotidiano não gera indenização por dano moral. Alternativamente requer, caso não
seja esse o entendimento deste Sodalício,  a minoração do valor fixado a título de
dano moral na instância de origem.

Contrarrazões  ofertadas  pela  autora,  fls.  103/106,
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pugnando pelo desprovimento do apelo, por afirmar que “a conduta de submeter a
apelada a tratamento constrangedor perante várias pessoas que se encontravam no
local do fato, ao ser abordada por funcionário que a acusou de furto e a conduziu,
contra a vontade, à gerência do estabelecimento e só a liberou após a chegada da
polícia, gerou a responsabilidade civil vertente, porque a expôs à situação vexatória,
ante a existência de dano extrapatrimonial”, fl. 105.

Despacho  exarado  às  fls.  112/114,  determinando  a
intimação  do  apelante  para  a  apresentação  dos  documentos  originais  ou,  na
impossibilidade, cópia devidamente autenticada do recolhimento e comprovante de
pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Certidão, fl. 116, consignando o decurso do referido
prazo in albis.

À fl. 107 o processo foi redistribuído para a 9ª Vara
Cível da Comarca de Campina Grande.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Convém,  inicialmente,  frisar  que  é  permitido  ao
relator  decidir,  monocraticamente,  acerca  dos  recursos,  quando estes  se  mostram
manifestamente  improcedentes,  inadmissíveis  ou  em  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal ou nos Tribunais Superiores,

Apelação Cível nº 0004109-50.2011.815.0011                                                                                                                                                                                  3



nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil. 

Isso  porque,  nesses  casos,  é  possível fornecer  às
partes a mesma prestação jurisdicional que seria dada se tal demanda fosse julgada
pelo  Órgão  Colegiado,  proporcionando,  em  acréscimo,  economia  e  celeridade
processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO CIVIL. CPC, ARTS. 475 E 557. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM
JURISPRUDÊNCIA  DO  TRIBUNAL  A  QUE
PERTENCE.  REMESSA  NECESSÁRIA.  1.  A
aplicação do art. 557 do CPC supõe que o julgador,
ao  isoladamente,  negar  seguimento  ao  recurso,
confira à parte, prestação jurisdicional equivalente à
que seria concedida acaso o processo fosse julgado
pelo órgão colegiado. 2. A ratio essendi do dispositivo,
com a redação dada pelo art. 1º da Lei 9.756/98, está
a  desobstruir  as  pautas  dos  tribunais,  dando
preferência a julgamentos de recursos que encerrem
matéria  controversa.  3.  Prevalência  do  valor
celeridade  à  luz  do  princípio  da  efetividade.  4.  O
relator, com base no art. 557 do CPC, pode decidir
monocraticamente a  apelação  e  a  remessa  oficial,
sem,  todavia,  comprometer  o  duplo  grau  de
jurisdição.  5.  Ausência  de  prequestionamento dos
artigos  da  Lei  6.830/80.  6.  Recurso  especial
desprovido. (STJ,  1ª  Turma, RESP 517358/RN, Luiz
Fux, Relator, J. 4.9.2003).

Apelação Cível nº 0004109-50.2011.815.0011                                                                                                                                                                                  4



O presente  recurso  enquadra-se  rigorosamente  nas
hipóteses elencadas, uma vez que, a toda evidência, mostra-se presente uma causa
objetiva de inadmissibilidade, qual seja, a ausência de 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).
 
Esclareça-se que,  muito embora o recorrente tenha

apresentado cópia reprográfica do recolhimento e comprovante de pagamento do
preparo, fls.  100/101, a jurisprudência pátria assentou o entendimento, segundo o
qual  deve  ser  colacionado  aos  autos  as  peças  originais  do  preparo,  seja  na
oportunidade de interposição do recurso ou posteriormente, quando provocado.

A  propósito,  vejamos  os  seguintes  arestos  desta
Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL  CONTRA  DEVEDOR
SOLVENTE.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
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EXECUTIVIDADE.  ACOLHIMENTO.
Reconhecimento  da  prescrição.  Extinção  da
execução.  Irresignação.  Apelo.  Preliminar  1)
deserção.  Acolhimento.  Ausência  de  juntada  de
comprovante original de pagamento de preparo no
ato  de  interposição  do  recurso.  Juntada  apenas  de
cópia.  Deserção  configurada.  Aplicação do  art.  511
do Código de Processo Civil. Não conhecimento do
recurso.  O  pressuposto  da  deserção  é  a  falta  de
preparo. Dispõe o  art.  511, do CPC que,  no ato de
interposição  do  recurso,  o  recorrente  deve
comprovar seu respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção. (TJPB;
AC  0000003-80.1997.815.2001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque; DJPB 31/10/2013; Pág. 9) - destaquei.

Ainda, 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA DO
COMPROVANTE  ORIGINAL  DO  PREPARO  DO
RECURSO  APELATÓRIO.  DESERÇÃO.  ART.  511
DO  CPC.  DECISÃO  SUFICIENTEMENTE  CLARA
SOBRE  O  ASSUNTO.  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA  ENTALHADA  NO  ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.  IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.  Na linha de
precedente  do  Superior  Tribunal  de  justiça,  a
demonstração do recolhimento do preparo recursal
deve  ser  feita  pela  juntada  do  comprovante
original, não se prestando a isso a mera cópia. Não
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se admitem embargos declaratórios com propósito
claramente modificativo, no flagrante intuito de ver
reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,  contudo,
revelar  a  existência  de  qualquer  dos  vícios
elencados  no  art.  535  do  CPC,  capaz  de  mudar  o
julgamento. (TJPB;  EDcl  200.2010.036542-4/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria
das Graças Morais Guedes; DJPB 15/07/2013; Pág. 11)
- negritei.

Com efeito, na espécie, verifica-se que, apesar de ter
sido regularmente intimado, fls. 112/114, para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos
autos os documentos originais ou cópia devidamente autenticada do recolhimento e
comprovante  de  pagamento  do  preparo,  o  apelante  deixou  escoar  o  prazo
estabelecido sem oferecer manifestação, consoante a certidão carreada à fl. 116.

A disposição constante do art. 557, caput, do Código
de Processo Civil, supõe ao julgador, de forma isolada, negar seguimento ao recurso,
conferindo à parte prestação jurisdicional equivalente à que seria concedida caso a
demanda fosse julgada pelo órgão colegiado.

Ante  o  exposto,  monocraticamente,  NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO.

P. I.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho  
   Desembargador
          Relator
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