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APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  PREPARO.
DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

É  dever  do  recorrente  comprovar  o  pagamento  do
preparo no momento da interposição do recurso. Não
cumprida  tal  diligência,  impõe-se  a  negativa  de
conhecimento  da  súplica,  por  deserção,  à  luz  do
disposto  no  art.  511,  do  CPC  de  1973,  diploma
aplicável  à  espécie,  por  estar  vigente  à  época  da
prolação da sentença e da interposição do recurso.

Vistos, etc. 

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Condomínio
Residencial Hoteleiro Ambassador Flat contra a sentença proferida pelo Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Miguel Dirceu Tortorello Filho, julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar o promovido/apelante  “a excluir de seu sítio junto a internet a
fotografia objeto do presente processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
condenando-se ao pagamento de uma indenização por dano moral, no importe
de R$5.000,00 (cinco mil reais)” (fl. 169).

No  presente  apelo,  a  promovida  apelante  requer  que  “seja
reduzido o valor da indenização pelos danos morais para 1/5 (um quinto) do
valor arbitrado na r. decisão guerreada” (fl. 175).



Não houve contrarrazões.

Às fls. 191/193, a douta Procuradoria de Justiça absteve-se de
opinar,  por  considerar  ausentes  as  situações  ensejadoras  de  manifestação
ministerial obrigatória.

É o relatório. 
Decido: 

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito  esse  registro,  consigno,  em seguida,  que  o  recurso  não
merece  ser  conhecido,  porquanto  ausente  um  dos  seus  requisitos  de
admissibilidade extrínsecos, qual seja o preparo.

O  artigo  511,  caput,  do  CPC/73,  dispunha  que  “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”. 

Na  mesma  esteira,  o  Regimento  Interno  deste  TJPB,  em seu
artigo 142, caput, reza: 

Art. 142. No ato de interposição do recurso, ressalvadas as
isenções definidas em lei, o recorrente comprovará, desde
logo,  o respectivo preparo,  inclusive porte de retorno, sob
pena  de  deserção  (CPC,  art.  511,  c/c  a  Lei  Estadual  n.
5.672/92, art. 16 e parágrafos). 

Na espécie, o promovido/apelante – que não goza dos benefícios
da justiça gratuita – deixou de juntar o preparo, tornando deserto o recurso. 

Registre-se não ser o caso de aplicação do disposto no § 2º, do
art. 511, CPC/73, porquanto deixou-se de apresentar qualquer comprovante no
ato de interposição do recurso, a fim de evidenciar eventual insuficiência de



preparo,  hipótese  que  permitiria  a  intimação  da  parte  para  a  devida
complementação. A hipótese, na verdade, é de ausência de preparo, o que
impõe o decreto de deserção do recurso, com a sua consequente negativa de
conhecimento.  

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.
RAZÕES  DE  APELAÇÃO  DESACOMPANHADAS  DO
PREPARO. DESERÇÃO.
1.  O  agravante  apresentou  recurso  de  apelação
desacompanhado do respectivo preparo.
2. O art. 511, caput, do Código de Processo Civil, estabelece
que,  "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".
3. Segundo a novel jurisprudência da Corte Especial, "a
comprovação do preparo recursal deve ser realizada no
momento  da  interposição  do  recurso,  afastando-se  a
interpretação  que  admitia  a  juntada  posterior  desse
documento"  (AgRg  nos  EAg  1126021/MS,  Rel.  Min.
Castro  Meira,  Corte  Especial,  julgado  em  29/06/2010,
DJe 23/08/2010).
Agravo regimental improvido.1 

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.
PREPARO.  MOMENTO  DE  COMPROVAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  ACÓRDÃO
EMBARGADO.  CONFORMIDADE  COM  O  ATUAL
ENTENDIMENTO  DA  CORTE  ESPECIAL.  SÚMULA
168/STJ.  INDEFERIMENTO  LIMINAR.  POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  A  função  primordial  dos  embargos  de  divergência  é
uniformizar a interpretação da legislação federal no âmbito
do STJ. A existência de recente precedente proferido pela
Corte Especial traduz o entendimento prevalente no âmbito
desta Corte Superior. Logo, é cabível o indeferimento liminar
do recurso, quando o aresto embargado não destoa desse
posicionamento.
2. Após o julgamento do EREsp 488.674/MA, Rel.  Min.
Luiz Fux, DJe 04.08.09, a Corte Especial definiu que, a
teor  do  art.  511,  do  CPC,  a  comprovação  do  preparo
recursal deve ser realizado no momento da interposição
do recurso, afastando-se a interpretação que admitia a
juntada  posterior  desse  documento.  Incidência  da
Súmula 168/STJ.

1 STJ;  AgRg nos EREsp 579295/PR;  Relator  Ministro Humberto Martins;  Órgão Julgador  (Corte Especial);  DJe,
18/05/2012.  No mesmo sentido:  AREsp 432837;  Nº 432.837 -  PR (2013/0378695-1)  RELATOR :  MINISTRO
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Publ. 01/04/2014.



3. Agravo regimental não provido.2

Face ao exposto,  NÃO CONHEÇO do presente apelo, diante da
sua deserção.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

G/07

2 STJ; AgRg nos EAg 1126021/MS; Relator Ministro Castro Meira; Órgão Julgador (Corte Especial);
DJe, 23/08/2010.


