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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030759-66.2013.815.0011 
RELATORA : Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE  01    :  Carajás Material de Construção Ltda
ADVOGADO :  Leonardo Antônio Correia Lima de Carvalho (OAB/PB Nº
14209)
APELANTE 02 :  Polineuma Chaves de Brito Abreu 
ADVOGADO :  Jairo de Oliveira Souza (OAB/PB Nº 4143)
APELADOS            :  os mesmos

PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL -  VÍCIO - AUSÊNCIA DE
PREPARO  –  ATO  INEXISTENTE  -   APELANTE  NÃO
BENEFICIÁRIO  DA  GRATUIDADE  DA  JUSTIÇA  –
COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA
ILEGÍVEL – DOCUMENTO INAPTO PARA ESTES AUTOS
–   DESERÇÃO  -   PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  –  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.

Inservível o comprovante de pagamento da guia de custas
processuais  que não se apresenta apto para identificar  o
processo onde se encontra juntado porque ilegível,  sendo
de rigor o reconhecimento da deserção.

SEGUNDA  APELAÇÃO  CÍVEL  –  IRRESIGNAÇÃO  DA
AUTORA APENAS CONTRA O VALOR FIXADO A TÍTULO
DE  DANOS  MORAIS  –  QUANTUM INDENIZATÓRIO  –
VALOR QUE DEVE SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
À EXTENSÃO DO DANO E CAPACIDADE ECONÔMICA
DO OFENSOR - PRECEDENTES DO STJ E DO TJPB –
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  –  NECESSIDADE  -
DESPROVIMENTO  DO RECURSO.        

O  quantum  indenizatório  arbitrado  em  favor  da  pessoa
moralmente ofendida deve ser fixado em termos razoáveis,
para  não  ensejar  a  ideia  de  enriquecimento  indevido  da
vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo
dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às
circunstâncias em que se encontra a vítima e a capacidade
econômica do ofensor.
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Reputo o valor estipulado na sentença como justo, razoável
e proporcional ao dano e às condições das partes, sendo
capaz  de  compensar  o  constrangimento  da  autora  e
suficiente para servir de alerta à financeira apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO
SE CONHECEU DO PRIMEIRO APELO  E NEGOU-SE PROVIMENTO  AO
SEGUNDO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelações Cíveis interpostas por  Carajás Material
de Construção Ltda e Polineuma Chaves de Brito Abreu contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que,
nos autos da Ação Ordinária  de  Indenização por  danos morais  e  materiais
ajuizada  pela  segunda  apelante  em  face  da  empresa  Carajás,  julgou
procedente o pedido para condenar o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00
a título de danos morais e danos materiais no valor de R$ 810,11. Fixados os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A empresa promovida interpôs Apelo no qual requer a reforma da
sentença recorrida sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos
que a empresa não efetuara a entrega dos produtos comprados, mas apenas
houve a alegação da apelada sem qualquer prova testemunhal ou documental.
Assevera que não há dano moral porque a apelada, apesar de não receber os
produtos, recebeu o valor pago de volta.  Subsidiariamente, requer a minoração
do valor fixado a título de dano moral. 

Quanto  aos  danos  materiais,  a  primeira  apelante  afirma  ter
efetuado a devolução dos valores pagos quando não efetuada a entrega, não
sendo devida qualquer restituição.

No  segundo  apelo,  a  autora  direciona  sua  insurgência  apenas
contra  o  valor  fixado na condenação,  pleiteando a  sua majoração para  R$
10.000,00.

As  partes  não  apresentaram  contrarrazões,  apesar  de
regularmente intimadas, conforme certidão de fls. 52-verso.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  absteve-se  de  opinar,  por
considerar  ausentes  as  situações  ensejadoras  de  manifestação  ministerial
obrigatória. 

VOTO

I – Da Apelação Cível interposta pelo promovido:

De  logo,  verifico  que  o  recurso  em  análise  não  ultrapassa  a
barreira  da  admissibilidade  recursal,  por  ausência  de  dois  requisitos
necessários ao seu conhecimento, ressaltando que a apreciação deve ser feita
com base no antigo CPC, conforme Enunciado Administrativo nº 2 do STJ.

O preparo é um destes requisitos de admissibilidade, o qual deve
ser apreciado tanto a requerimento quanto  ex officio, nos Juízos  a quo e  ad
quem.

Assim,  mesmo  que  o  juiz  de  primeiro  grau  se  manifeste  pela
regularidade  do  recurso,  ao  tribunal  cabe  apreciar  tal  pressuposto,
independentemente de argüição da parte interessada, dado que se trata de
matéria de ordem pública, que não fica ao alvedrio das partes.

Eis o dispositivo legal aplicável aos autos:

CPC/1973.  Art.  511.  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. 

§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos
pelo  Ministério  Público,  pela  União,  pelos  Estados  e
Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de
isenção legal. 

§ 2º   A insuficiência no valor do preparo implicará deserção,
se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de
cinco dias. 

Confira-se a jurisprudência iterativa do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGÍVEIS  AS  GUIAS  DE  RECOLHIMENTO  DA  UNIÃO.
INFRINGÊNCIA  DA  RESOLUÇÃO  Nº  4/2010  DO  STJ.
SÚMULA  288  DO  STF.  DESERÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE
DE  REGULARIZAÇÃO  POSTERIOR.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  O  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE  É
BIFÁSICO.  RECURSO  INFUNDADO,  A  ENSEJAR  A

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 557, § 2º,
DO CPC.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO  PROVIDO.  1.  O
número de referência, o código de barras, o código de
recolhimento e outras informações que constam da GRU
são  de  fato  relevantes,  pois  identificam  por  qual
processo  está  sendo  feito  determinado  pagamento  e
relativamente a que recurso e unidade gestora. Trata-se
de meio de identificação e controle de pagamento.[...]

3.  Impossibilidade  de regularização  posterior  por  força da
preclusão consumativa.[...] .1

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  DE  APELAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PREPARO.  DESERÇÃO.  SÚMULA
182/STJ.  1.  Não  se  conhece  de  agravo  que  deixa  de
impugnar  os  fundamentos  da  decisão  agravada.  2.  A
ausência  de  preparo  não  se  confunde  com  a  sua
insuficiência, motivo pelo qual é deserto o recurso de
apelação  interposto  sem  a  comprovação  do
recolhimento do preparo.  2. Agravo regimental a que se
nega provimento.2

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PREPARO.  GUIAS
ILEGÍVEIS APRESENTADAS NA PETIÇÃO ENVIADA POR
FAX.  AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE  COM  A  PETIÇÃO
ORIGINAL.  AGRAVO NÃO PROVIDO.  1.  O recurso não
ultrapassa o juízo de admissibilidade formal, porquanto
falta identidade entre a petição do especial apresentada
por fax e a versão original, na medida em que na versão
interposta  por  fac-símile  o  recurso  especial  veio
acompanhado  de  guias  de  preparo  ilegíveis.
Precedentes.  2.  Agravo  regimental  não  provido,  com
aplicação de multa.3

No caso dos autos,  observa-se que não houve deferimento da
gratuidade  da  Justiça,  em  nenhum  momento,  em  favor  da  promovida,  ora
apelante, que, inclusive, foi revel na primeira instância. 

Vale  anotar  que  não  olvidei  a  análise  do  documento  à  fl.38,
contudo,  esse  não  se  presta  à  comprovação  do  pagamento  das  custas
processuais  devidas,  pois  está  absolutamente  ilegível.  Inapto,  pois,  tal

1 AgRg no Ag 1400583/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 22/08/2011
2AgRg no Ag 1399168/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe
02/10/2012

3 AgRg no AREsp 622.267/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe
03/03/2015

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
4



Apelação Cível nº 0030759-66.2013.815.0011

documento, para fins de comprovação do pagamento das custas processuais
do Apelo ora analisado. 

Ademais,  não  é  o  caso  de  concessão  de  prazo  para  o
saneamento da irregularidade, pois não se alegou qualquer impedimento justo,
assim  como  não  é  o  caso  de  insuficiência  de  preparo  mas,  sim,  de  total
ausência dele. Caracterizada a deserção, não há outro caminho, senão revelá-
la.

Destarte,  ausente  pressuposto  de  admissibilidade  recursal
(preparo), é de rigor o não conhecimento da insurgência.

II - Da Apelação Cível interposta pela autora:

O  presente  apelo  apenas  refuta  um  tópico  enfrentado  pela
magistrada na sentença ora guerreada: o valor da indenização pelos danos
morais sofridos.

No que se refere ao quantum indenizatório, é assente na doutrina
e na jurisprudência que a honra do cidadão deve ser compensada segundo
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Cumpre ressaltar que a reparação moral deve ser proporcional à
intensidade da dor, que, a seu turno, relaciona-se com a importância da lesão
para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação
compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira
que assume especial relevo, na fixação do quantum indenizatório, a situação
econômica do causador do dano.

A indenização deve ter para a vítima, um efeito de terapia, quando
não  para  cessar  em  definitivo,  ao  menos  para  amenizar  ou  auxiliar  na
diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação
tenha repercussão nas atitudes do agente, especialmente nos casos em que o
dano é de ordem extrapatrimonial, pois, ainda que indenizado pecuniariamente,
subsiste sequela psicológica.

O quantum indenizatório de dano moral, portanto, deve ser fixado
em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da
vítima  e  nem  empobrecimento  injusto  do  agente,  devendo  dar-se  com
moderação,  proporcional  ao  grau  de  culpa,  às  circunstâncias  em  que  se
encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Nesta senda, reputo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como
justo,  razoável  e  proporcional  ao  dano,  às  condições  da  vítima  e  da
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responsável,  sendo  capaz  de  compensar  o  constrangimento  da  autora  e
suficiente para servir de alerta à empresa apelada.

Logo,  não merece qualquer reparo a sentença recorrida, razão
pela qual a mantenho integralmente. 

Face ao exposto, DESPROVEJO O APELO INTERPOSTO PELA
AUTORA  e  NÃO  CONHEÇO  O  APELO  INTERPOSTO  PELA  EMPRESA
PROMOVIDA, mantendo a sentença integralmente. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/06
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