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DECISÃO MONOCRÁTICA  
Apelação Cível nº 0004453-12.2010.815.2001
Origem          : 8ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Banco do Brasil S/A
Advogados : Patrícia de Carvalho Cavalcanti
Apelado : José Teixeira Neto
Advogado : Romualdo Rodrigues de Almeida

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER C/C  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS  E  DANOS  MORAIS. FEITO
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
INCONFORMISMO  DA  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  PREPARO.
DESERÇÃO.  INADMISSIBILIDADE
EVIDENCIADA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT, DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

- Julga-se deserto o recurso, quando o recorrente não
comprova  o  pagamento  do  preparo,  requisito
extrínseco de admissibilidade.

-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator,  monocraticamente,  negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível.
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Vistos.

José  Teixeira  Neto ajuizou  Ação de Obrigação  de
Fazer c/c Exibição de Documentos e Danos Morais, em face do Banco do Brasil S/A,
alegando estar recebendo ligações objetivando a cobrança de dívida no importe de
R$ 122.408,74 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta e quatro
centavos),  referente  ao  cartão-ouro  de  crédito,  relativo  ao  período  de  26/09/89  e
28/03/95,  razão pela  qual  pugna pela  exibição e  entrega dos  contratos,  extratos  e
planilhas dos documentos que comprovem a origem do débito, bem como, caso não
comprovado  materialmente  a  dívida  alegada,  requer  o  ressarcimento  dos  danos
materiais e morais suportados.

Devidamente  citado,  o  Banco  do  Brasil  S/A
apresentou contestação, fls. 16/29, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam.  No  mérito,  requereu  a  denunciação  à  lide  das  Empresas  Ativos  S/A e
Escritórios  Botto  de  Cobrança,  ao  tempo em que pugnou pela  improcedência  do
pedido, sob alegação de que inexiste dano material e moral, em razão das cobranças
serem legais.

A  Magistrada  julgou  parcialmente  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos, fls. 77/89:

ISTO POSTO e mais que dos autos consta, rejeito as
preliminares  arguidas  pelo  promovido  e  JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para condenar
o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), acrescidos de juros de mora à base de 1% (um
por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula
54 do STJ), além de correção monetária com termo
inicial na data de hoje (Súmula, 362 do STJ).

Irresignado com o teor do édito judicial, o Banco do
Brasil S/A manejou APELAÇÃO, fls. 90/96, aduzindo, em síntese, o não cabimento
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dos danos morais,  em razão de não haver demonstração de ato danoso, além de
culpa do acionado. Alternativamente, requer, caso assim não entenda este Sodalício,
a redução do valor fixado na instância de origem.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  demandante,  fls.
98/101, postulando a manutenção da sentença, haja vista sua fundamentação está em
consonância com as disposições acerca da responsabilidade objetiva da instituição
financeira, em virtude do risco de sua atividade. 

A  Procuradoria de Justiça,  fls.  109/111,  em parecer
da Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, opinou, preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso, em razão da ausência do preparo. Com relação ao mérito,
deixou de emitir parecer opinativo.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  convém destacar  que  é  permitido  ao
relator  decidir,  monocraticamente,  acerca  dos  recursos,  quando  estes  mostram-se
manifestamente  improcedentes,  inadmissíveis  ou  em  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal ou nos Tribunais Superiores,
nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil. 

Ao  julgador  é  possível fornecer  ao  recorrente  a
mesma prestação  jurisdicional  que seria  dada se  tal  demanda  fosse  julgada  pelo
Órgão  Fracionário,  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
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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).

O  presente  recurso  enquadra-se  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
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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). 

Também, Araken de Assis:

O  preparo  consiste  no  prévio  pagamento  das
despesas  relativas  ao  processamento do recurso.  O
valor é fixado na lei  de organização judiciária para
cada  recurso  e,  de  ordinário,  emprega-se  um
percentual ad valorem. É a única condição cuja falta
recebe  designação  própria:  diz-se  deserto  (e,
portanto,  inadmissível)  o  recurso  desacompanhado
de preparo, quando e se a lei exigir tal pagamento.
(In.  Manual  dos  Recursos.  Editora  Revistas  dos
Tribunais, São Paulo, 2007, p. 201).

Isso porque, em regra, o art. 511, da Lei Processual
Civil recomenda ser o preparo comprovado no momento da interposição do recurso,
a saber:

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. 

Nesses  moldes,  a  ausência  de  pagamento  do
preparo, no momento da interposição da apelação, significa a deserção do recurso.

Em casos semelhantes: 
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA
DE PREPARO E DA COMPROVAÇÃO DO DEFERI-
MENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO.
1.  Não  se  conhece  do  recurso  especial  interposto
sem a comprovação do recolhimento do respectivo
preparo  ou  do  deferimento,  pelo  Tribunal  de
origem, do benefício da Justiça Gratuita.
2.  Agravo regimental  não provido.  (STJ -  AgRg no
AREsp 412766/RJ, Agravo Regimental no Agravo em
Recurso  Especial  2013/0349306-9,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon,  Segunda  Turma,  Data  do  Julgamento
26/11/2013, Data da Publicação 03/12/2013) - negritei.

E,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA
DE PREPARO. DESERÇÃO.  ASSISTÊNCIA JUDICI-
ÁRIA.  REQUERIMENTO  EM  PETIÇÃO  AVULSA.
ART. 6º DA LEI N. 1.060/50. CONCESSÃO DO BE-
NEFÍCIO. SÚMULA N. 481/STJ. AGRAVO DESPRO-
VIDO.
1.  Por  força  do  art.  511  do  CPC,  é  dever  do
recorrente  comprovar  o  recolhimento  do  preparo
referente ao recurso no ato de sua interposição,  a
fim de que não seja o apelo julgado deserto.
2. O  pedido  de  assistência  judiciária,  embora
possa ser formulado a qualquer tempo no curso da
demanda,  deverá ser  requerido em petição avulsa,
que será processada em apenso aos autos principais,
consoante o disposto no art. 6º da Lei n. 1.060/50. 3. A
concessão  do  benefício  da  assistência  judiciária  à
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pessoa  jurídica,  com ou  sem  fins  lucrativos,  exige
comprovação da impossibilidade de arcar com os en-
cargos do processo. Súmula n. 481/STJ. ((STJ - AgRg
no AREsp 228247 / PR, Agravo Regimental no Agra-
vo em Recurso  Especial  2012/0188197-6 ,  Rel.  Min.
João Otávio  de  Noronha,  Terceira  Turma,  Data  do
Julgamento  20/08/2013,  Data  da  Publicação
30/08/2013) - destaquei.

Ainda decisão desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  DE  APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA EM SEDE
DE  CONTRARAZÕES.  AUSÊNCIA DE  REQUERI-
MENTO PARA OBTENÇÃO DA GRATUIDADE JU-
DICIÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECO-
LHIMENTO DO PREPARO. ART. 511, CAPUT, DO
CPC.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  DO
JULGAMENTO  EM  DILIGÊNCIA.  ACOLHIMEN-
TO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 557,
CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO.  RE-
CURSO ADESIVO. ACESSORIEDADE AO PRINCI-
PAL. NÃO CO-NHECIMENTO. O preparo é pressu-
posto de admissibilidade do recurso, e, na sua au-
sência, não sendo a parte isenta do recolhimento ou
beneficiada pela justiça gratuita,  deve ser  negado
seguimento. Não conhecido o Recurso principal,  o
Adesivo segue a mesma sorte CPC, art. 500 , inc. III.
(TJPB –  Processo  01820100005364001,  Rel.  Des.  Ro-
mero Marcelo da Fonseca Oliveira,  Tribunal  Pleno,
Data do Julgamento 28/02/2013) - negritei.

Sendo assim, não sendo o promovido beneficiário da
justiça gratuita, e ausente o comprovante de pagamento de preparo, nos autos, o não
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conhecimento do recurso é medida cogente.

Por oportuno,  registro que o não conhecimento do
vertente  recurso  provoca a  prejudicialidade das  matérias  levantadas  nas  razões  e
contrarrazões recursais.

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do Có-
digo de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                   Desembargador
                                                                                          Relator
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