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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR.  SÚPLICA 
INTERPOSTA SEM  O  DEVIDO  PREPARO.  DESERÇÃO. 
AFRONTA AO ARTIGO 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL.  RECURSO  INADMISSÍVEL.  ART.  557  DO  CPC. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO.

- Já proclamou o C. Superior Tribunal de Justiça que "a falta 
de  preparo,  em  sede  recursal,  no  devido  prazo,  gera  a  
deserção do recurso (art.  511 do CPC)"  (ROMS 9692/ES, 
Rei. Min. Laurita Vaz, j . 31/10/2002)

-  Compete  ao  relator  negar  seguimento,  de  plano,  ao 
recurso  manifestamente  inadmissível,  prestigiando,  assim, 
os princípios da celeridade e economia processuais.

V I S TOS.

Trata-se  de  Ação  Cautelar  proposta  por  Edna  Farias  Silva contra  a 

UNIMED – CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., onde 

o juiz de direito julgou procedente, o pedido aviado na exordial.

Irresignada,  a  promovida apresentou apelo,  às  fls.116/122,  requerendo a 

apreciação  do  agravo  retido  de  fls.  75/80,  e  ainda,  alegando  a  necessidade  de 

observância  das  carências  contratuais  e  a  inexistência  da  urgência  que  autoriza  a 

realização do procedimento.

Ao final, solicita o provimento da sua irresignação.      
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Contrarrazões apresentadas – fls. 132/133.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls. 

142/148) opinando pelo não conhecimento do agravo retido de fls 75/80 e desprovimento 

do recurso de apelação.

É o que importa relatar.

 DECIDO.

O  apelo  não  merece  ser  conhecido,  porquanto  se  trata  de  recurso 

desacompanhado do pagamento da taxa judiciária.

Nesse contexto, sabe-se que, para o conhecimento da irresignação é mister 

que  restem  preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade,  divididos  em  intrínsecos 

(cabimento, interesse recursal,  legitimidade recursal  e inexistência de fato extintivo do 

direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,  tempestividade,  preparo e 

inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer ou do seguimento do recurso).

Dito  isto,  falta  à  presente  apelação  um  dos  requisitos  extrínsecos  de 

admissibilidade dos recursos, qual seja, o pagamento das custas processuais.

A teor das prescrições do art. 557 do CPC, o relator poderá analisar, e pôr  

fim à súplica quando restar demonstrada a sua inadmissibilidade.

Vejamos, então, o que prescreve o mencionado dispositivo:

O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

                                                                            Des. José Ricardo Porto                                                                                                 2 



APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009579-91.2013.815.0011

In casu, as razões recursais não foram acompanhadas de preparo, requisito 

indispensável para o conhecimento do apelo.

O próprio codex estatui, no art. 511, que:

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.

Nas palavras de Nelson Nery Junior1: 

Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do  
recurso de apelação e consiste no pagamento prévio, que deve  
ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento  
do  recurso.  A  falta  ou  irregularidade  do  preparo  acarreta  a  
preclusão, fazendo com que seja aplicada ao recorrente a pena 
de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido

Deveras,  já  proclamou o C.  Superior  Tribunal  de Justiça que "a falta  de 

preparo, em sede recursal,  no devido prazo, gera a deserção do recurso (art.  511 do  

CPC)" (ROMS 9692/ES, Rei. Min. Laurita Vaz, j . 31/10/2002), pois "conforme o disposto  

no art.  511,  do CPC, no ato da interposição recursal,  deve o recorrente comprovar o  

pagamento do preparo" (REsp 141947/RS, Rei. Min. Waldemar Zveiter, j . 03/02/1998), 

razão pela qual "o preparo da apelação deve ser comprovado no ato da interposição do  

recurso; se motivo superveniente à sentença autoriza o benefício da justiça gratuita, a  

parte nele interessada deve providenciar para que o deferimento do respectivo pedido se  

dê antes da interposição do recurso" (AgRg no Ag 678948-0/RJ, Rei. Min. Ari Pargendler, j 

. 03/04/2006). 

Logo, a ausência de preparo acarreta a deserção do recurso, que equivale a 

uma pena ao recorrente desidioso." (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Moacyr 

Amaral Santos, Editora Saraiva, 3º volume, 17a edição, pág. 87). 

Desta forma, com base no que prescrevem os dispositivos já declinados, 

todos da Lei Adjetiva Civil, considero deserto o apelatório.

1  JUNIOR, Nelson  Néri. Código de processo civil comentado. Revista dos Tribunais: 2007, São Paulo. p. 866.
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Diante  do  exposto, nego  seguimento  à  apelação  cível,  uma  vez  que 

deserta. 

Publique-se.
Intime-se. 
Cumpra-se.

João Pessoa,  25 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
             Relator

 J/06
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