
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001105-02.2012.815.0421 — Comarca de Bonito de
Santa Fé. 
RELATOR :Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE :Luís Fernandes de Lima. 
ADVOGADO :Francisco Carlos de Carvalho. 
APELADO :José Geraldo Alves.
ADVOGADO :José Francisco Ramalho. 

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  — 
PROCEDÊNCIA PARCIAL — RECURSO — AUSÊNCIA DO 
PREPARO  —  DESERÇÃO  —  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
APELO — SEGUIMENTO NEGADO.

— Tendo-se o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade 
do  recurso  de  apelação,  devendo  ser  previamente  pago,  a  sua  
ausência acarreta a deserção do recurso.

Vistos, etc., 

Cuida-se de  Apelação Cível interposta  por  Luís  Fernandes de 
Lima em face da sentença de fls. 54/55, proferida pelo Juízo da Comarca de Bonito de 
Santa Fé, nos autos da Ação Indenizatória proposta por José Geraldo Alves em desfavor 
do recorrente. 

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo julgou  parcialmente 
procedente o pedido, para condenar o recorrente a pagar em favor do autor, a título de 
indenização por danos morais, o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 
acrescidos de juros e correção monetária. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento 
de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Inconformado, o recorrente pugna pelo provimento do recurso, 
para  que  seja  julgado  improcedente  inicial,  já  que,  em  seu  entender,  não  restou 
evidenciado nos autos o dano moral suscitado (fls. 57/60). 

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 63/69.

Cota ministerial à fl. 76.

É o relatório.
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Decido: 

Convém,  inicialmente,  frisar  que  é  permitido  ao  juiz  relator 
julgar  monocraticamente  os  recursos  quando  estes  se  mostrarem  manifestamente 
inadmissíveis ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no STF ou nos 
Tribunais Superiores, nos termos do artigo 557, do CPC. 

Com base neste enfoque, passo a analisar o recurso. 

Tendo-se  o  preparo  como  requisito  extrínseco  de 
admissibilidade do recurso de apelação, devendo ser previamente pago, a sua ausência 
acarreta preclusão, devendo o recurso ser julgado deserto. Cabe, aqui, invocar lições de 
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” (ASSIS,  Araken de. Manual dos recursos.  Ed.  
Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 201).

No caso específico dos autos, o apelante não realizou o efetivo 
preparo recursal.  De se registrar, ainda, que embora tenha sido intimado para assim 
fazê-lo (fl. 78), não se desincumbiu do referido ônus (fl. 80), impossibilitando, assim, o 
conhecimento  do recurso proposto.  À título  ilustrativo,  observe-se o  julgado abaixo 
transcrito: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  PREPARO.  INEXISTÊNCIA. 
RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. O preparo é um dos 
pressupostos  de  admissibilidade  dos  recursos  em  geral,  então  o 
recorrente,  no ato da interposição de sua apelação, deve comprovar o 
pagamento  respectivo;  do  contrário,  configura-se  a  deserção,  o  que 
impõe o não conhecimento  do recurso. Apelação  cível.  Condenação  em 
danos  morais.  Restrição  de  crédito.  Ausência  de  notificação.  Dever  de 
indenizar.  Existência.  Minoração  da  verba  indenizatória.  Impossibilidade. 
Fixação compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 
Desprovimento. A indenização por dano moral deve representar para a vítima 
uma reparação capaz de amenizar, de alguma forma, o sofrimento impingido. 
A eficácia  da contrapartida  pecuniária  está  na aptidão de proporcionar  tal 
satisfação em justa medida, de forma que não proporcione enriquecimento 
ilícito ao lesado e produza impacto suficiente ao causador do mal, para evitar 
que  reincida. (TJPB;  AC 037.2006.002230-0/001;  Relª  Juíza  Conv.  Maria 
das Graças Morais Guedes; DJPB 19/05/2011; Pág. 7) 

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  e  com 
fundamento no art. 557, caput do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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