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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática
Apelação Cível – nº. 0007229-77.2013.815.2001

Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Porto Seguro Cia de Seguros – Advs.: Frida Gandelsman Azoubel
(OAB-PE nº 21.392) e Diana Angélica Andrade Lins (OAB-PB nº 13.830)

Apelados: Pedro Roberto Medeiros de Brito e Niedja Medeiros de Brito – Adv.:
Ilda Maria Gonçalves de Lima Montenegro (OAB-PB nº 6.488)

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  PREPARO  NÃO
COMPROVADO  NO  ATO  DE  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO. POSTERIOR RECOLHIMENTO DE FORMA
SIMPLES.  DESERÇÃO  CARACTERIZADA.  NÃO
CONHECIMENTO. 
- No ato de interposição do recurso, o recorrente
deverá  comprovar,  quando exigido pela  legislação
pertinente, o respectivo preparo, sob pena de não
conhecimento da insurgência, com fundamento na
deserção.

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta pela  Porto Seguro Cia
de Seguros contra decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da
Capital  (fls.  90/93)  nos  autos  da  “Ação  de  Ressarcimento”  ajuizada  pela
apelante contra Pedro Roberto Medeiros de Brito e Niedja Medeiros de Brito, ora
apelados.

Ao apreciar o feito, a magistrada sentenciante julgou extinto
o  processo  com  resolução  do  mérito,  sob  o  fundamento  da  existência  de
prescrição do direito da autora (fls. 86/88).

Em suas razões, a apelante sustenta a reforma da decisão,
argumentando que a magistrada aplicou indevidamente o prazo prescricional,
por considerar como termo a quo o dia do sinistro, quando o prazo da fluência
da  prescrição  deveria  ser  contado  a  partir  do  pagamento  do  seguro  ao
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segurado. No mérito, pugnou pela procedência do pedido inaugural, no sentido
de que quem deu causa ao acidente automobilístico foi o preposto do apelado.

Contrarrazões apresentadas pela demandada (fls. 99/101). 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu
que não seria o caso de ofertar parecer, em virtude da ausência de interesse
público na demanda, conforme cota de fls. 111/116. 

É o relatório. 

D E C I D O

No caso sob análise, a apelante ofertou o presente recurso
no dia 24 de agosto de 2017 (fl. 90), todavia, sem o comprovante do preparo
recursal.

Posteriormente, no dia 16 de outubro de 2017, a recorrente
peticionou (fls. 96/98), requerendo a juntada da guia de custas referente ao
preparo do recurso de apelação, na qual consta a data de 11 de outubro de
2017.

Após  o  oferecimento  de  contrarrazões  e  Parecer  da
Procuradoria de Justiça, por uma questão de cautela, determinei que a apelante
fosse  intimada  para  regularizar  o  recolhimento  do  preparo  em  dobro,  nos
termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, sob pena de deserção (fl. 118).

Em resposta, a recorrente peticionou (fl. 120), afirmando que
“quando  da  interposição  do  Recurso  de  Apelação,  a  promovida  efetuou  o
pagamento do recolhimento do preparo, conforme determina a legislação em
vigor”.

Ocorre que não deve prosperar  a afirmação de fl.  120 da
apelante. No caso dos autos, a insurgente violou o art. 1.0071 do CPC/15 ao
não comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. 

Embora tenha juntado posteriormente o comprovante, o fato
é que o recolhimento do preparo foi efetivado após o ato de interposição do
recurso. Em outras palavras, o preparo não foi recolhido na forma devida. 

1 Art.  1.007.  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.
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Assim, uma vez que a insurgente sabia que deveria realizar o
recolhimento  do  preparo  no  ato  da  interposição  do  recurso,  sob  pena  de
deserção (caput do art. 1.007 do CPC/15), mas, contraditoriamente comprovou
ter recolhido o preparo em momento posterior à interposição do apelo, outra
medida não pode ser tomada a não ser o não conhecimento do recurso, diante
da evidente caracterização da deserção.

Vale lembrar que, por mais que não tenha sido adotada a
melhor técnica processual no despacho de fl.  118, no sentido de a apelante
recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, o fato é que a recorrente
teve oportunidade de se pronunciar quanto a uma possível decisão contrária ao
seu interesse,  qual  seja,  a  deserção  do  recurso,  não  havendo que se  falar
futuramente  em  decisão  surpresa  expressamente  vedada  pelo  art.  10  do
CPC/2015.

Por  tais  razões,  nos  termos  do  art.  932  do  Código  de
Processo  Civil,  NÃO  CONHEÇO  DA  APELAÇÃO,  ante  sua  manifesta
inadmissibilidade. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 12 de março de 2018. 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
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