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EMENTA:  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO
DESACOMPANHADO  DO  PREPARO.  PARTE  NÃO  BENEFICIÁRIA  DA
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.  INTIMAÇÃO  PARA  RECOLHIMENTO  EM
DOBRO.  ART.  1.007,  §  4º,  DO CPC.  RECOLHIMENTO DO PREPARO NA
FORMA SIMPLES.  DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
VEDAÇÃO, NA HIPÓTESE,  DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO
DO  PREPARO  RECOLHIDO  DE  FORMA  INSUFICIENTE.  INTELIGÊNCIA
DO  §5º  DO  DISPOSITIVO  LEGAL  MENCIONADO.  DESERÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, efetua o pagamento na
forma  simples,  resta  configurado  o  descumprimento  da  determinação  judicial,
sendo,  na  hipótese,  vedada  a  intimação  para  complementar  a  insuficiência  do
preparo,  impondo-se o não conhecimento do seu recurso, em razão da deserção.
(Inteligência do art. 1.007, §§ 4ºe 5º, do Código de Processo Civil)

Vistos.

A Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT S/A interpôs
Apelação contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  2.ª  Vara  da  Comarca  de
Queimadas, f. 98/99, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face
dela ajuizada por Guilherme Bezerra da Silva, representado por sua genitora Alice
Bezerra da Silva,  que, após rejeitar a preliminar de carência da ação por falta de
interesse de agir, julgou procedente o pedido, condenando-a a pagar ao Apelado a
indenização  no  valor  de  R$  3.375,00,  bem  como  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de
15% sobre o montante condenatório.

Em suas razões, f. 100/109, a Apelante afirmou que o quantum indenizatório
do  seguro  DPVAT  deve  ser  proporcional  ao  grau  de  invalidez,  defendendo  a
necessidade de sua minoração para a quantia de R$ 2.362,50, por entender que a
debilidade permanente  no membro inferior  direito  do Apelado foi  constatada  no
grau  de  25%,  pugnando pelo  provimento  do  Apelo  para  que  a  Sentença  seja
reformada para minorar o montante condenatório.

Intimado, f. 111, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme se infere
da Certidão de f. 111-v.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Cota,  f.  116/117,  considerando  que  a



Petição do Recurso é apócrifa,  opinou pela intimação do advogado subscritor da
Apelação para sanar referida irregularidade.

Às  f.  119,  determinei  a  intimação  da  Apelante,  por  seu  Advogado,  para
subscrever a peça de interposição do Recurso, bem como para, no prazo de quinze
dias, proceder ao recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º,
do Código de Processo Civil.

O  Apelante  peticionou,  f.  123/125,  objetivando  a  comprovação  do
recolhimento do preparo na forma simples.

É o Relatório.

O art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil1 estabelece que o recorrente
que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O §5º2 do dispositivo acima mencionado, veda a complementação se houver
insuficiência  parcial  do  preparo,  inclusive  porte  de  remessa  e  de  retorno,  no
recolhimento realizado na forma do § 4o, ou seja, na hipótese de intimação para
recolher em dobro. 

Da análise conjunta de referidos dispositivos extrai-se a conclusão de que,
aquele que for intimado para recolher o preparo, em dobro, e descumprir a referida
determinação judicial, procedendo ao recolhimento de forma insuficiente, não será
alcançado pela possibilidade de posterior intimação para complementação.

No caso, a Apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo,  f. 100/109, e, mesmo tendo sido regularmente intimada
para efetuar o recolhimento em dobro, procedeu ao recolhimento de forma simples,
não regularizando o preparo de forma adequada, impondo-se o reconhecimento da
deserção, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça3.

1Art.  1.007.  [...]  §  4.º  O  recorrente  que  não  comprovar,  no  ato  de  interposição  do  recurso,  o
recolhimento do preparo,  inclusive porte de remessa e de retorno,  será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2Art. 1.007. […] § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. 

3PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  RECURSO ESPECIAL.  PREPARO.
AUSÊNCIA.  CONVERSÃO  DO  JULGAMENTO  EM  DILIGÊNCIA.  CUSTAS  PROCESSUAIS.
PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO.
NULIDADE.
1.  Os  embargos  de  declaração,  nos  termos  do  art.  1.022  do  CPC/2015,  têm  ensejo  quando  há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Quando o recurso versar exclusivamente sobre honorários de sucumbência, o benefício da justiça
gratuita concedido à parte autora não se estende ao advogado, a teor do art. 99, § 5º, do CPC/2015.
3.  A falta  de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a  sua imediata
deserção,  que  só  ocorrerá  depois  de  conferida  ao  interessado  a  oportunidade  de  providenciar  o
recolhimento em dobro ou, alternativamente, comprovar o status de hipossuficiência financeira, nos
termos da Lei n. 1.060/1950, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.
4. Considerando que o art. 1.007, § 3º, do mesmo diploma legal dispensa o recolhimento do porte de
remessa  e  de  retorno  quando se  tratar  de  autos  eletrônicos,  o  julgamento  do  recurso  especial  foi
convertido em diligência a fim de oportunizar à ora embargada o pagamento das custas processuais,



Posto isso, com espeque nos arts. 932, III, e 1.007, §§ 4.º e 5.º, ambos do
Código de Processo Civil, não conheço da Apelação.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

não tendo sido cumprida a determinação desta Corte de Justiça, visto que o preparo se deu na sua
forma simples, acarretando a deserção do apelo nobre.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e,
com base no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, não conhecer do recurso especial, por deserção. (EDcl no REsp
1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe
16/02/2018)

“[…] Mediante análise dos autos, verifica-se que foi percebida, no tribunal de origem, a irregularidade
no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte Recorrente, com fundamento
no  art.  1.007,  §  4º,  do  Código  de  Processo  Civil,  para  realizar,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  o
recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Apesar disso, mesmo
tendo sido regularmente intimada para efetuar o recolhimento em dobro, a parte fez o recolhimento de
forma simples, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no
art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim, incide na espécie o disposto na Súmula n.º 187
deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. […] Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso. (STJ, AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.239.093  -  AM  (2018/0018464-4),   Ministra  LAURITA  VAZ,
22/03/2018)


