
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050698-76.2013.815.2001.
Origem : 10ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Marcelo Macedo de Vasconcelos.
Advogado : Zilma de Vasconcelos Barros (OAB/PB nº 8.836).
Apelados : Ben Hur Cirino de Medeiros e Suely Lira Barros de Medeiros.
Advogado : Danielle Ismael da Costa Macedo (OAB/DF nº 21.389).

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.
DESERÇÃO.  GRATUIDADE  INDEFERIDA  EM
INCIDENTE  ESPECÍFICO.  REITERAÇÃO
GENÉRICA  DO  PEDIDO  NA  APELAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE  FATO
SUPERVENIENTE  A  JUSTIFICAR  O  NOVO
PLEITO. PRECLUSÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO.
DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS §§ 4º E
5º  DO  ART.  1.007  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  APLICAÇÃO DO ART. 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

- O preparo consubstancia-se em um dos pressupostos
de  admissibilidade  recursal,  à  parte  recorrente  está
afetado  o  ônus  de  realizá-lo  e  comprovar  sua
efetivação, sob pena de deserção. 

-  Uma  vez  indeferida  a  gratuidade,  tendo  sido
oportunizado  a  parte  apelante  o  recolhimento  do
preparo nos termos do §4º do art. 1.007 do Código de
Processo  Civil  de  2015,  o  descumprimento  da
determinação  judicial  implica  deserção,  não  sendo
lícito  ao  recorrente  reiterar,  com  o  mesmo substrato
fático,  o  pedido  de  gratuidade,  cuja  apreciação  se
encontra preclusa.

Vistos.
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcelo Macedo de
Vasconcelos contra sentença (fls. 106/108v) proferida pelo Juízo da 10ª Vara
Cível  da Capital  que,  nos  autos da “Ação de Cobrança  c/c  Indenização por
Danos  Morais”  ajuizada  por  Ben-Hur  Cirino  de  Medeiros e  Suely  Lira
Barros de Medeiros em face do apelante e de  Hélio Augusto Ferreira da
Silva, julgou procedente a demanda.

Na  peça  de  ingresso,  os  promoventes  relataram que firmaram
com os demandados contrato de cessão de direitos de promitente comprador de
um imóvel residencial, apartamento nº 101, Edifício Marycelma, localizado na
Rua Projetada, s/n, Lote nº 81.324, Quadra nº 563, Loteamento Jardim Oceania
IV, Bessa, nesta Capital. Destacaram que o valor do negócio foi firmado em R$
23.000,00  (vinte  e  três  mil  reais),  tendo  sido  entregue,  a  título  de  sinal,  o
montante de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), permanecendo um débito
parcelado em 89 (oitenta)  prestações  de R$ 185,00 (cento e  oitenta  e  cinco
reais).

Enfatizaram  que,  no  pagamento  da  16ª  prestação,  foram
informados,  por  Marcelo  Macedo  de  Vasconcelos,  procurador  de  Hélio
Augusto,  sobre  a  paralisação  das  obras  e  a  prisão  do  responsável  pela
construtora edificante. Frisaram que, em meados de janeiro de 2013, tomaram
conhecimento de que a obra havia sido adquirida pela imobiliária Boa Vista
LTDA, modificando o nome do Edifício para Residencial  Atila,  convocando
assembleia  com  os  antigos  adquirentes  para  indenizá-los  em  R$  25.000,00
(vinte e cinco mil reais).

Asseveraram, porém, que os promovidos não lhes repassaram o
valor indenizatório. Ao final,  postularam a condenação ao pagamento de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelos danos materiais, além de indenização
por danos morais.

Contestação apresentada  por  Marcelo  Macedo de  Vasconcelos
(fls. 61/65), alegando, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva, por ter
figurado  como  mero  mandatário,  bem  como  a  prescrição  da  indenização
postulada.

Peça contestatória ofertada por Hélio Augusto Ferreira da Silva
(fls.  68/76),  sustentando  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  indicando
participação exclusiva do outro promovido. Aduziu a prejudicial de mérito da
prescrição e, no mérito, a improcedência da demanda.

Réplica impugnatória (fls. 87/92).

Após instrução processual,  sobreveio sentença de procedência,
nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com supedâneo no art. 269, I, do
CPC  e  por  mais  que  dos  autos  consta,  JULGO
PROCEDENTE a demanda e  condeno  o promovido
Marcelo  Macedo  de  Vasconcelos  a  restituição  do
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), atualizados
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monetariamente pelo INPC, a conta do pagamento (fl.
45),  acrescidos  de  juros  de  mora  de  1% ao  mês  a
contar  da  citação,  bem  como  em  danos  morais  no
valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  atualizados
monetariamente  pelo  INPC  a  contar  desta  data,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
Sucumbente, condeno o requerido ao pagamento das
custas  processuais  e  dos  honorários  do  patrono  da
parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa, forte no art.  20,  §4º, do Código de Processo
Civil.
Em  face  do  acolhimento  da  preliminar  de
ilegitimidade  passiva,  JULGO EXTINTO o processo
em face de Hélio Augusto Ferreira da Silva”. 

Inconformado,  o  apelante  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
128/133),  alegando o equívoco da sentença,  aduzindo que não há prova nos
autos quanto à alegação dos autores de que apenas tomaram conhecimento do
dano em janeiro de 2013, não se podendo tomar em consideração esse momento
como termo inicial. Enfatiza que, tendo o apelado atrasado no pagamento das
parcelas mensais, os antigos donos se consideraram no direito de receber os R$
25.000,00 (vinte  e  cinco mil reais)  de indenização. Ao final,  após  pleito  de
concessão da gratuidade de justiça, pugna pelo provimento do apelo e reforma
da sentença.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 135v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 139/140).

Considerando  que  a  questão  da  gratuidade  já  havia  sido
indeferida anteriormente, em incidente especificamente instaurado, o apelante
foi intimado para efetivar o pagamento em dobro, na forma do art. 1.007, §4º,
do Código de Processo Civil, tendo permanecido inerte (fls. 145).

É o relatório.

DECIDO.

Como é cediço, para que o mérito posto em discussão pela parte
possa ser analisado, cumpre desde logo verificar a existência dos pressupostos
processuais  e  das  condições  da  ação,  considerados  genericamente  como
pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir se
estão presentes os requisitos formais do recurso, os quais são tradicionalmente
classificados em pressupostos intrínsecos e extrínsecos.  Dentre os primeiros,
encontramos  a  exigência  do  cabimento,  da  legitimidade,  do  interesse  e  da
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.
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Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar:  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição  recursal;  a  devida  prova  do  preparo;  bem  como  se  há
regularidade formal no conteúdo da irresignação.

Na hipótese, verifica-se,  de plano, que a pretensão esbarra em
óbice processual  intransponível,  consistente  na ausência de demonstração de
recolhimento do preparo,  em desobediência ao preconizado no art.  1.007 do
Código de Processo Civil de 2015, o qual dispõe: 

“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.
§1º  São  dispensados  de  preparo  os  recursos
interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos
que gozam de isenção legal. 
§2º  A  insuficiência  no  valor  do  preparo  implicará
deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-
lo no prazo de cinco dias.
§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa
e de retorno no processo em autos eletrônicos.
§  4o 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.
§  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.
§  6o  Provando  o  recorrente  justo  impedimento,  o
relator  relevará  a  pena  de  deserção,  por  decisão
irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para
efetuar o preparo.
§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas
não  implicará  a  aplicação  da  pena  de  deserção,
cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao
recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício
no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso em questão, todo o procedimento para a realização do
juízo  de  admissibilidade  do  apelo foi  observado,  tendo sido  oportunizado  o
recolhimento do preparo. 

Assim, verifica-se claramente o absoluto desrespeito ao mínimo
regramento estabelecido para efeito de cumprimento do requisito do preparo
recursal, mesmo diante da ampla flexibilização procedimental introduzida pelo
Novo Código de Processo Civil. 
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Há  de  se  registrar  que,  apesar  de  o  Novo  Código  trazer  um
regramento que conceda ao recorrente mais oportunidades de sanar a ausência
de  preparo,  o  próprio  legislador  pretendeu  limitar  o  abuso  processual.  Para
tanto, logo após a última oportunização de correção do vício, no §4º do art.
1.007,  afirmou  ser  vedada  uma  complementação  do  descumprimento  da
determinação de preparo em dobro.  Foi estabelecida, assim, uma substancial
preclusão lógica, asseverando inexistir uma sequência infinita de oportunidades
para sanar o vício da ausência de preparo, ao bel prazer do recorrente.

Nesse sentido, não existe alternativa para o presente caso que não
o  reconhecimento  da  ausência  de  um  dos  requisitos  de  admissibilidade  da
apelação, posto que deserta.

Em  demanda  semelhante,  na  qual  o  apelante  pretendeu
comprovar a situação de hipossuficiência em sede de agravo interno da decisão
monocrática que não conheceu seu recurso, confira-se o julgado desta própria
Segunda Câmara Cível:

“AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
NÃO  CONHECENDO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL
INTERPOSTA  SEM  O  PREPARO  OU  PROVA  DE
SER  A  PARTE  BENEFICIÁRIA  DA  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.  DETERMINAÇÃO  PARA
DEMONSTRAR O RECOLHIMENTO AO TEMPO DA
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.
DESATENDIMENTO.  COMPROVAÇÃO
POSTERIOR,  EM  SEDE  DE  AGRAVO  INTERNO.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  DESERÇÃO.
DESPROVIMENTO. - STJ: ‘A comprovação tardia do
preparo, mesmo que dentro do prazo recursal, impõe o
reconhecimento da deserção. Precedentes’. (AgRg no
AREsp  225.784/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  01/10/2013,  DJe
11/10/2013). - Agravo interno desprovido”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012413920128150731,  2ª  Câmara  Especializada
Cível, Juiz Convocado Ricardo Vital de Almeida, j. em
25-07-2017).

Os Tribunais pátrios possuem o mesmo entendimento, no sentido
de que, contra a decisão que indefere a gratuidade e determina o recolhimento
do preparo em dobro,  o apelante deve interpor agravo interno ou cumprir  o
comando judicial, não lhe sendo lícito reiterar o pedido de gratuidade mediante
apresentação extemporânea de documentos. Confira-se:

“AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL  NÃO
CONHECIDO  POR  DESERÇÃO.  PEDIDO  DE
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  DA  JUSTIÇA
GRATUITA  INDEFERIDO  ANTERIORMENTE.
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PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO
NÃO PROVIDO. Sendo indeferido o pedido de justiça
gratuita formulado quando da interposição do recurso
de  apelação  cível,  cabe  a  parte  recolher  o  devido
preparo no prazo concedido para tanto, ou interpor o
devido  recurso.  Se  assim  não  procedeu,  opera-se  a
preclusão,  sendo  inviável  reapreciar  a  matéria  em
sede de agravo interno que desafia a decisão que não
conheceu  do  apelo  por  deserção.  Indeferimento  da
justiça gratuita mantido”. 
(TJMS;  AgRg 0809326-50.2014.8.12.0001;  Rel.  Des.
Marco  André  Nogueira  Hanson;  DJMS  21/08/2017;
Pág. 55).

Logo, em face do que acima restou fundamentado, a ausência de
preparo conduz à deserção no presente caso, não merecendo conhecimento o
presente  Recurso  de  Apelação,  eis  que  ausente  o  pressuposto  processual
extrínseco de admissibilidade.

Assim sendo, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil de 2015, ante a ausência de preparo,  NÃO CONHEÇO do
Apelo.

P.I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 04 de maio de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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