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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL  - AGRAVO  INTERNO  – 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  -  PENA  DE 
DESERÇÃO  –  JUNTADA  A  POSTERI DE 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE GUIA DE 
PAGAMENTO  LIQUIDADA –  APLICAÇÃO  DO 
PRINCÍPIO  DA  ECONOMIA  PROCESSUAL  - 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSIBILIDADE - 
INCIDÊNCIA DO  §  1º,  DO  ARTIGO  557  DO 
CPC. 

-  Em  observância  ao  princípio  da  economia 
processual,  mister a sua reconsideração, a fim 
de que o recurso original, apelação cível, tenha 
seu prosseguimento normal.

Vistos, etc.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Itau Unibanco S/A, 
em face  da  decisão  monocrática  (fls.  123/124v)  que,  ante  a  ausência  de 
preparo, negou seguimento, nos termos do artigo 557, caput, do CPC.

Em suas razões,  o agravante aduziu que a guia acostada à 
apelação  encontra-se  cortada,  dificultando  a  visualização  por  completo, 
entretanto,  o  comprovante  disponibilizado no  site  do  TJ/PB informa que o 
documento expedido em 10/02/2014 está liquidado.

Pugnou  ao  final,  pelo  juizo  de  retratação,  caso  contrário  a 
análise pela Câmara Cível.

É o relatório.
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DECIDO
Revendo os autos, constato que assiste razão ao agravante.
De fato, consta nos autos, à fl. 131, consulta de guia emitida 

pelo site do Egrégio Tribunal  de Justiça,  com os dados do processo, bem 
como  a  situação  liquidada,  apresentada  pelo  agravante,  razão  pela  qual 
merece guarida seu pleito.

Ressalte-se, por fim, que foi  oportunizado ao agravante, à fl. 
120,  a  apresentação  do  original  ou  manifestação  acerca  do  documento 
acostado à fl. 104, referente ao pagamento da guia de preparo.

Outrossim, foi certificado à fl. 122, que decorreu o prazo sem 
que  a  parte  recorrente,  ora  agravante,  se  insurgisse,  porém,  diante  da 
aplicação  do  princípio  da  economia  processual,  acolho  o  pleito  de 
reconsideração da decisão monocrática,  que negou seguimento ao recurso 
apelatório, por pena de deserção.

À vista de tais considerações, com fulcro no art. 557, §1º1, do 
CPC, exerço o juízo de reconsideração da decisão agravada, tornando-a 
sem efeito, a fim de que tenha prosseguimento a Apelação Cível inserta.

Após o trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para 
o julgamento do apelo de fls. 75/84.

P.I.

João Pessoa, 05 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                           Relator

1 Art. 557 (…) § 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o 
julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa,  
proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento.
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