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APELAÇÃO  CÍVEL  –  NÃO  RECOLHIMENTO  DO
PREPARO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM
SEDE RECURSAL – INTIMAÇÃO OPORTUNIZANDO
O  PAGAMENTO  –  INÉRCIA  DO   APELANTE  –
RECURSO  DESERTO  –  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Nos  termos  do  art.  1.007  do  CPC-15,  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.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Massa  Falida  do
Banco Cruzeiro do Sul S.A., inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo
da  4ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de
Exibição de Documentos ajuizada por Josemar Souza da Silva.

Nas  razões  do  recurso,  o  Banco  apelante  pugnou,
preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, alegando a
impossibilidade  de  arcar  com o  pagamento  das  custas  do  processo  e  dos
honorários advocatícios.

O pedido de gratuidade processual foi indeferido às fls. 111/112v.

Intimada  da  decisão  (fl.  118),  a  apelante  deixou  o  prazo
transcorrer in albis, sem proceder ao recolhimento do preparo.

É o relatório.

Decido.
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Adianto  que  o  recurso  não  merece  ser  conhecido,  porquanto
ausente um dos seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, qual  seja o
preparo.

O artigo 1.007 do NCPC preceitua que “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”.

In  casu,  consoante  relatado,  o  agravante,  em  suas  razões,
requereu a gratuidade judiciária, o que, entretanto, não foi deferida.

Assim, por determinação desta Relatoria, a recorrente foi intimada
(fl. 122) para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo recursal, sob
pena de não conhecimento do recurso.

Todavia,  deixou a apelante decorrer o prazo assinalado,   razão
pela qual o recurso deve ser considerado deserto, e, portanto, não conhecido.

Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo, ante a sua
deserção.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                            Relatora
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