
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0058452-06.2012.815.2001.
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Banco Safra S/A.
ADVOGADO: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB/PE nº 21.678).
AGRAVADO: Antônio Fernandes Alves Bezerra.
ADVOGADO: Victor Hugo Alves Barreira (OAB/CE nº 21.205).

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO. AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA
O ADIMPLEMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC/2015. DECURSO
DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DO SISTEMA QUE GERA A GUIA DAS CUSTAS RECURSAIS. AUSÊNCIA
DE  PROVAS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO.

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 realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  ao
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0058452-06.2012.815.2001, em que
figuram como Agravante  Banco Safra S/A e como Agravado  Antônio Fernandes
Alves Bezerra.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em negar provimento ao Agravo Interno.

VOTO.

O  Banco  Safra  S/A,  nos  autos  da  Ação  Revisional  ajuizada  em  seu
desfavor por Antônio Fernandes Alves Bezerra, interpôs Agravo Interno contra a
Monocrática de f. 146/146v, que não conheceu da Apelação por ele interposta, ao
fundamento de que não foi recolhido o preparo recursal mesmo após a intimação
para o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Em  suas  razões,  f.  148/167,  alegou  que,  durante  o  prazo  para  o
cumprimento  da  diligência,  o  sítio  eletrônico  deste  Tribunal  estava  com
indisponibilidade nos Sistemas,  impossibilitando a impressão da guia do preparo
recursal.

Aduziu  ainda  diversas  questões  relativas  ao  mérito  da  Demanda
Revisional,  requerendo,  ao  final,  o  provimento  do  Recurso  para  que  lhe  seja
restituído o prazo para o recolhimento das custas recursais.



Intimado, o Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão de
f. 244.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo.

Ao interpor Recurso Apelatório, o Agravante não colacionou aos autos o
comprovante de recolhimento do preparo, quedando-se inerte mesmo após ordenado
o pagamento em dobro, nos termos do §4º do art. 1.007, do CPC1, f. 143/145.

Com o  intuito  de  justificar  o  descumprimento  da  referida  diligência,  o
Recorrente alegou que, durante o prazo que lhe foi concedido, o  site  deste TJPB
estava indisponível, carreando ao feito relatório elaborado pela Gerência de Suporte
desta Corte, f. 175/237.

O  referido  relatório  gerencial,  no  entanto,  não  comprova  que  o  link
referente à emissão da guia de preparo recursal estava indisponível naquele período,
razão pela qual não restou comprovado o justo impedimento capaz de ensejar a
restituição  do  prazo  do  recolhimento  do  preparo2,  impondo-se,  dessa  forma,  a
manutenção do Decisum que reconheceu a deserção.

Posto isso, conhecido o Agravo Interno, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

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.
[…].
§ 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.

2 Art.  1.007.  […].  §  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.


