
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO N. 0012196-24.2013.815.0011
ORIGEM: Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Construtora J W Ltda. (Adv. Vital Bezerra Lopes – 7.246 e outro)
APELADO: Itaú Unibanco S.A. (Adv. Carlos Alberto Baião – 21.800-A)

APELAÇÃO.  PEDIDO  DE  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO DA BENESSE E OPORTUNIZAÇÃO DE
PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. MEDIDA
DESCUMPRIDA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

- Indeferida a benesse da Gratuidade Judiciária pleiteada pelo
apelante e oportunizado, na mesma ocasião, o prazo adequado
para recolhimento das custas recursais, na forma do art. 1.007,
do CPC, há de se ter por deserto o recurso quando da omissão
da parte no cumprimento desse requisito, tal como ocorrido in
casu,  devendo-se  negar  conhecimento  ao  recurso,  de  forma
monocrática, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de apelo interposto pela Construtora J W Ltda. contra
sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande,
Exma. Iêda Maria Dantas, nos autos da ação de revisão contratual c/c restituição de
indébito promovida pelo polo apelante em face do Itaú Unibanco S.A., recorrido.

No  decisum,  a  magistrada  julgou  parcialmente  procedente  a
pretensão vestibular, a fim de revisar as cláusulas do contrato em debate, declarando
a abusividade da cumulação da comissão de permanência com encargos de mora,
bem como determinando a repetição do indébito, conforme apuração em liquidação.

Inconformada com parte do provimento jurisdicional, a parte
autora  apresentou  suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  da  decisão  em
comento e pela procedência da integralidade dos pedidos vestibulares.

Ao compulsar os autos, fora observado que a apelante pleiteou
a Justiça Gratuita, em razão do que foi determinada a apresentação, em 10 (dez) dias,
de documentos hábeis à comprovação da necessidade de deferimento da benesse.



Em seguida, em não vislumbrando, por ocasião do exame da
documentação carreada ao feito, a presença dos pressupostos à concessão da Justiça
Gratuita, tal benesse foi indeferida, intimando-se o polo insurgente acerca do prazo
para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo.

Ato contínuo, foi certificado o decurso do prazo sem resposta
por parte da empresa apelante.

É o relatório.

VOTO

Subindo os autos a esta Corte, não convencido da existência de
elementos aptos à concessão da Justiça Gratuita em favor da pessoa jurídica apelante,
face à impossibilidade de presunção da hipossuficiência e à necessidade de prova
inequívoca da mesma, julguei salutar a intimação para apresentação de documentos.

Indeferido o pleito, por ausência de verificação dos requisitos
ao deferimento do beneplácito em menção, foi a parte intimada para, no prazo de 5
(cinco) dias, juntar aos autos o comprovante do preparo recursal, ínterim aquele que
decorreu in albis, consoante certificado à fl. 372 dos presentes autos.

Analisando-se, pois, a circunstância em apreço, adiante-se que o
recurso apelatório sub examine não merece ser conhecido, por ocasião da configuração
da deserção, porquanto ausente comprovante do pagamento do preparo, documento
obrigatório ao conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1007, do CPC:

“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“.

Sobre o tema, nossa doutrina mais recente e abalizada destaca,
com clareza, que “o preparo é um dos requisitos extrínsecos da admissibilidade do
recurso.  Seu desatendimento  acarreta  o  não  conhecimento  do  agravo.  Deve  ser
feito no prazo e forma indicados na lei (CPC 511 e 525)” (Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery – Ed. Revista dos Tribunais – 10ª edição – 2008 – p. 886).

Nestes  termos,  salutar  informar  que a  falta  de  realização  do
preparo recursal é apto a fulminar o recurso, nos termos da inteligência supra.

Nesse viés, dispõe o artigo 932, inciso III,  caput, do NCPC, que
incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.



Desta feita, ante a manifesta inadmissibilidade da via recursal
em exame, em virtude da configuração da deserção, e com arrimo no artigo 932,
inciso  III  e  parágrafo  único,  do  CPC,  vigente,  nego  conhecimento  ao  recurso
interposto, mantendo incólumes todos os termos da sentença vergastada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 05 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


