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GAB.  DESEMBARGADOR  LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 2004794-51.2014.815.0000
RELATORA     : Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
AGRAVANTES: Djaci Silva de Medeiros e outros
ADVOGADO : Djaci Silva de Medeiros
AGRAVADO : Ympactus Comercial Ltda -  ME (Telexfree Inc.)
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuité
JUIZ (A) : Anyfrancis Araújo da Silva

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
RESTITUIÇÃO.  JUSTIÇA  GRATUITA 
INDEFERIDA. INTIMAÇÃO EFETUADA E NÃO 
CUMPRIDA.  DESERÇÃO.  AGRAVO  NÃO 
CONHECIDO.

– Deixando de acolher a determinação para 
recolhimento  do  preparo,  não  obstante  terem 
sido  intimados  para  tanto,  deve  arcar  os 
Agravantes  com  as  conseqüências  de  sua 
inércia.

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Djaci Silva de 

Medeiros e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de  Cuité,  que  indeferiu  o  pedido  de  tutela  antecipada  requerido  pelos 

Agravantes.

Em  suas  razões  recursais,  os  Recorrentes  requerem 

preliminarmente, a concessão da gratuidade judicial recursal e, no mérito, a 

concessão da tutela antecipada para bloquear os valores em nome da parte 

Agravada.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo, a fim de 

que seja reformada a decisão. 
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Às fls. 68/69, decisão indeferindo a justiça gratuíta e fixando 

prazo para pagamento das custas.

É o relatório. 

DECIDO

O recurso ora interposto merece ter o seu seguimento negado, 

ante a ausência de um único requisito formal.

O § 1º do artigo 525, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída:  
I – omissis;
II – omissis.
§ 1º. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das 
respectivas  custas  e  do  porte  de  retorno,  quando  devidos, 
conforme tabela que será publicada pelos tribunais.
§ 2º omissis”.

O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade 

dos  recursos  e  consiste  no  pagamento  prévio  das  custa  relativas  ao 

processamento do recurso. A ausência no preparo ocasiona o fenômeno da 

preclusão,  aplicando-se  ao  recorrente  a  pena  da  deserção,  que  impede  o 

conhecimento do recurso.

Os  Agravantes  foram intimados,  fl.70,  para  no  prazo  de  10 

(dez)  dias  efetuarem o recolhimento  das custas  devidas,  sob pena de não 

conhecimento  do  Agravo,  contudo,  permaneceram  inertes  ao  comando 

emanado, deixando decorrer o prazo, conforme se depreende da certidão de 

fl.71.  Cumpria-lhes,  pois,  aos  Recorrentes,  recolher  o  preparo,  no  prazo 

assinalado,  não  o  fazendo,  o  recurso  restou  deserto,  por  inépcia  da  parte 

interessada.

Prescreve o art. 557 do Código de Processo Civil:  “O Relator  

negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,  

prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do  

respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”

2



                                                                                   Agravo de Instrumento nº 2004794-51.2014.815.0000

Feitas estas considerações, NEGO SEGUIMENTO ao presente 

Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 557 do Código de Processo 

Civil, por ausência de preparo.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de agosto de 2014.

    Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
                          Relatora 
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