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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERLOCUTÓRIA
QUE  NÃO  RECEBEU  O  APELO  ANTE  O  NÃO
RECOLHIMENTO  DO  PREPARO.  PEDIDO  DE
JUSTIÇA  GRATUITA  REQUERIDO  NA  EXORDIAL.
AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO PELO
MAGISTRADO  DE  BASE.  PRESUNÇÃO  DE
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  DESNECESSIDADE
DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. NÃO
CONFIGURAÇÃO  DA  DESERÇÃO.  REFORMA  DA
DECISÃO COMBATIDA. PROVIMENTO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. 

- “(…)  2. A ausência de indeferimento expresso, pelo
Tribunal de origem, do pedido de assistência judiciária
gratuita  formulado  na  inicial,  enseja  a  presunção  de
concessão  do  benefício  em  favor  da  parte  que  o
pleiteou.(...)
(AgRg no REsp 1470195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  04/11/2014,  DJe
10/11/2014)

-“ (…) 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite
a concessão da assistência judiciária gratuita mediante
a  simples  declaração,  pelo  requerente,  de  que  não
pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria
manutenção e da sua família.
2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento
expresso, não se pode estabelecer uma presunção em
sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu
favor.  (…)”(RMS  31.871/SE,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe
05/11/2010)

VISTOS.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Gaudino da
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Cunha contra decisão, de fls. 35, do Juízo de Direito da Comarca de Bananeiras, que não

recebeu  o  seu  recurso  apelatório,  ante  a  ausência  de  pagamento  do  preparo  e  a

configuração da deserção. 

Alega o agravante, em síntese, que requereu o pleito de justiça gratuita na

exordial, e, não havendo pronunciamento expresso do julgador quanto a isso, ocorreu o

deferimento tácito. 

Ademais, assevera que se o Magistrado entendesse por indeferir o pleito,

deveria intimar-lhe para o pagamento das custas, e não declarar de imediato a deserção

do recurso. 

Ao  final,  requereu  a  anulação  da  decisão  combatida,  determinando-se  o

recebimento do apelatório.   

Informações prestadas pelo Juiz a quo às fls. 46. 

Ausência de contrarrazões, conforme certidão de fls. 47.

Instada a manifestar-se, às fls. 49/51, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do agravo de instrumento. 

É o relatório.

DECIDO

Vê-se assistir razão ao agravante. 

Analisando os autos, verifico que o recorrente, na exordial da ação principal,

requereu  a  concessão  de  justiça  gratuita,  fls.  07  verso,  pleito  não  apreciado  pelo

Magistrado a quo.

Por  outro  lado,  quando  da  interposição  do  seu  recurso  apelatório,  o
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Julgador, ante o não recolhimento do preparo recursal, declarou a deserção, decisão que

ora se recorre. 

Pois bem, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

para haver o indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada, deve existir uma negação

expressa por parte do julgador, sob pena de sua omissão caraterizar em concessão do

benefício, exatamente como ocorreu na hipótese. 

Neste sentido, vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO RECURSO
ESPECIAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DESERÇÃO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA FORMULADO
NA  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  AUSÊNCIA  DE
APRECIAÇÃO.  CONCESSÃO  PRESUMIDA.  PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração
de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência
judiciária  gratuita,  goza  de  presunção  relativa,  admitindo,
portanto, prova em contrário.
2.  A  ausência  de  indeferimento expresso,  pelo Tribunal  de
origem,  do  pedido  de  assistência  judiciária  gratuita
formulado na inicial,  enseja a presunção de concessão do
benefício em favor da parte que o pleiteou.
(Precedentes:  EDcl  no  RMS 30.651/PA,  Rel.  Ministra   ELIANA
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  04/05/2010,  DJe
13/05/2010; RMS 28582/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA,  julgado  em  22/06/2010,  DJe  03/08/2010)  3.  Agravo
regimental não provido.
(AgRg no REsp 1470195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  04/11/2014,  DJe
10/11/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM MANDADO  DE SEGURANÇA.  SERVIDORES
PÚBLICOS.  EXCLUSÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE
DOCENTE.  VERBA INCORPORADA AO VENCIMENTO BASE.
LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.  163/09.
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.  OBSERVÂNCIA.
REGIME  JURÍDICO.  DIREITO  ADQUIRIDO.  INEXISTÊNCIA.
DESERÇÃO.  PREPARO  NÃO  RECOLHIDO.  PEDIDO  DE
JUSTIÇA  GRATUITA  NA  ORIGEM.  INOCORRÊNCIA  DE
EXAME. PRESUNÇÃO DE CONCESSÃO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão
da  assistência  judiciária  gratuita  mediante  a  simples
declaração,  pelo  requerente,  de  que  não  pode  custear  a
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demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua
família.
2.  Apresentado  o  pedido,  e  não  havendo  indeferimento
expresso,  não  se  pode  estabelecer  uma  presunção  em
sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor.
Precedentes: RMS 32015/BA, Rel.
Ministra  Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2010; REsp
889.659/SP,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  Segunda
Turma,  DJ  de  5/6/2007;  REsp  814.116/RS,  Rel.  Ministro  Teori
Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,  DJ  de  3/4/2006.  Pedido  de
assistência  judiciária  gratuita  deferido  nos  moldes  da  Lei
1.060/50.
3. A jurisprudência do STJ é uníssona em reconhecer não existir
direito  adquirido  do  servidor  a  regime  jurídico,  sendo-lhe
assegurada, tão somente, a irredutibilidade de vencimentos.
Observada  essa  condição,  é  possível  que  se  altere  sua
composição  remuneratória,  retirando ou alterando a fórmula  do
cálculo  de  vantagens,  gratificações  e  reajustes.  Precedentes:
RMS 30118/MS, Rel. Ministro  Felix Fischer, Quinta Turma,  DJe
23/11/2009;  RMS  29.177/PR,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  Quinta
Turma,  ,  DJe  de  17/08/2009;  RMS  24317/RJ,  Rel.  Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008.
4. In casu, a Lei Complementar Estadual n. 163/09 de Sergipe, ao
alterar  a  estrutura  remuneratória  dos  cargos  do  magistério
daquele Estado, não só resguardou o princípio da irredutibilidade
vencimental  dos  servidores,  como  aumentou-lhes  os  valores
percebidos.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS  31.871/SE,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 05/11/2010)

PROCESSUAL  CIVIL  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -
PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIAL  GRATUITA
FORMULADO  NA  INICIAL  -  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  -
NECESSIDADE  DE  ANÁLISE  DO  PEDIDO  ANTES  DE  SE
DECLARAR A DESERÇÃO DO RECURSO - PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
se  não  houver  indeferimento  expresso  do  pedido  de
assistência judiciária gratuita formulado na inicial, presume-
se a concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou.
2. Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve
analisar  o  pedido  de  gratuidade  de  justiça  feito  antes  da  sua
interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para
recolhimento das custas devidas.
3. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido nos moldes da
Lei 1.060/50.
4.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  com efeito  modificativo,
para afastar  a pena de deserção e determinar  a reinclusão do
feito em pauta de julgamento.
(EDcl  no  RMS  30.651/PA,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010)
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Assim, tendo em vista que não houve o indeferimento expresso do pedido

de justiça gratuita realizado pelo recorrente em primeiro grau de jurisdição, considero que

ele é beneficiário da isenção, não devendo arcar com o preparo do seu recurso apelatório,

razão pela qual deve ser reformada a decisão que decretou a deserção do apelo. 

Desta forma, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de

Justiça, utilizo-me da prerrogativa do 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, para prover

o agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que o apelo do

agravante seja recebido, por ser ele beneficiário da justiça gratuita. 

Cumpra–se. Intimações necessárias.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015. 

 Des. José Ricardo Porto
            RELATOR

J/02
J/07 (r)
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