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AÇÃO  RESCISÓRIA.  JUSTIÇA  GRATUITA 
INDEFERIDA.  INTIMAÇÃO  DO  AUTOR  PARA 
PAGAMENTO DAS CUSTAS  E DEPÓSITO PRÉVIO 
DO  ART.  488,  II,  DO  CPC.  NÃO  ATENDIMENTO. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

-  “(...) Afastada,  na  espécie,  a  Assistência  Judiciária  
Gratuita, o autor. Proprietário de empresa cujo capital  
social  monta  a  R$  300  mil,  como  sobejamente  
demonstrado  nos  autos.  ,  conquanto  regularmente  
intimado,  não  se  desincumbiu  do  ônus  processual  
imposto  pelo  art.  488,  II,  do  CPC,  de  obediência  
inescusável  para  que  possa  ter  curso  a  ação  
desconstitutiva. 3. De acordo com o art. 490 do CPC, a 
falta  ou  insuficiência  do  depósito  prévio  motiva  o  
indeferimento da petição inicial, conduzindo à extinção  
da  ação  rescisória  sem  apreciação  do  mérito,  nos  
termos do art. 267, I, do CPC, situação que dispensa a  
prévia  intimação  pessoal  da  parte,  visto  que  o  §  1º  
desse  mesmo  dispositivo  legal  somente  exige  essa  
providência nas hipóteses dos incisos II e III. (agrg na  
AR 3223/sp, Rel. Ministra nancy andrighi, dje 1 8 / 11 /  
2 0 1 0) 4. Indeferimento da petição inicial e extinção  
do  processo,  sem  resolução  do  mérito,  com 
fundamento nos arts. 490, II, e 267,i, do CPC. Custas e 
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois  
mil reais), pelo autor.” 
(TRF 1ª R.; AR 0024620-04.2006.4.01.0000; BA; Terceira Seção; 
Relª  Desª  Fed.  Selene  Maria  de  Almeida;  Julg.  28/01/2014; 
DJF1 07/02/2014; Pág. 595)

- “Art. 127. São atribuições do Relator:
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(...)
X – extinguir o processo de competência originária do  
Tribunal, nas hipóteses previstas na artigo 267 e nos



 incisos II e V do artigo 269 do Código de Processo Civil, e  
resolver incidentes cuja solução não competir  ao Tribunal,  
por algum de seus órgãos;” 
(Art. 127, X, do RITJPB). 

 
VISTOS.

Trata-se de Rescisória com Pedido de Liminar movida por  Frederico 
Cabral Chaves em face de Luíza de Fátima Cabral Chaves, pretendendo desconstituir 

sentença (cópia às fls. 46/47) que julgou procedente o pedido realizado, em jurisdição 

voluntária,  para  registrar  e  cumprir  testamento  público deixado por  Maria  Inês Cabral 

Chaves, genitora de ambas as partes. 

Alega o demandante violação a literal dispositivo de lei, na medida em 

que a ação de cumprimento de testamento foi julgada antes da demanda  anulatória do 

referido documento. 

Fez  pedido  de  justiça  gratuita,  inclusive  juntando  declaração  de 

pobreza (doc. fls. 57).

Em decisão  de  fls.  61/61  verso,  o  Exmo.  Des.  José  Ricardo  Porto 

indeferiu a justiça gratuita, determinando o pagamento das custas e depósito em 10 (dez) 

dias, bem como a emenda à inicial.

Certidão às fls. 63, informando o não cumprimento do pagamento das 

despesas processuais.

É o necessário relatório. DECIDO.

Conforme  relatado,  após  indeferimento  da  justiça  gratuita,  a  parte 

autora quedou-se inerte em providenciar o pagamento das despesas processuais, razão 

pela qual o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 

Nesse sentido:



“AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA.  

DEPÓSITO  PRÉVIO  DO  ART.  488,  II,  DO  CPC NÃO 

EFETUADO.  INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  EXTINÇÃO 

DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  CPC,  

ARTIGOS 490, II, E 267, I. 1. Ação rescisória proposta com 

o  fito  de  anular  sentença  que,  em  ação  civil  pública,  

condenou o autor na adoção de medidas mitigadoras dos  

prejuízos  causados  ao  meio  ambiente,  indenização  pelos  

danos irrecuperáveis e ao ressarcimento dos cofres públicos  

federais  no  montante  de  R$  994.169,88  (novecentos  e  

noventa e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta  

e  oito  centavos),  importância  relativa  ao  volume  de  

granito/sienito  por  ele  extraído  em  lavra  clandestina.  2.  

Afastada,  na  espécie,  a  Assistência  Judiciária  Gratuita,  o  

autor. Proprietário de empresa cujo capital  social  monta a  

R$ 300 mil,  como sobejamente demonstrado nos autos.  ,  

conquanto regularmente  intimado,  não se desincumbiu do  

ônus  processual  imposto  pelo  art.  488,  II,  do  CPC,  de 

obediência  inescusável  para  que  possa  ter  curso  a  ação  

desconstitutiva. 3. De acordo com o art. 490 do CPC, a falta  

ou insuficiência do depósito prévio motiva o indeferimento  

da petição inicial, conduzindo à extinção da ação rescisória  

sem apreciação  do  mérito,  nos  termos  do  art.  267,  I,  do 

CPC, situação que dispensa a prévia intimação pessoal da  

parte,  visto  que  o  §  1º  desse  mesmo  dispositivo  legal  

somente exige essa providência nas hipóteses dos incisos II  

e III. (agrg na AR 3223/sp, Rel. Ministra nancy andrighi, dje  

1  8  /  11  /  2  0  1  0)  4.  Indeferimento  da  petição  inicial  e  

extinção  do  processo,  sem  resolução  do  mérito,  com  

fundamento  nos  arts.  490,  II,  e  267,i,  do  CPC.  Custas  e 

honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil  

reais), pelo autor.” 
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(TRF 1ª R.; AR 0024620-04.2006.4.01.0000; BA; Terceira Seção; Relª 
Desª  Fed.  Selene  Maria  de  Almeida;  Julg.  28/01/2014;  DJF1 
07/02/2014; Pág. 595)

Pelo  exposto,  ausente  requisito  legal  para  prosseguimento  do  feito, 

com fulcro nos artigos 267, inciso I, e 490, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,  

indefiro a inicial e julgo extinta a ação rescisória.

P.I. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 09 de abril de 2015.

   Drª Vanda Elizabeth Marinho
                Relatora J/11
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