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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013018-35.2014.815.0251 
ORIGEM: 4ª Vara da Comarca de Patos 
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Paulo Ney de Assis Queiroga Sobrinho 
ADVOGADO: Clodoaldo Pereira Vicente de Souza
APELADO: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA  INDEFERIDO.  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO, QUE NÃO FOI CONHECIDO POR DESERÇÃO.
SENTENÇA  DETERMINANDO  O  CANCELAMENTO  DA
DISTRIBUIÇÃO.  REVOLVIMENTO  DA  DISCUSSÃO  SOBRE  A
JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO. 

-  Nos  termos  dos  artigos  257 e 19 do  CPC/73,  aplicáveis  à
especie,  deve  ser  mantida  a  sentença  que  determinou  o
cancelamento  da  distribuição  do  processo,  cujas  custas  não
foram recolhidas após o indeferimento da gratuidade da justiça
e ordenado o respectivo pagamento, operando-se a preclusão. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento à apelação. 

Trata-se de apelação cível interposta por PAULO NEY DE ASSIS
QUEIROGA SOBRINHO contra sentença (f. 37/37v) do Juiz da 4ª Vara da
Comarca de Patos, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do
ESTADO DA PARAÍBA, que determinou o cancelamento da distribuição do
processo, uma vez que o autor não efetuou o pagamento das custas, já
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que foi indeferido seu pedido de gratuidade judiciária (f. 27).
 
O autor/apelante, na presente ação, requereu o pagamento de

horas extras supostamente referentes ao acréscimo da carga horária dos
servidores do Poder Judiciário, que tiveram a jornada de trabalho ampliada
para  7  (sete)  horas  diárias,  desde 2009,  sem o  respectivo  incremento
financeiro. Pugnou pelo deferimento da gratuidade da justiça, declarando-
se pobre na forma da Lei.

O Juízo a quo indeferiu o requerimento de assistência judiciária
gratuita e intimou o promovente para efetuar, em trinta dias, o pagamento
das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (f. 27).

Intimado dessa decisão (f. 29), o autor atravessou petição às f.
30/34, pedindo sua reconsideração, mas esse pleito foi indeferido (f. 35).
Ato contínuo, a escrivania certificou o decurso do prazo de trinta dias sem
que o promovente efetuasse o pagamento das custas processuais (f. 36).

Sobreveio  sentença (f. 37/37v) determinando, nos termos do
art. 257 do Código de Processo Civil/73, o cancelamento da distribuição do
processo.

O autor apelou reafirmando a sua condição de miserabilidade
jurídica,  sob  o  fundamento  de  que,  “diante  do  valor  da  causa,  o
promovente não tem condições de arcar com o pagamento das custas
processuais  sem  prejuízo  próprio  e  de  sua  família,  mormente  se  se
considerar eventuais  recursos,  mandados de diligências,  preparos entre
outros acarretam sérias e altas despesas processuais”. (f. 39/44) 

Por  fim,  acrescenta  que  bastava  o  requerimento  na  petição
para que gozasse dos benefícios da gratuidade, bem como faz alusão à
Súmula 29 desta Corte.  Ao final, requereu o provimento do recurso e a
reforma da sentença, para concessão do benefício da justiça gratuita. 

Em despacho lançado à f. 46/46v o Juiz não recebeu a apelação
por ausência do preparo, mas, depois, chamou o feito à ordem e recebeu-
a em ambos os efeitos (f. 61).

Contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária o autor
interpôs o Agravo de Instrumento nº 0802448-94.2015.8.15.0000–PJE (f.
50/51), o qual foi distribuído para esta Relatoria, mas teve seu seguimento
negado por ausência do preparo recursal (f. 66/69).

Sem contrarrazões (f. 61).

Parecer da Procuradoria de Justiça sem manifestação de mérito
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(f. 75/78, f. 80). 

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator

Inicialmente, destaco que os requisitos de admissibilidade deste
recurso obedecerão  às  regras  e  aos  entendimentos  jurisprudenciais  do
Código de Processo Civil de 1973, porquanto a apelação foi interposta em
face de sentença publicada (09/06/2015) antes da vigência do NCPC.

Nesse sentido, o STJ editou o Enunciado Administrativo n.
2, in verbis: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça.

A matéria devolvida à apreciação desta Instância cinge-se, tão
somente, ao cancelamento da distribuição do processo diante da ausência
do recolhimento das custas judiciais.

Verifica-se que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita,
por ter-lhe sido indeferido esse benefício, bem ainda por não ter recolhido
o preparo recursal quando intimado para tanto, tampouco pedido justiça
gratuita em petição avulsa.

Ademais, o agravo de instrumento que interpôs (nº 0802448-
94.2015.8.15.0000)  teve  seu  seguimento  negado  por  esta  relatoria  (f.
66/69) por ser deserto o recurso a luz da jurisprudência do STJ, aplicável
à espécie, quando do seu julgamento. 

Por conseguinte, nos termos dos art. 257 e 19 do CPC/73, deve
ser mantida a  sentença que cancelou a  distribuição do processo cujas
custas não foram recolhidas após o indeferimento da gratuidade da justiça
e ordenado o respectivo pagamento, operando-se a preclusão. 

No mesmo sentido, o seguinte precedente:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  PRAZO  PARA
RECOLHIMENTO  DAS  CUSTAS  JUDICIAIS  DESATENDIDO.
INDEFERIMENTO  DO  PLEITO.  EXTINÇÃO  DA  DEMANDA  SEM
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO.  MATÉRIA  PRECLUSA.  INÉRCIA  COMPROVADA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Da
análise  dos  autos,  tenho  que  a  parte  autora  não  efetivou  o
pagamento das custas no prazo legal, tampouco alegou a existência
de  óbice  para  tanto.  Cancelamento  da  distribuição  mantido  e
reconhecimento da preclusão da matéria  pela ausência de recurso
cabível  no  momento  oportuno.  (TJPB,  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00121284020148150011, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 05-04-2016) 

Logo, o momento oportuno para apreciação da matéria relativa
ao  benefício  supracitado  seria  quando  da  interposição  de  agravo  de
instrumento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA
INTERLOCUTÓRIA.  APELAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE.
APELO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  ART.  557,  CAPUT,  CPC,
SEGUIMENTO  NEGADO.  –  Não  se  conhece  recurso  de  apelação
interposto contra decisão já atacada por agravo de instrumento, vez
que,  em  razão  do  princípio  da  unirrecorribilidade,  operou-se  a
preclusão consumativa. – Nos termos do art. 557, caput, do CPC, 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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00105200720148150011,  Relator  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 27-01-2016) 

Assim, a  análise  da  apelação encontra  óbice  no  princípio  da
unicidade/unirrecorribilidade  recursal,  por  ter  se  operado  a  preclusão
consumativa.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e o  Excelentíssimo Doutor
CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA (Juiz de Direito Convocado, com
jurisdição  plena,  para  substitutir  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).
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Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora VANINA
NÓBREGA  DE  FREITAS  DIAS  FEITOSA, Promotora  de  Justiça
Convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 12
de dezembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                Relator 
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