
      
Poder  Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado  da Paraíba
Gabinete da  Desembargadora  Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A  
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024782-40.2013.815.2001
Origem :    8ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa
Relatora           :    Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :    Flavio Cesar Fernandes de Araújo
Advogado :    Guilherme Rangel Ribeiro OAB/PB nº 7.361
Apelado :    Banco Cruzeiro do Sul S/A
Advogada :    Carla da Prato Campos OAB/SP nº 156.844

APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO  RECORRIDA  E 
INSURGÊNCIA NO ANO DE 2015.  APLICAÇÃO DO 
CPC/73  PARA  FINS  DE  AFERIÇÃO  DE 
(IN)ADMISSIBILIDADE.  JUSTIÇA  GRATUITA 
INDEFERIDA  DESDE  O  INÍCIO  DA  MARCHA 
PROCESSUAL.  DECISUM CONDENANDO O AUTOR 
AO  PAGAMENTO  DE  CUSTAS  E  HONORÁRIOS. 
IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE  CONCESSÃO  EM 
PETIÇÃO  AVULSA  ANTECEDENTE  AO  APELO. 
RAZÕES  CONTIDAS  NO  REQUERIMENTO  JÁ 
APRECIADAS NA INSTÂNCIA A QUO. PRECLUSÃO. 
PREPARO  RECURSAL.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO.  NÃO  ATENDIMENTO  AO  ART. 
511,  CPC/73.  DESERÇÃO  CARACTERIZADA. 
MANIFESTA  INADMISSIBILIDADE.  NÃO 
CONHECIMENTO.
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“O preparo deve ser comprovado no ato de interposição 
do recurso, sob pena de deserção”. (STJ; AgRg-AREsp 
47.783;  Proc.  2011/0130614-0;  SP;  Terceira  Turma;  Rel. 
Min. João Otávio de Noronha; DJE 13/02/2014).

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Flavio Cesar 
Fernandes de Araújo, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível 
da  Comarca  de  João  Pessoa  (fls.  102/106)  que  –  nos  autos  da  “AÇÃO 
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO”,  por  ele  ajuizada  em 
desfavor do Banco Cruzeiro do Sul S/A – julgou parcialmente procedente a 
pretensão autoral, condenou “a parte autora ao pagamento de custas processuais  
e  honorários  advocatícios  no valor  de  R$ 300,00 (trezentos  reais)” e  deferiu a 
gratuidade judiciária pleiteada pela casa bancária.

Em  requerimento  acostado  às  fls.  108/109,  pede  a 
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita –  argumentando ser elevado o 
“custo (cerca de R$ 250,00) do preparo da Apelação Cível” por encontrar-se no 
“momento endividado e atravessando graves dificuldades financeiras, razões que lhe  
impedem de pagar  a referida diligência  sem comprometer o  seu sustento  e  o  da  
família.” –, com consequente conhecimento do recurso.

Juntou declaração de hipossuficiência financeira, fl. 110, 
e extrato de conta corrente, fls. 111/112.

Em  suas  razões,  fls.  113/121,  sustenta  a  reforma  do 
decisum alegando a caracterização da pretensão resistida, “pois a instituição  
promovida não acostou tais documentos na sua peça de defesa, só vindo a fazê-lo” 
após “a impugnação à contestação.”.

Qualifica  a  sentença “como esdrúxula  e  surreal” por ter 
concedido a gratuidade judiciária ao banco, independentemente de estar em 
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liquidação extrajudicial, “pois o promovido é uma instituição bancária, possuindo  
evidentemente muito dinheiro”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso “no sentido  
de  revogar  a  gratuidade  judiciária  concedida  ao  banco  réu  e  inverter  os  ônus  
sucumbenciais  (custas e honorários advocatícios),  de tal  modo que tais  encargos  
venham a ser suportados pela instituição”, sendo “estipulado um valor digno e  
condizente de honorários”.

Subsidiariamente,  caso  o  entendimento  seja  pela 
sucumbência recíproca, que “o banco apelado, ao menos tal como o apelante, seja  
condenado a pagar custas e honorários ( … ), repartindo-se e/ou compensando-se a  
verba.”.

Subsidiariamente, em segundo lugar, “seja dispensado de  
pagar os honorários advocatícios”, “com base na Lei nº 1.060/50”.

Em contrarrazões,  fls.  124/130,  a  casa bancária  apenas 
argui a intitulada preliminar de “FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL”, 
pontuando ter juntado “todos os documentos requeridos.”.

Cota Ministerial  sem manifestação relativa a prefacial, 
bem como ao mérito, fls. 137/139.

É o relatório.

D E C I D O .

A sentença data de 11/05/2015. Assim, os requisitos de 
admissibilidade e a controvérsia deste recurso serão analisados nos termos 
da Lei nº 5.869/73,  haja vista que, conforme preceitua o art.  14 da Lei nº 
13.105/2015  (novo CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável  
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e  
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.
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Na  inicial  o  autor/apelante  requereu  a  gratuidade 
judiciária  por  estar  atravessando  “sérias  dificuldades  financeiras  e  não  tem  
condições de arcar com as custas/despesas processuais, sob pena de comprometer o  
próprio sustento e de sua família.”.

Na interlocutória de fls. 18/19, datada de agosto/2013, a 
magistrada indeferiu o requerimento e determinou o pagamento das custas 
sob pena de cancelamento da distribuição, após fundamentar que:

( … )

Em análise  dos  documentos  juntados  aos  autos,  notadamente  a 

cópia do contra-cheque do autor, precisamente os de fls. 13 e 14, 

verifica-se que este percebe,  o valor líquido de  R$ 6.194,60 (seis 

mil cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

Ressalte-se que do valor acima indicado, já estão descontados os 

empréstimos  firmados  ao  autor,  com  o  promovido,  que  juntos 

perfazem o monte de  R$ 2.615,43 (dois mil seiscentos e quinze 

reais e quarenta e três centavos), além de outros ali demonstrados.

Ora,  não é difícil se perceber que o subsídio do autor alcança a 

monta de mais de treze mil reais.

Considerando  que  a  grande  massa  da  população  brasileira  não 

concegue  perceber  mensalmente  sequer  o  valor  de  um  salário 

mínimo,  de  certo  que  o  autor  pode  ser  considerado  um 

privilegiado, capaz de arcar com os custos de uma vida de padrão 

elevado.

( … )

O demandante não recorreu e pagou as custas (no valor 
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de R$ 118,21, fl. 25).

Prolatada  a  sentença,  no  apelo  volta  o  promovente  a 
requerer a gratuidade utilizando os mesmos argumentos da exordial, sem 
sequer  juntar  contracheques  contemporâneos  à  época da  interposição  da 
insurgência, ignorando portanto, aqueles fundamentos.

Pois bem.

In casu, as questões relativas à impossibilidade do autor 
em arcar com as custas e honorários só poderiam voltar a ser debatidas se 
tivesse  trazido  aos  autos  comprovantes  de  sua  atual e  suposta 
hipossuficiência  econômica,  dentre  eles,  imprescindivelmente,  o(s) 
contracheque(s)  da  época  da  interposição  do  recurso,  já  que  a  mera  e 
genérica  alegação  de  suas  “dificuldades  financeiras”  estão  preclusas 
(desde o momento em que foi transcorrido in albis o prazo para agravar da 
interlocutória  –  preclusão  lógica),  tendo  em  vista  os  fundamentos 
utilizados na instância a quo para indeferir seu pedido de gratuidade.

Ora.  Preceituava o art.  473 do CPC/73 que "é  defeso  à  
parte  discutir,  no curso do processo,  as  questões  já  decididas,  a  cujo respeito  se  
operou a preclusão". 

Acresço  ser  injustificável  não  ter  o  recorrente  trazido 
junto  ao  requerimento  de  concessão  da  justiça  gratuita  aquele(s) 
contracheque(s), tendo em vista, repiso, que foi utilizado como argumento 
para o indeferimento, na época, o percebido a título de subsídio (“treze mil  
reais”), os descontos a título de empréstimos “2.615,43 (dois mil seiscentos e  
quinze reais e quarenta e três centavos)” e o “valor líquido de R$ 6.194,60 (seis mil  
cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos).”.

Consequentemente, não é caso de intimar o recorrente 
para trazer o(s) contracheque(s) contemporâneos ao apelo ante a preclusão 
dos argumentos concernentes as suas “dificuldades financeiras”, além de estar 
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claro que não os trouxe propositalmente.

Como o recurso não foi preparado, em desobediência à 
norma processual civil vigente à época da interposição do apelo (art. 511, 
CPC/73), caracterizada está sua deserção, impondo-se o não conhecimento 
da irresignação ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DA 
APELAÇÃO.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 22 de junho de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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