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APELAÇÃO  CÍVEL.  PEDIDO  DE  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA  FORMULADO  EM  GRAU  DE
RECURSO. INDEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU.
MATÉRIA  JÁ  ENFRENTADA  E  REJEITADA  EM
SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTA
CORTE.  COISA  JULGADA.  AUSÊNCIA  DE  NOVOS
DOCUMENTOS  OU  ARGUMENTOS  QUE
DEMONSTREM  ALTERAÇÃO  NA  SITUAÇÃO
ECONÔMICA  DO  PROMOVENTE.  DESERÇÃO
CONFIGURADA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

- A parte apelante não recolheu o preparo recursal, pleiteando
insistentemente  a  concessão  do  benefício  da  assistência
judiciária gratuita. Contudo, do cotejo dos autos, verifico que
tal  matéria  já  foi  enfrentada  nesta  Corte  de  Justiça,  em
decisão  que  proveu,  em  parte,  o  Agraço  de  Instrumento
interposto pela parte adversa, indeferindo tal benesse. Logo, o
cabimento da assistência pleiteada está protegida sob o manto
da coisa julgada sobre a qual não nos é permitida qualquer
discussão.

“Art. 932. Incumbe ao relator: 
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente  os  fundamentos
da decisão recorrida;”  (Novo Código de Processo Civil.

VISTOS. 

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ananias da Costa Gadelha Filho,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca da Capital, nos autos
da  Ação  Revisional  ajuizada  em face  do  Banco  Volvo(Brasil),  hoje  sucedida  por  Paiva
Participações S.A.

Contrarrazões às fls. 404/406. 



É o que importa relatar

É o relatório.
DECIDO

Sem mais tardança, tenho que o recurso em apreço não merece ser conhecido,
em razão da sua flagrante deserção.

A parte apelante não recolheu o preparo recursal, pleiteando insistentemente a
concessão  do  benefício  da  assistência  judiciária  gratuita.  Contudo,  do  cotejo  dos  autos,
verifico que tal matéria já foi enfrentada nesta Corte de Justiça, em decisão de lavra do Exmo.
Des. Manoel Soares Monteiro, que proveu, em parte, o Agraço de Instrumento interposto pelo
Banco Volvo (Brasil)  S.A.,  indeferindo  tal  benesse  (fls.  138/142).  Logo,  o  cabimento  da
assistência pleiteada está protegida sob o manto da coisa julgada (vide certidão de fls. 163)
sobre a qual não nos é permitida qualquer discussão.

Ressalto  que  o  recorrente  não  trouxe,  nessa  oportunidade,  nenhum  novo
documento ou sequer argumentação que comprove a sua alteração de situação econômica, o
que, mais uma vez, no impede de rever referida questão já transitada em julgado.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO
PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO  DE  APELAÇÃO  NÃO  RECEBIDO.  DESERÇÃO.
Pedido de justiça gratuita expressamente afastado pelo juízo de
origem  em  duas  oportunidades,  por  decisões  interlocutórias
anteriores,  confirmadas em sede recursal.  Não se  tratando da
hipótese  do  §  2º  do  art.  511,  do  CPC,  que  trata  da
complementação  do  preparo,  como,  de  resto,  considerando  o
decurso  de  tempo  entre  o  trânsito  em  julgado  da  decisão
denegatória do pedido de ajuda do estado,  da qual  teve plena
ciência  a  parte,  desnecessária  qualquer  intimação  para  a
efetivação do preparo do recurso.  Não há,  portanto,  como ser
recebida  a  apelação  do  agravante,  uma  vez  que  deserta.
Confirmada a decisão singular. Decisão que se mantém por seus
próprios  fundamentos,  tendo  em vista  a  ausência  de  elementos
novos,  capazes  de  alterar  a  convicção  antes  firmada.  Negado
provimento  ao  agravo  interno.  Unânime.  (TJRS;  AG  0053134-
73.2016.8.21.7000;  Novo  Hamburgo;  Décima  Oitava  Câmara
Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 14/04/2016; DJERS
20/04/2016)

O art. 511 da Lei Adjetiva Civil de 1973, aplicável ao caso em análise, reza
que:

“Art.  511.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente
comprovará,  quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.”



Como dito, na hipótese vertente, o pagamento do preparo não foi efetivado em
momento oportuno, em patente ofensa a exigência legal,  gerando o não conhecimento do
apelo, por ausência de requisito de admissibilidade. 

Diante  do  exposto, com  fulcro  no  art.  932,  III,  do  novel  CPC,  NÃO
CONHEÇO DO APELO, ante a sua flagrante inadmissibilidade.

P.I. Cumpra-se. 

João Pessoa, 21 de agosto de 2017. 

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR
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