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Relatora: Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

Agravante: Maria Ofélia Saraiva – Adv.: Guilherme Fernandes de Alencar

Agravada: Banco Toyota do Brasil

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA. 
INTIMAÇÃO  PARA  PAGAMENTO.  AGRAVANTE 
QUE  SE  MANTEVE  SILENTE.  AUSÊNCIA  DE 
RECOLHIMENTO  PRÉVIO  DE  PREPARO. 
INADMISSIBILIDADE.  RECURSO  A  QUE  SE 
NEGA SEGUIMENTO.

-  De  acordo  com  o  art.  511  do  CPC,  o 
recorrente  deverá  comprovar  o  recolhimento 
do preparo no ato de interposição do recurso.

“...nesta  Superior  Instância  foi  indeferido  o 
pedido  de  gratuidade  judiciária,  ao  mesmo 
tempo que fora oportunizada a parte o prazo 
de 10 (dez) dias, para que a  procedesse o 
pagamento do preparo recursal, sob pena de 
deserção. 

“...apesar de intimada, a agravante silenciou 
e assim, não promoveu o exigido pagamento 
das custas processuais.
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“...diante da ausência de preparo, o presente 
Agravo  de  Instrumento  mostra-se 
manifestamente inadmissível. Neste norte, de 
acordo com o art. 557 do CPC, admite-se que 
o  relator  negue  seguimento  a  recurso 
manifestamente inadmissível.

VISTOS, ETC.

Trata-se  de  Agravo de Instrumento interposto  por 
Maria  Ofélia  Saraiva hostilizando  decisão  interlocutória  de  fls.  23, 
proveniente  da  Comarca  de  Brejo  do  Cruz  nos  autos  da  Ação 
Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito proposta contra 
o Banco Toyota do Brasil S/A,

Na  decisão  singular,  o  Magistrado,  reconsiderando 
decisão anterior,  indeferiu o pedido de justiça gratuita, por constatar a 
possibilidade da agravante arcar com as custas e despesas processuais.

Irresignada,  Maria  Ofélia  Saraiva  interpôs  o  presente 
Agravo de Instrumento, alegando em síntese, ser assalariada (assessora 
parlamentar) em cargo de confiança,  sendo assim, detentora de renda 
limitada.

Alega  ainda,  não  possuir  sequer  bens  de  valores 
consideráveis  ou  demonstrar  “gozo  das  comodidades  típicas  de  classe  
média/alta”.

Afirma também, que mora em cidade que conta com 
pouco mais de 12.000 (doze mil habitantes), e com uma renda per capita 
baixa  e  humilde,  se  comparada  com as  cidades  circunvizinhas,  de  tal 
forma  que  não  se  tem  um  só  caso  de  indeferimento  da  gratuidade 
judiciária.

Aduz que o indeferimento do pedido de justiça gratuita 
acaba por inviabilizar o acesso ao Judiciário, vez que o valor das custas 
processuais impossibilita a continuidade do processo.
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Ao  final,  pugna  pelo  deferimento  do  benefício  da 
Assistência Judiciária Gratuita, em conformidade com o disposto a Lei nº 
1.060/50.

Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária (fls. 
28/31).

Intimação paga pagamento das custas processuais (fls. 
32).

Certidão demonstrando o  não pagamento do preparo 
(fls. 33).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando-se os requisitos de admissibilidade, percebo 
que  o  presente  é  reconhecidamente  inadmissível,  por  ausência  de 
pagamento do preparo, devendo ser negado seguimento, em atendimento 
ao disposto no art. 557 do CPC.

Segundo  o  ilustre  doutrinador  Luiz  Orione  Neto,  in 
Recursos Cíveis, 2ª ed, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 115-116:

“O preparo é o último pressuposto extrínseco 
de  admissibilidade  dos  recursos.  Sem  a 
efetivação  do  preparo,  o  recurso  não  é 
conhecido. Consiste o preparo como requisito 
de admissibilidade do recurso, no pagamento 
prévio  das  despesas  relativas  ao 
processamento deste.”

Portanto, segundo o art. 511 do CPC, o preparo deve 
ser comprovado no ato de interposição do recurso:
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“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”.

Ressalva-se  a  obrigatoriedade  do  recolhimento  do 
preparo  no  caso  da  parte  recorrente  ser  beneficiária  da  assistência 
judiciária gratuita. 

Entretanto,  compulsando-se  verifica-se  que  nesta 
Superior  Instância  foi  indeferido  o  pedido  de  gratuidade  judiciária,  ao 
mesmo tempo que fora oportunizada a parte o prazo de 10 (dez) dias, 
para que a  procedesse o pagamento do preparo recursal, sob pena de 
deserção.

Ocorre que, apesar de intimada, a agravante silenciou, 
não promovendo o exigido pagamento das custas processuais.

Sendo assim,  observando-se  o  disposto  no  art.  525, 
§1º, do CPC é explícito quanto à necessidade de juntada do comprovante 
de pagamento das custas e do porte de retorno, que nada mais são que a 
exigência do preparo. Vejamos:

“Art. 525. A petição de agravo de instrumento 
será instruída:
§1º. Acompanhará a petição o comprovante 
do pagamento das respectivas custas e do 
porte de retorno,  quando devidos,  conforme 
tabela que será publicada pelos tribunais”.

É  preciso  destacar  que  o  recolhimento  prévio  do 
preparo é ônus do recorrente, como tem apontado a jurisprudência do 
STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO 
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REGIMENTAL.  POSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO 
DOS  PRINCÍPIOS  DA  FUNGIBILIDADE 
RECURSAL  E  ECONOMIA  PROCESSUAL. 
APELAÇÃO.  INDEFERIMENTO  DO  BENEFÍCIO 
DA  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO NO 
JULGAMENTO  DE  MÉRITO,  REFORMADA  EM 
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR 
FORÇA DE DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO 
DA MASSA FALIDA.  AUSÊNCIA  DE  PREPARO 
DO  RECURSO  ESPECIAL  OU  DE 
REQUERIMENTO  DA  GRATUIDADE  EM 
PETIÇÃO AVULSA. DESERÇÃO RECONHECIDA. 
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  187/STJ.  1.  Não 
ocorrentes quaisquer das hipóteses previstas 
no art. 535 do CPC, revela-se nítido o intuito 
infringente  dos  presentes  embargos  de 
declaração,  devendo  ser  recebidos  como 
agravo  regimental  em  homenagem  aos 
princípios  da  fungibilidade  recursal  e  da 
celeridade  e  economia  processuais.  2.  A 
concessão da gratuidade deve preceder a 
interposição  do  recurso  para  afastar  a 
exigência  de  preparo,  pois,  caso 
contrário, o recurso deve ser considerado 
deserto.  Poderá  requerer,  contudo,  em 
petição avulsa, o benefício da gratuidade, 
ocasião  em que deverá  demonstrar  que 
não  tem  condições  de  arcar  com  as 
despesas do processo. Precedentes. 3. No 
caso  dos  autos,  o  acolhimento  dos 
embargos  de  declaração  do  agravado, 
com  efeitos  modificativos,  a  fim  de 
reconhecer o defeito de representação do 
agravante,  teve  como  consequência 
lógica  a  cassação  da  gratuidade  de 
justiça  anteriormente  concedida  no 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada                                                                                                 5



Processo: 2009871-41.2014.815.0000

julgamento  de  mérito  do  agravo  de 
instrumento.  4.  Assim,  à  míngua  de 
recolhimento  do  preparo  do  recurso 
especial,  ou de pedido de concessão do 
referido  benefício  em  petição  avulsa, 
ressoa  estreme  a  deserção  do  apelo 
nobre,  atraindo  o  óbice  da  Súmula 
187/STJ.  5.  Embargos  de  declaração 
recebidos como agravo regimental a que 
se  nega  provimento. (EDcl  no  REsp 
1140510/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
20/03/2014, DJe 26/03/2014)

No mesmo sentido temos os seguintes precedentes do 
TJRS:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE 
TERCEIRO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. 
DESERÇÃO.  O preparo recursal, quando a 
parte  não  goza  do  benefício  da 
gratuidade  judiciária,  deve  ser 
comprovado  no  ato  de  interposição  do 
recurso,  conforme  disposição  expressa 
do art. 511 c/c o art. 525, §1º, ambos do 
Código  de  Processo  Civil.  Assim,  a 
inexistência  nos  autos  do  necessário 
comprovante  de  pagamento  das  custas 
processuais,  na  data  do  protocolo  do 
recurso,  impossibilita  o  seu 
conhecimento,  diante  da  deserção 
operada.  Hipótese  em  que,  ademais,  o 
pedido  de  benefício  da  Assistência 
Judiciária Gratuita formulado neste grau 
de jurisdição foi indeferido e não houve o 
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pagamento  das  custas  no  prazo 
estipulado. NEGADO  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO POR  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO 
RELATOR.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 
70050853795,  Décima Oitava  Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso 
Dal Pra, Julgado em 14/10/2012). 

Portanto,  diante  da  ausência  de  preparo,  o  presente 
Agravo  de  Instrumento  mostra-se  manifestamente  inadmissível.  Neste 
norte, de acordo com o art. 557 do CPC, admite-se que o relator negue 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível:

“Art.  557.  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.”

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, tendo em 
vista a sua manifesta inadmissibilidade por ausência de preparo.

P.I.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
                 Relatora
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