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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2011722-18.2014.815.0000.
ORIGEM: Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda.
ADVOGADO: Raul Canal. 
AGRAVADA: Eliana Ramos da Silva.
ADVOGADO: Walmirio José de Sousa.  

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DO 
RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. ART. 511, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE 
MANIFESTA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

O preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso, e, na sua ausência, não sendo 
a parte isenta do recolhimento ou beneficiada pela justiça gratuita, deve ser negado 
seguimento.

Vistos etc.

Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda. interpôs Agravo de 
Instrumento contra a Decisão de f. 276/277, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível 
da Comarca desta Capital, nos autos da Exceção de Incompetência, por ela oposta 
em face de Eliana Ramos da Silva, que rejeitou o Incidente, ao fundamento de que 
o foro competente para processar e julgar ação envolvendo relação de consumo é o 
do autor, afastando-se a cláusula de eleição de foro pactuada no contrato.

 Em suas razões recursais, f. 02/08, alegou que não é a hipótese de relação 
consumerista, porquanto as regras do Código de Defesa do Consumidor não se 
aplicam às Cooperativas, que são regidas pela Lei n.º 5.764/71, devendo prevalecer, 
portanto, o foro eleito pelas partes no contrato, que no caso, foi o da Circunscrição 
Judiciária Especial de Brasília–DF. 

Pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao Recurso, e, ao final, pelo seu 
provimento para que seja estabelecido como competente o Foro da  Circunscrição 
Judiciária Especial de Brasília–DF, e não o da Comarca desta Capital,  como 
entendeu o Juízo. 

É o Relatório.

O pedido de Justiça Gratuita foi indeferido pelo Juízo, f. 276.

O Agravante, ao interpor o Recurso, não delineia requerimento para 
obtenção da gratuidade judiciária e não junta comprovante de recolhimento do 
preparo.

O preparo do recurso deve ser efetuado simultaneamente com a sua 
interposição, sob pena de ser declarado deserto, nos termos do art. 5111, do Código 

1 Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela 



de Processo Civil.

Posto isso, considerando que o Recurso é manifestamente inadmissível, 
nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo 
Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

          Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
                                        Relator

legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 
deserção.


