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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A
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Relatora                    : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
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Advogado : Nelson Willians Fratoni Rodrigues 
Apelado    : João Batista Rodrigues 
Advogado : Marcilio Ferreira de Morais

APELAÇÃO  CÍVEL.  JUSTIÇA  GRATUITA.  PEDIDO 
FORMULADO  NO  PRÓPRIO  RECURSO.  NECESSIDADE 
DE  REQUERIMENTO  ATRAVÉS  DE  PETIÇÃO  AVULSA. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  6º,  DA  LEI  Nº  1.060/50. 
INOBSERVÂNCIA.  ERRO  GROSSEIRO.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  PLEITO  DE  GRATUIDADE 
JUDICIÁRIA.  PREPARO.  OBRIGATORIEDADE  NO 
MOMENTO  DE  INTERPOSIÇÃO  DA  SÚPLICA. 
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  DESERÇÃO 
CONFIGURADA.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SEGUIMENTO 
NEGADO.

O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito a 
qualquer tempo, no entanto, quando a ação está em curso, o 
pleito  deve  ser  formulado  em  petição  avulsa,  a  qual  será 
processada em apenso aos autos principais, constituindo erro 
grosseiro a não observância dessa formalidade,  nos termos 
do artigo 6º da Lei nº 1.060/50.

 No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, 
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quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o  respectivo 
preparo,  sob  pena  de  deserção.  Portanto,  protocoladas  as 
razões recursais, ocorre a chamada preclusão consumativa.

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo  Banco Cruzeiro 
do Sul  S/A,  hostilizando sentença (fls.  75/84)  prolatada pelo Juízo da 11ª  Vara 
Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de 
Cláusula Expressa c/c Nulidade e Revisão de Cláusula Contratual de Empréstimo 
Consignado ajuizada por João Batista Rodrigues. 

O  magistrado,  em  decisão  prolatada  às  fls.  75/84,  julgou 
procedente o pedido, declarando insubsistente a prática de anatocismo, bem como 
a amortização pelo método Tabela Price, condenando o promovido à revisão dos 
contratos de empréstimo firmados com o autor, por meio de aplicação de juros 
mensais  simples e à restituição em dobro dos valores pagos a maior,  os quais 
serão apurados na fase de liquidação da sentença. 

Irresignado,  o  recorrente  sustenta  às  fls.,  que  o  decisum 
merece reforma nesta Corte, alegando, para tanto, que inexiste limitação à taxa de 
juros ou sobre a forma de capitalização, e que não ficou comprovada a má-fé, não 
cabendo, assim, a repetição do indébito em dobro. Pugna, ainda, pela concessão 
da justiça gratuita. Com base nesses argumentos, postula o provimento do apelo 
para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido. 

Contrarrazões,  fls.  154/170,  pugnando  pela  manutenção  da 
sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 175/178, indica, 
preliminarmente, o não conhecimento do apelo, por ausência de preparo, e, acaso 
conhecido, opina pelo desprovimento do recurso apelatório. 

É o relatório.

D e c i d o .

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
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O  Banco/promovido  apelou  da  sentença  de  fls.  75/84, 
oportunidade na qual, no bojo do próprio recurso, requerer, pela primeira vez na 
presente demanda, a concessão das benesses da Lei nº 1.060/50.

Pois bem.

Conforme farta  jurisprudência  do  STJ,  o  pedido de  justiça 
gratuita  em sede recursal,  nos  termos do art.  6º,  da Lei  n º  1.060/50,  deve ser 
veiculado  em  petição  própria,  conforme  se  pode  conferir  na  transcrição  do 
dispositivo:

Art. 6º. O pedido, quando formulado no curso da ação, não a suspenderá, 
podendo o juiz,  em face  das provas,  conceder ou denegar de plano o 
benefício de assistência. A petição, neste caso, será autuada em separado, 
apensando-se  os  respectivos  autos  aos  da  causa  principal,  depois  de 
resolvido o incidente. 

A veiculação do pedido somente em sede de apelação, em 
descumprimento ao art.  6º,  da Lei  nº  1.060/50,  e  desacompanhada do preparo, 
importa deserção do recurso, na medida em que o deferimento da justiça gratuita 
não tem efeitos  retroativos,  de  modo que o  não recolhimento  do preparo  por 
ocasião da interposição da apelação infringe o art. 511 do CPC.

Sobre o tema, o STJ e os Tribunais pátrios:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  PEDIDO.  MOMENTO.  PLEITO 
INDEVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESERTO. 1. 
O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob 
pena de deserção; se motivo superveniente à sentença autoriza a revisão 
do  benefício  da  justiça  gratuita  anteriormente  negado,  a  parte  nele 
interessada  deve  providenciar  para  que  o  deferimento  do  respectivo 
pedido se dê antes da interposição do recurso, demonstrando a ulterior 
modificação da sua situação econômico-financeira (art. 511 do CPC). 2. 
Embora possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em 
curso, o pedido de assistência judiciária gratuita deverá ser veiculado em 
petição  avulsa,  que  será  processada  em  apenso  aos  autos  principais, 
segundo os termos do art. 6º da Lei n. 1.060/50, e não no próprio corpo do 
apelo excepcional. 3. Não sendo realizado o devido preparo, o recurso é 
considerado  deserto  (Súmula  n.  187/STJ).  4.  Agravo  regimental 
desprovido.  (STJ  -  AgRg no AREsp:  47783 SP 2011/0130614-0,  Relator: 
Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de  Julgamento: 
04/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NO 
PRÓPRIO RECURSO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ATRAVÉS 
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DE PETIÇÃO AVULSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, DA LEI Nº 1.060/50. 
INOBSERVÂNCIA.  ERRO  GROSSEIRO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
PLEITO  DE  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.  PREPARO. 
OBRIGATORIEDADE  NO  MOMENTO  DE  INTERPOSIÇÃO  DA 
SÚPLICA.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  DESERÇÃO 
CONFIGURADA.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À 
IRRESIGNAÇÃO  APELATÓRIA.  -  O  pedido  de  assistência  judiciária 
gratuita pode ser feito a qualquer tempo, no entanto, quando a ação está 
em curso,  o  pleito  deve ser  formulado em petição  avulsa,  a  qual  será 
processada em apenso aos autos principais, constituindo erro grosseiro a 
não observância  dessa  formalidade,  nos termos  do artigo  6º  da Lei  nº 
1.060/50. - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, 
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena 
de deserção. Portanto, protocoladas as razões recursais, ocorre a chamada 
preclusão  consumativa.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00368915720118152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  JOSE  RICARDO 
PORTO , j. em 05-12-2014) 

JUSTIÇA  GRATUITA.  PEDIDO.  RAZÕES  RECURSAIS.  PETIÇÃO 
APARTADA. EFEITOS. DESERÇÃO. O benefício da gratuidade de justiça, 
quando  formulado  no  curso  da  ação,  deve  ser  efetuado  em  petição 
apartada e não se opera retroativamente. Precedentes do STJ. Hipótese em 
que a parte não requereu a gratuidade, tendo recolhido as custas iniciais e 
somente  efetuou  o  pedido,  nas  razões  recursais,  sem  prova  de 
modificação da situação fática. Recurso não conhecido. (Apelação Cível 
Nº 70053773230, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 27/04/2013) 

Como  é  cediço,  no  ato  de  interposição  do  recurso,  o 
recorrente comprovará,  quando exigido pela  legislação pertinente,  o  respectivo 
preparo,  sob pena de deserção, de modo que protocoladas as razões recursais, 
ocorre a chamada preclusão consumativa. É essa a lição extraída do art. 511 do 
Código de Processo Civil, o qual passo a transcrever:

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.

Ora,  na  hipótese  em  disceptação,  se  o  pedido  de  justiça 
gratuita formulado na irresignação deve ser considerado como inexistente, bem 
como se levando em consideração que o apelo fora protocolado sem o respectivo 
preparo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.

Dito isso, o presente apelo não merece conhecimento, eis que 
deserto.
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Desta forma, com base no que prescrevem os arts. 511 e 557, 
ambos  da  Lei  Adjetiva  Civil,  e  o  dispositivo  6º  da  Lei  nº  1.060/50,  considero 
deserta a apelação cível, razão por que lhe NEGO SEGUIMENTO.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em 12 de fevereiro de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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