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APELAÇÃO  CÍVEL. IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO  FORMULADO
EM SEDE RECURSAL NO PRÓPRIO CORPO DO RECURSO. ERRO
GROSSEIRO. PLEITO A SER DEDUZIDO EM PETIÇÃO AVULSA.
INÚMEROS PRECEDENTES DO COLENDO STJ NESSE SENTIDO.
DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL.

1. Do  STJ:  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Enunciado
Administrativo nº 2).

2. Sendo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado
em sede recursal, deve ele ser feito em petição avulsa, e não
no próprio corpo do recurso.

3. Já decidiu o STJ: “Estando o processo em curso, o pedido de
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assistência  judiciária  gratuita  deve ser  formulado em petição
avulsa,  que  será  processada  em  autos  apartados,
caracterizando  erro  grosseiro  o  pedido  formulado  na  própria
petição  recursal.”  (AgRg  no  REsp  1280718/SP,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/12/2015, DJe 10/12/2015).

4. Deserção reconhecida, com a consequente inadmissibilidade
recursal. Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Vistos etc.

FÁBIO HENRIQUE THOMA interpõe  apelação cível  contra o
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA,  com  o  objetivo  de
reformar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campina Grande/PB.

A sentença vergastada ostenta a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA: ATO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –  CONDUTA  OMISSIVA  QUE
CONFIGURA  VIOLAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA  –  AGENTE  PÚBLICO  QUE  DEIXA  DE  PRATICAR  ATO  DE
OFÍCIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Comete  ato  de  improbidade  administrativa  o  Procurador-Geral  do
Município que deixa de praticar ato de ofício, consistente em prestar
informações ao Ministério Público sobre o ajuizamento de demanda
com  o  objetivo  de  ressarcir  o  erário,  apesar  de  insistentemente
instado  a  fazê-lo,  aplicando-se  as  sanções  correspondentes  e
proporcionais ao caso. (f. 259)

No corpo do recurso, o recorrente formulou pedido de justiça
gratuita.

Esta relatoria, com base no art. 10 do NCPC, intimou ambas as
partes, a fim de que se pronunciassem sobre eventual deserção, tendo o
recorrente, contra esse despacho, interposto agravo interno.

Posteriormente,  as  partes  foram  novamente  intimadas,  com
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base  no  mesmo  dispositivo  legal,  para  falarem  sobre  eventual
inadmissibilidade do sobretido  agravo interno, já que interposto contra
despacho de mero expediente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Interposto o recurso sob a égide do CPC/1973, como se dá na
espécie, devem-se-lhe ser aplicadas as interpretações então dadas pelo
STJ  à  legislação  processual  vigente  à  época,  consoante  dispõe  o
Enunciado Administrativo nº 02/STJ, cuja redação estabelece: “Aos
recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Fincado nessa premissa hermenêutica, entendo que a apelação
cível não pode ser conhecida, em razão da deserção. 

Isto porque, sendo o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado em sede recursal, deve ele ser feito em petição avulsa, e não
no próprio corpo do recurso, como o foi. Cito precedentes do STJ nesse
sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  DESERÇÃO.  PEDIDO  DE  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO PRÓPRIO
RECURSO  ESPECIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  MANTIDA.  1.-
Está consolidado o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça
e no Supremo Tribunal Federal, sobre a necessidade de comprovação
do preparo no ato da interposição do recurso no Tribunal de origem,
de modo a evitar a deserção, nos termos do art. 511 do CPC e da
Súmula  187  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  2.-  O  pedido  de
assistência  judiciária  gratuita  pode  ser  feito  a  qualquer
tempo, entretanto, quando a ação está em curso, deve ele
ser formulado em petição avulsa, a qual será processada em
apenso  aos  autos  principais,  constituindo  erro  grosseiro  o
pedido elaborado na própria petição recursal, nos termos do
art.  6.º  da  Lei  1.060/50.  3.-  O  agravo  não  trouxe  nenhum
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argumento capaz de  modificar  a  conclusão  do julgado,  a  qual  se
mantém  por  seus  próprios  fundamentos.  4.-  Agravo  Regimental
improvido.1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA
PETIÇÃO  RECURSAL.  ERRO  GROSSEIRO.  PREPARO  FEITO  A
DESTEMPO.  DESERÇÃO.  ART.  511  DO  CPC.  1.  Caracteriza  erro
grosseiro  o  pedido  de  assistência  judiciária  gratuita
formulado  na  própria  petição  recursal.  2.  Enquanto  não
apreciado  o  pedido  de  justiça  gratuita,  não  fica  o  recorrente
exonerado  do  pagamento  das  custas  processuais,  considerando-se
deserto o recurso cujo preparo só ocorre após a intimação judicial do
requerente  para  comprovar  seu estado de necessidade.  3.  Agravo
regimental provido para se conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.2

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUERIMENTO FORMULADO
NO  PRÓPRIO  RECURSO  ESPECIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.  1. A orientação jurisprudencial desta Corte é
firme  no  sentido  de  que,  não  obstante  o  benefício  da
assistência judiciária gratuita possa ser requerido a qualquer
tempo, quando for postulado no curso da ação, nos termos
do art. 6º da Lei nº 1.060/1950, a petição deve ser autuada
em separado, não havendo suspensão do curso do processo,
de modo que caracteriza erro grosseiro o pedido formulado
na própria petição recursal. 2. Agravo regimental não provido.3

A  jurisprudência  desta  Corte não  destoa  do  entendimento
pretoriano, como atesta o seguinte precedente, lançado em caso idêntico
ao presente, in verbis:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  PEDIDO
FORMULADO  EM  SEDE  RECURSAL  NO  PRÓPRIO  CORPO  DO
RECURSO.  ERRO  GROSSEIRO.  PLEITO  A  SER  DEDUZIDO  EM
PETIÇÃO  AVULSA.  INÚMEROS  PRECEDENTES  DO  STJ  NESSE
SENTIDO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1.

1AgRg no AREsp  314.489/AL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 
09/10/2013.

2 AgRg no  REsp  1267265/SP,  Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
15/08/2013, DJe 23/08/2013.

3 AgRg no AREsp 282.276/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/05/2013, DJe 24/05/2013.
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“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça.” (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. Sendo o
pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal,
deve ele  ser  feito  em petição avulsa,  e  não  no próprio  corpo do
recurso. 3. Já decidiu o STJ: “Estando o processo em curso, o pedido
de  assistência  judiciária  gratuita  deve  ser  formulado  em  petição
avulsa, que será processada em autos apartados, caracterizando erro
grosseiro o pedido formulado na própria petição recursal.” (AgRg no
REsp  1280718/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  03/12/2015,  DJe  10/12/2015).  4.  Deserção
reconhecida,  com  a  consequente  inadmissibilidade.  (TJ-PB  -  APL:
0000551-79.2013.815.0341, de minha relatoria, Juiz Convocado para
substituir a Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA,
Data de Julgamento: 27/06/2016, 2ª CÂMARA CIVEL).

No  mesmo  sentido: TJPB  -  APL:  0035394-08.2011.815.2001
(Relator:  Juiz  ONALDO ROCHA DE QUEIROGA,  convocado,  em substituição à
Desª  MARIA DAS  NEVES  DO EGITO DE  A.  D.  FERREIRA,  j.  28/03/2016,  2ª
CÂMARA CIVEL; TJPB - Processo nº 0051721-23.2014.815.2001, Relator: Des.
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 25-08-2016; TJPB - Processo Nº
0001716-10.2008.815.0351,  Relator:  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA, j. em 11-07-2016. 

Assim, não conheço do pedido de assistência judiciária
gratuita, ao tempo em que reconheço  a  deserção  e,  via  de
consequência, julgo inadmissível a apelação cível,  o que faço com
base no art.  932,  inciso III,  do  Novo Código de Processo Civil;  julgo
prejudicado o agravo interno de f. 332/338, com arrimo no mesmo
art. 932, III, do CPC/2015.

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 25 de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
Relator
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