
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0003874-70.2011.815.0371— 5ª Vara de Sousa
RELATOR      : Marcos William de Oliveira, Juiz em substituição ao Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.
AGRAVANTE: Damião Linhres da Silva
ADVOGADO : Juarez Targino da Silva
AGRAVADO:   Elinda Freitas Linhares.
ADVOGADO:  Ozael da Costa Fernandes

AGRAVO INTERNO —  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE — 
PRELIMINAR  DE  DESERÇÃO  ALEGADA  NAS 
CONTRARRAZÕES  — PEDIDO DE  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA 
FORMULADO  NO  PRÓPRIO  RECUSO —  NECESSIDADE  DE 
REQUERIMENTO EM PETIÇÃO AVULSA  —  ART. 6º  DA LEI N. 
1060/50 — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO 
—  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  —  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. 

—  (…) 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-AREsp  47.783;  Proc.  
2011/0130614-0; SP; Terceira Turma; Rel.  Min. João Otávio de Noronha; DJE  
13/02/2014).   

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  antes 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do  Estado, por unanimidade, em negar provimento ao  agravo interno,  nos  termos  do  voto 
relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (fls.202/213) interposto por Damião Linhares 
da  Silva, em face  de  decisão  monocrática  proferida  às  fls.196/199,  que  negou  seguimento  ao 
recurso apelatório, com base no art. 557, caput, do CPC, por considerar o recurso deserto, haja vista 
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que o apelante não comprovou o pagamento das custas recurais no momento de sua interposição.

Irresignado,  o agravante pugnou  pelo  reexame  da  decisão  proferida 
monocraticamente pelo órgão colegiado, por entender que a decisão recorrida está em manifesto 
confronto com a jurisprudência.

É o relatório.  Voto. 

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, em se tratando de agravo interno, o 
agravante deve demonstrar, claramente, que a decisão monocrática foi lançada em desacordo com o 
art. 557 do Código de Processo Civil e que, por isso, a matéria processual e/ou de direito material, 
deve se submeter ao crivo do colegiado. Observe-se:

Sendo o  agravo interno  o recurso  cabível  da  decisão  monocrática,  o  agravante 
deverá  impugnar  as  razões  que  levaram  o  relator  a  decidir  pelo  julgamento 
solitário, sendo que essas razões deverão estar tipificadas no artigo 557 do Código 
de Processo Civil, sob pena de evidente nulidade da decisão. Assim, se o agravante 
pretender a reforma da decisão monocrática pelo órgão colegiado, necessariamente 
deverá dominar as hipóteses de cabimento de julgamento monocrático, justamente 
para  demonstrar  que  nenhuma  das  situações  previstas  no  artigo  legal  em 
comentário se verificou no caso concreto.

Fundamentando o juiz que o recurso foi protocolado intempestivamente, a parte 
prejudicada com a decisão em seu agravo interno procurará demonstrar que o prazo 
foi rigorosamente cumprido, sendo equivocada a contagem feita pelo relator. Nada 
deverá alegar no que tange ao mérito do próprio recurso tido como intempestivo, já 
que essa  discussão ampliaria  de  forma  totalmente  indevida o  objeto do  agravo 
interno,  que tem como objeto  exclusivamente  a  opção  do  relator  em julgar  de 
forma monocrática. O mesmo ocorre com qualquer outra fundamentação utilizada 
pelo relator, sendo, portanto, o objeto do agravo interno o disposto no art. 557 do 
Código de Processo Civil, mas de maneira negativa (o recorrente deve demonstrar 
não ser aplicável à espécie tal dispositivo legal).

Neste cenário, cumpre a este relator demonstrar aos demais membros deste 
respeitoso  colegiado,  que  a  decisão  agravada  foi  posta  em  conformidade  com  as  regras 
esculpidas no art. 557 do Código de Processo Civil e que, por seus próprios fundamentos, deve 
ser integramente mantida. Confira-se:

“Sustenta a apelada que o apelante não efetuou o recolhimento do preparo 
das custas processuais, quando deveria fazê-lo, pois não é beneficiário da 
justiça gratuita.

Analisando  detidamente  os  autos,  com  bem  levantado  pela  apelada,  o 
recorrente após ser condenado pelo juízo a quo, interpôs recurso apelatório 
pugnando pelo provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, 
bem como pelo deferimento da justiça gratuita.

Como é cediço, 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.
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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 Jurisprudência deste Tribunal se posiciona neste sentido:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGA 
SEGUIMENTO  A  RECURSO.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.APELAÇÃO  INTERPOSTA  SEM  O 
RECOLHIMENTO  DO  PREPARO.  PEDIDO  DE  JUSTIÇA 
GRATUITA  NA  PRÓPRIA  DEMANDA.  DESCABIMENTO. 
NECESSIDADE  DE  QUE  O  PEDIDO  SEJA  VEICULADO  EM 
PETIÇÃO  AVULSA.  LITERALIDADE  DO  ART.  6º  DA  LEI  N. 
1.060/50.  DESERÇÃO   CONFIGURADA.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO  QUE  NÃO  RECEBE  O  RECURSO  APELATÓRIO. 
PRECEDENTES.  RECURSO  PROTELATÓRIO.  MULTA. 
DESPROVIMENTO.  Nos termos do que prescreve o art.  6º,  da Lei nº 
1.060/50, a pretensão de justiça gratuita veiculada na apelação implica 
deserção, já que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição 
do  recurso.  Precedentes  do  STJ.  Estando  o  recurso  apelatório 
desacompanhado do pagamento do preparo, imperativo a manutenção 
da decisão a quo que não recebeu o recurso. ¿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. 
(TJPB; AI 2011562-90.2014.815.0000; Quarta Câmara Especializada Cível; 
Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 05/11/2014; Pág. 28) 

AGRAVO  INTERNO  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  Decisão 
monocrática  que  negou  seguimento  à  irresignação.  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. 
Desprovimento do recurso. -  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.(TJPB;  Rec.  0048028-70.2010.815.2001;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB 
28/05/2014; Pág. 11)  

AGRAVO  INTERNO  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  Decisão 
monocrática que negou seguimento à irresignação. Justiça gratuita. Pedido 
formulado no próprio recurso. Necessidade de requerimento através de 
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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. Desprovimento do regimental. - 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 n. 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; Rec. 0019646-
33.2011.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José 
Ricardo Porto; DJPB 05/03/2014; Pág. 13)

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

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-AREsp 47.783; Proc. 2011/0130614-0; SP; Terceira Turma; Rel. 
Min. João Otávio de Noronha; DJE 13/02/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  RECOLHIMENTO  DO  PREPARO  NÃO 
COMPROVADO  NO  ATO  DA  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO 
ESPECIAL.  DESERÇÃO.  PEDIDO  DE  GRATUIDADE  DA JUSTIÇA. 
AUSÊNCIA DE PETIÇÃO AVULSA PARA REQUISIÇÃO DA BENESSE.
1.  É  deserto  o  recurso  especial  não  instruído  com a  guia  de  custas  e  o 
respectivo comprovante de pagamento.
2. Estando a ação em curso, o pedido de deferimento da Justiça gratuita 
deve ser feito por petição avulsa, a qual deverá ser apreciada em apenso 
ao  processo  principal,  providência  não  observada  no  presente  caso. 
Precedentes.
3. A presente lide não guarda similitude fática com o AgRg nos EAREsp 
86.915/SP,  julgado  pela  Corte  Especial,  pois,  na  hipótese,  não  houve  o 
prévio deferimento do benefício pelas instâncias de origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  639.208/MG,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
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Sendo assim, o pleito de gratuidade judiciária, quando a ação está em curso, 
deve ser feito em petição avulsa e sua tramitação em autos apartados.  In  
casu, o recorrente não cumpriu a regra contida no art. 6º da Lei n. 1.060/50, 
bem como não realizou o devido preparo, tornando o recurso deserto.

Destarte, o apelante não comprovou o pagamento das custas recursais no 
momento da sua interposição e, diante da ausência do preparo, o recurso 
apelatório  deve  ser  considerado  deserto  e,  posteriormente,  negado 
seguimento ao mesmo.”

Observa-se, claramente, que a decisão agravada foi lançada em sintonia com 
julgados deste Tribunal de Justiça e em harmonia com o art. 557 do Código de Processo Civil, não 
desafiando, por essa razão, nova análise da matéria pelo órgão colegiado.

Assim, à vista das considerações acima ilustradas, NEGO PROVIMENTO 
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. Participaram do 
julgamento, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveria , Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das 
Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça 
convocada.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado

 Relator 
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO Nº  Nº 0003874-70.2011.815.0371— 5ª Vara de Sousa

Em mesa para julgamento

João Pessoa, 07 de março de 2016
.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                                     Relator
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