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AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO
DO  PEDIDO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA
FÍSICA. POSTULAÇÃO NOS TERMOS DA LEI N°
1.060/50.  SUFICIÊNCIA  DE  DECLARAÇÃO  DE
POBREZA.  REFORMA DO  DECISUM SINGULAR.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  INTELIGÊNCIA  DO
ART. 557, 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO.

- Em consonância com a jurisprudência assente nesta
Corte,  a  concessão  do  benefício  da  assistência
judiciária  gratuita  não  se  condiciona  à  prova  do
estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à
mera afirmação na própria petição inicial de que não
está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou
de sua família, só podendo o Juiz indeferir o pedido,

Agravo de Instrumento n. 2002089-17.2013.815.0000 1



se houver fundadas razões, conforme dispõe o art. 5º,
da citada Lei nº 1.060/50.

-  Ausente  a  triangularização  no  processo,  o  que
impossibilita a parte ex-adversa de se desincumbir do
ônus da prova que lhe incumbe, qual seja, comprovar
que  o  autor  poderia  arcar  com  as  despesas
processuais  sem  prejuízo,  não  se  pode  afastar  a
concessão da gratuidade judiciária.

-  O  direito  à  assistência  judiciária,  além  de  estar
amparado pela Lei nº 1.060/50, é assegurado pelo art.
5º, LXXIV, da Constituição Federal, tendo em vista a
obrigação do Estado em assistir o hipossuficiente na
defesa de seus interesses em Juízo, medida que visa a
assegurar a todo cidadão o acesso ao Judiciário.

-  O  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  dar  provimento  monocrático  ao
recurso,  em  estando  a  decisão  recorrida  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO, fls.
02/10, interposto por Custódio D'Almeida Azevedo Filho contra decisão, fl. 50, pro-
ferida pela Juíza de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais pro-
posta em desfavor do Ateliê do Turismo, manifestou-se nos seguintes termos:
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Indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o autor é
renomado fotógrafo e  tem condições de recolher o
valor das custas processuais.
Intime-se o mesmo para fazê-lo, em 10 dias, bem ain-
da comprovar a propriedade dos arquivos digitais.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz não pos-
suir condições financeiras de suportar as despesas processuais, sem dispor de meios
indispensáveis a sua sobrevivência e de sua família, estando acobertado pelo art. 4º,
da Lei nº 1.060/50, e pelo art. 1º, da Lei nº 7.115/83. Ademais, noticia a comprovação
de sua hipossuficiência por meio de declarações de pobreza e de imposto de renda,
acostadas aos autos. Pugna, ao final, pelo recebimento do agravo em seu duplo efei-
to, suspendendo a determinação de recolhimento das custas processuais.

Liminar concedida neste Juízo, fls. 93/98.

Informações não prestadas pelo Juiz da causa, fl. 107.

Sem contrarrazões, fl. 118.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não se manifestou quanto ao mérito, fls. 108/109.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Custódio  D’Almeida  Azevedo  Filho  -  Toddy
Holand ajuizou  Ação de Obrigação por anos Morais e Materiais, em desfavor do
Ateliê do Turismo, alegando que, fotógrafo profissional, foi surpreendido com uma
fotografia sua no site www.ateliedoturismo.com.br, sem sua devida autorização e/ou
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remuneração. 

Analisando o pleito, a Juíza da causa indeferiu-o, por
entender  que  o  agravante  não  necessita  do  benefício.  Contudo,  em  que  pese  a
fundamentação deduzida pela Magistrada, de que “...o autor é renomado fotógrafo e
tem condições  de  recolher  o  valor  das  custas  processuais”,  faz-se  mister  ter  em
mente que, para o deferimento da Justiça Gratuita, é bastante a mera afirmação de ser
o requerente pobre na forma da lei.

Isso porque, embora haja, sobre tal afirmação, uma
presunção relativa de veracidade, podendo esta ser elidida pelo julgador, desde que
haja indicativos seguros e irrefutáveis da possibilidade do interessado arcar com as
despesas do processo.

Ademais,  não se pode olvidar que em consonância
com a jurisprudência assente nesta Corte,  a  concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente,
mas tão-somente à mera afirmação na própria petição inicial de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo
próprio ou de sua família, só podendo o Juiz indeferir o pedido, se houver fundadas
razões, conforme dispõe o art. 5º, da citada Lei nº 1.060/50.

Por  outro  lado,  em  razão  da  ausência  de
triangularização do processo, sequer houve a possibilidade da parte  ex-adversa,  se
desincumbir do ônus da prova que lhe incumbe, qual seja, comprovar que o autor,
ora  agravante,  poderia  arcar  com as  despesas  processuais  sem prejuízo  e,  assim
procedendo, elidir a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO
ESPECIAL –  JUSTIÇA GRATUITA –  CONCESSÃO
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DO BENEFÍCIO – PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO
DE  SITUAÇÃO  ECONÔMICA-FINANCEIRA
PRECÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – I- A teor da
reiterada  jurisprudência  deste  Tribunal,  a  pessoa
jurídica também pode gozar das benesses alusivas à
Assistência  Judiciária  Gratuita,  Lei  nº  1.060/50.
Todavia,  a  concessão  deste  benefício  impõe
distinções entre as pessoas física e jurídica,  quais
sejam: A) para a pessoa física, basta o requerimento
formulado  junto  à  exordial,  ocasião  em  que  a
negativa  do  benefício  fica  condicionada  à
comprovação  da  assertiva  não  corresponder  à
verdade,  mediante  provocação  do  réu.  Nesta
hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a
pessoa  física  não  se  encontra  em  estado  de
miserabilidade jurídica.  Pode,  também, o juiz,  na
qualidade  de  Presidente  do  processo,  requerer
maiores  esclarecimentos  ou  até  provas,  antes  da
concessão, na hipótese de encontrar-se em "estado
de perplexidade"; b) já a pessoa jurídica, requer uma
bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro
(entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento  se  equipara  ao  da  pessoa  física,
conforme anteriormente salientado. II-  Com relação
às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática
é  diversa,  pois  o  onus  probandi  é  da  autora.  Em
suma,  admite-se  a  concessão  da  justiça  gratuita  às
pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as
mesmas  comprovem,  de  modo  satisfatório,  a
impossibilidade  de  arcarem  com  os  encargos
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processuais,  sem  comprometer  a  existência  da
entidade.  III-  A  comprovação  da  miserabilidade
jurídica pode ser feita por documentos públicos ou
particulares,  desde  que  os  mesmos  retratem  a
precária  saúde  financeira  da  entidade,  de  maneira
contextualizada.  Exemplificativamente:  A)
declaração de imposto de renda; b) livros contábeis
registrados na junta comercial; c) balanços aprovados
pela Assembléia,  ou subscritos pelos Diretores,  etc.
IV-  No  caso  em  particular,  o  recurso  não  merece
acolhimento,  pois  o  embargante  requereu  a
concessão  da  justiça  gratuita  ancorada  em  meras
ilações,  sem  apresentar  qualquer  prova  de  que
encontra-se  impossibilitado  de  arcar  com  os  ônus
processuais. V- Embargos de divergência rejeitados.
(ERESP 388045  –  RS,  Rel.  Min.  Gilson  Dipp,  DJU
22/09/2003, pág. 00252) - negritei

Destarte,  a  concessão da Justiça  Gratuita  é  medida
indiscutível,  ante  a  inexistência  de  comprovação  nos  autos,  da  possibilidade
econômica  do  recorrente  arcar  com  as  despesas  processuais,  sem  prejuízos  do
sustento próprio ou de sua família. 

Por oportuno, é de se ressaltar, ainda, que o direito à
assistência judiciária, além de estar amparado pela Lei nº 1.060/50, é assegurado pelo
art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, tendo em vista a obrigação do Estado em
assistir o hipossuficiente na defesa de seus interesses em Juízo, medida que visa a
assegurar a todo cidadão o acesso ao Judiciário.

Portanto,  inexiste  qualquer  razão  para  o
indeferimento do pleito do recorrente, não havendo nos autos nada que justifique a
manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.
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Por fim, destaco que o art. 557, § 1º-A, do Código de
Processo  Civil,   permite  ao  relator  dar  provimento  monocrático  ao  recurso,  em
estando  a  decisão  recorrida  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto,  CONHEÇO DO RECURSO E LHE
DOU PROVIMENTO,  monocraticamente, à luz do disposto no art. 557, § 1º-A, do
referido Diploma Processual.

P. I.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador

    Relator
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