
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012203-78.2014.815.0000.
Origem : 4ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Sibélius Donato Tenório.
Advogado : Adailton Coelho Costa Neto..
Agravado : Banco Volksvagem S/A.
Advogado : Bruno Souto da Franca.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.
INDEFERIMENTO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.
DECLARAÇÃO  DE  POBREZA  ACOSTADA
NOS  AUTOS.  PRESUNÇÃO  RELATIVA.
DOCUMENTOS  QUE  EVIDENCIAM  A
CAPACIDADE  ECONÔMICA  DA  PARTE.
DECISÃO  MANTIDA.  PROVIMENTO
NEGADO AO RECURSO.

- Para a concessão da gratuidade judiciária basta a tão
só declaração de pobreza nos termos da lei, conforme
dispõe o art. 4º da Lei 1.060/50. Todavia, sabe-se que
sobre tal afirmação paira uma presunção relativa de
veracidade,  podendo  esta  ser  elidida  pelo  julgador,
desde que haja  indicativos seguros da possibilidade
do interessado arcar com as despesas do processo.

-  Na hipótese, em que pese o recorrente ser pessoa
física  e  ter  afirmado  não  possuir  condições  de
suportar com as custas processuais, verifica-se, como
bem pontuou o magistrado de primeiro grau, que o
agravante é um músico renomado, solteiro, além de
morar em bairro nobre da capital, que dispõe de boas
condições  de  renda,  segundo  se  infere  dos
documentos  colacionados  aos  autos,  tanto  é  que
firmou contrato de financiamento de veículo de luxo
no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito
mil  reais),  assumindo  o  pagamento  de  prestações
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mensais no elevado importe de R$ 2.964,03 (dois mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

-  Nesse  caso,  o  magistrado  não  está  adstrito  à
obrigação  de  deferir  a  gratuidade  com  base  na
alegação  esgrimada  pela  parte  de  falta  de  recursos
para arcar com as despesas do processo, mas de se
utilizar  do  seu  livre  convencimento,  sobremodo
diante do princípio da livre apreciação da prova (art.
131 do CPC).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto pelo  Sibélius
Donato Tenório contra decisão (fls. 137) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível
da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  Revisional  de  Contrato,  ajuizada  por
Sibélius Donato Tenório em face do  Banco Volksvagem S/A, indeferiu o
pedido de justiça gratuita feito pelo agravante, nos seguintes termos:

“(...)  Intimado  para  juntar  comprovante  de
rendimentos,  a  fim  de  demonstrar  insuficiência  de
recursos em arcar com as custas processuais, o autor
juntou documentos de fls. 92/119 (extrato bancário) e
fls.  120/127,  os quais  evidenciam a posse  de boas
condições financeiras para arcar com as despesas do
processo,  inclusive  com  movimento  de  valores
consideráveis.
(…) Assim, indefiro pedido de Justiça Gratuita.” (fls.
137) 

Inconformado,  o  agravante  atravessou  a  presente  súplica
instrumental, aduzindo, em suma, que não possui condições de arcar com as
despesas  processuais,  em razão  do alto  valor  das  custas  e  de  sua  precária
situação financeira. Aduziu ainda que para concessão da benesse bastava tão
somente  a  declaração  de  pobreza,  nos  termos  do  art.  4º  da  Lei  1.060/50,
cabendo exclusivamente  à  parte  contrária  a  impugnação  aos  benefícios  da
justiça gratuita. Pleiteou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, para
que lhe fosse deferido os benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos (fls. 07/151).

Em decisão de fls. 155/158, esta relatoria indeferiu o pedido de
efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (fls. 164/166).
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Não foram prestadas informações pelo juízo a quo, conforme se
infere da certidão de fls. 200.

O Ministério Público não se manifestou nos autos, porquanto
ausente interesse público a justificar a intervenção Ministerial (fls. 201/204). 

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

In casu, as mesmas razões de decidir permanecem, motivo pelo
qual confirmo integralmente a liminar de fls. 155/158 e levo os fundamentos
da decisão para análise e apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

Como se  vê,  busca  o  recorrente,  através  da  presente  súplica
instrumental,  a  reforma do  decisum de  primeiro  grau,  que  indeferiu o  seu
pedido de assistência judiciária gratuita. Segundo o recorrente,  para concessão
do benefício bastava tão somente a declaração de pobreza, nos termos do art.
4º da Lei 1.060/50. Afirmou ainda que não possuía condições de arcar com as
despesas  processuais,  em razão  do alto  valor  das  custas  e  de  sua  precária
situação financeira.

Pois bem. É bem verdade que para a concessão da gratuidade
judiciária basta a tão só declaração de pobreza nos termos da lei, conforme
dispõe o art. 4º da Lei 1.060/50. Todavia, sabe-se que sobre tal afirmação paira
uma presunção relativa de veracidade, podendo esta ser elidida pelo julgador,
desde que haja indicativos seguros da possibilidade do interessado arcar com
as despesas do processo.

Logo,  havendo  indícios  de  que  a  parte  possui  condições  de
arcar com as custas e despesas processuais, o magistrado poderá indeferir o
benefício, mediante decisão fundamentada, já que neste caso se presumirá não
se tratar de pessoa pobre no sentido jurídico da lei. 

No caso em apreço, consoante se observa dos autos, o juízo de
primeiro  grau,  em  um primeiro  momento,  determinou  que  a  parte  fizesse
prova de sua insuficiência financeira, no prazo de 10 (dez) dias (fls. 94).

Assim, trazido aos autos pelo promovente cópias de extratos e
movimentações bancários (fls. 100/127) e de imposto de renda exercício 2014
(fls. 128/135), entendeu por bem o magistrado  a quo  indeferir a gratuidade
judiciária, sob o argumento de que o promovente possuía condições de arcar
com as despesas do processo.

Em verdade, em que pese o recorrente ser pessoa física e ter
afirmado  não  possuir  condições  de  suportar  com  as  custas  processuais,
verifica-se,  como  bem  pontuou  o  magistrado  de  primeiro  grau,  que  o
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agravante é um músico renomado, solteiro, além de morar em bairro nobre da
capital,  que  dispõe  de  boas  condições  de  renda,  segundo  se  infere  dos
documentos  colacionados  aos  autos,  tanto  é  que  firmou  contrato  de
financiamento de veículo de luxo no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta
e oito mil reais), assumindo o pagamento de prestações mensais no elevado
importe de R$ 2.964,03 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e três
centavos).

 
Assim, como se vê, a presunção que recai sobre tal indivíduo

não é de hipossuficiência. Ao contrário, pressente-se estarmos diante de parte
com plena capacidade de arcar com as despesas em questão. 

Conforme já  consignado  na  oportunidade  da  decisão  de  fls.
155/158, o magistrado não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade
com base na alegação esgrimada pela parte de falta de recursos para arcar com
as  despesas  do  processo,  mas  de  se  utilizar  do  seu  livre  convencimento,
sobremodo diante do princípio da livre apreciação da prova (art. 131 do CPC).

É  assim,  inclusive,  que  tem  se  manifestado  essa  Corte  de
Justiça, senão vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA.
EXIGÊNCIA  DE  PROVA  CONTUNDENTE,
ESCORREITA,  IDÔNEA  E  ROBUSTA  DA
INVIABILIDADE DE ASSUNÇÃO DOS ENCARGOS
PROCESSUAIS.  SÚMULA  Nº  481/STJ.
INEXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS  DO  ESTADO  DE
MISERABILIDADE.  INDEFERIMENTO  DO
PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA.  RECURSO AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20117906520148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
DESA  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  D
FERREIRA , j. Em 22-09-2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
INDEFERIMENTO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.
IRRESIGNAÇÃO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DA
IMPOSSIBILIDADE  MATERIAL  DE  CUSTEIO
DAS  CUSTAS  E  DESPESAS  PROCESSUAIS.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SEGUIMENTO
NEGADO.  -  A  própria  Constituição  da  República
Federativa do Brasil,  em seu art. 5º, inciso LXXIV,
prevê  que  "o  Estado  prestará  assistência  jurídica
integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem
insuficiência de recursos";, o que implica dizer que
essa carência financeira não é presumida, ainda que
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se  trate  de  pessoa  física.  "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";. (Art. 557, Caput, do CPC)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20087931220148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
VANDA ELIZABETH MARINHO , j. em 24-07-2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  DE  AUTOMÓVEL  -
INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE  JUSTIÇA
GRATUITA PELO MAGISTRADO A QUO - PESSOA
FÍSICA - MANIFESTAÇÃO NOS MOLDES DO ART.
4°  DA  LEI  N°  1.060/50  PROVIMENTO  DO
AGRAVO.  -  Para  a  fruição  dos  benefícios  da
assistência jurídica integral e gratuita, é suficiente a
afirmação  da  parte  de  que  lhe  faltam  condições
financeiras para custear as despesas processuais e
os honorários advocatícios, presumindo-se se tratar
de pessoa sem recursos, até prova em contrário, o
que  não  ocorreu  nos  autos. TJPB  -  Acórdão  do
processo  nº  05520120007962001  -  Órgão  (3
CAMARA CIVEL) - Relator José Aurélio da Cruz - j.
em 15-01-2013 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLATÓRIA
DE NULIDADE DE CLÁUSULAS  CONTRATUAIS
C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
INDEFERIMENTO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA  À
PESSOA FÍSICA IRRESIGNAÇÃO  DECLARAÇÃO
DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  PRESUNÇÃO  IURIS
TANTUM  EVIDÊNCIAS  QUANTO  À
POSSIBILIDADE  DE  ARCAR  COM  AS  CUSTAS
JUDICIAIS  APLICABILIDADE  DO  ART.  557,
CAPUT,  DO  CPC  DESPROVIMENTO.  A
jurisprudência do STJ é consente no sentido de que,
para  a  concessão  do  benefício  da  gratuidade
processual à pessoa física, é suficiente a declaração
de  hipossuficiência  do  requerente,  gozando  tal
declaração de presunção iuris tantum, sendo ônus da
parte  contrária  provar  que  a  pessoa  física  não se
encontra  no  estado  de  miserabilidade  jurídica.
Todavia,  nada obsta a que o magistrado, diante das
particularidades do caso concreto, indefira o pleito,
especialmente  quando  as  qualidades  pessoais  do
requerente evidenciem sua capacidade econômica. A
norma contida no art. 4 da Lei 1.060/50, que prevê o
benefício da assistência judiciá, ia mediante simples

Agravo de Instrumento Nº2012203-78.2014.815.0000. 5



afirmação, veicula presunção juris tantum em favor
da  parte  que  faz  o  requerimento,  e  não  direito
absoluto,  podendo  ser  indeferido  o  pedido  caso  o
magistrado  se  convença  de  que  não  se  trata  de
hipossuficiente. PRECEDENTE DO STJ AgRg no Ag
915.919/RJ  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
07320120020315001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) -
Relator Márcio Murilo da Cunha Ramos - j. em 19-
09-2012 

Assim,  ante  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,  mantendo a  decisão  de  origem em sua
totalidade.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador  Relator
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