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QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 2006260-80.2014.815.0000
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Devid Oliveira de Luna e Josmar Vinícius de Souza Bezerra
Advogados : Devid Oliveira de Luna e Josmar Vinícius de Souza Bezerra
Agravado : Francisco Rodrigues da Silva

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. PEDIDO  DE
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. EXIGÊNCIA
DE  DEMONSTRAÇÃO  DA  CONDIÇÃO  DE
POBREZA  PELO  JUÍZO  MONOCRÁTICO.
IRRESIGNAÇÃO.  SUFICIÊNCIA  DA  SIMPLES
DECLARAÇÃO  FIRMADA  PELA  PARTE.
POSTULAÇÃO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  4º,  DA
LEI  N°  1.060/50.  NECESSIDADE  DE  FUNDADAS
RAZÕES PARA DESFAZIMENTO DA PRESUNÇÃO
DE  POBREZA.  INEXISTÊNCIA  DE  QUAISQUER
INDÍCIOS  NO  CASO  IN  CONCRETO.  DECISÃO
RECORRIDA EM MANIFESTO CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE  EM  TRIBUNAL
SUPERIOR.  REFORMA  MONOCRÁTICA  DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 557,
§ 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
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- Para a fruição dos benefícios da assistência jurídica
integral  e  gratuita  por  pessoa  física,  é  suficiente  a
declaração de que lhe faltam condições para custear
as despesas processuais e os honorários advocatícios,
nos termos do art. 4º, da Lei nº1.060/50.

-  Não havendo nos autos  razões  que justifiquem a
elisão  da  presunção  de  se  tratar  o  agravante  de
pessoa incapaz de suportar as despesas processuais,
é o caso de, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código
de  Processo  Civil,  dar-se,  monocraticamente,
provimento ao recurso, para  reformar a decisão de
primeiro  grau,  que,  em  manifesto  confronto  com
jurisprudência dominante  de  Tribunal  Superior,
exigiu a comprovação dessa condição.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/11, interposto por Devid Oliveira de Luna e Josmar Vinícius de Souza Bezerra
contra decisão interlocutória,  fls. 23/24, proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara
Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução por Título Extrajudicial, nº
0039081-22.2013.815.2001, promovida em desfavor de Francisco Rodrigues da Silva,
indeferiu o pedido de justiça gratuita manejado pelos recorrentes.

Em  suas  razões,  os  recorrentes  aduzem  não
possuírem condições financeiras de suportar as despesas processuais, sem dispor de
meios indispensáveis a sua sobrevivência e de sua família, estando acobertados pelas
disposições  da  Lei  nº  1.060/50.  Ademais,  noticiam  a  comprovação  de  sua
hipossuficiência por meio de declarações de pobreza, acostadas aos autos. Pugnam,
ao final, pelo provimento do presente recurso.

Informações prestadas pelo Juiz a quo, fl. 35.
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Contrarrazões não ofertadas, fl. 50.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 39/42 manifestou-se pelo desprovimento
do recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Compulsando  o  processo,  infere-se  que  o
inconformismo  da  parte  agravante,  dirige-se  no  sentido  de  que  seja  deferido  os
benefícios da gratuidade judiciária, em face do disposto na Lei nº 1.060/50,  posto que
está corroborado, nos autos, por meio de declarações de pobreza, a hipossuficiência
dos recorrentes.

Pois bem.

Com  efeito,  o  acesso  à  Justiça  demanda  a
movimentação  do  mecanismo  de  pessoal  e  de  material  que  compõe  o  Poder
Judiciário, o que, por obviedade, gera despesas e, via de regra, reclama o reembolso
por parte dos usuários, em face da necessária manutenção desses serviços.

 A despeito de tal regra, aqueles que não possuem
condições  de  suportar  esse  ônus  financeiro  não  ficam impedidos  de  se  valer  da
prestação  jurisdicional,  tendo  em  conta  que  a  Constituição  Federal  estabelece
cumprir  ao  Estado  prestar  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  não
dispõem de recursos suficientes para tanto, nos termos do art. 5º, LXXIV.

Como  é  sabido,  esse  benefício,  denominado  de
Justiça Gratuita, é regulamentado em âmbito infraconstitucional por meio da Lei nº
1.060, de 05 de fevereiro de 1950.  Ocorre que, segundo esse diploma legal, a parte
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tem direito ao gozo da assistência judiciária gratuita,  mediante simples afirmação,
na própria inicial, de que não possui condições de pagar as despesas do processo,
sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.  É o que se extrai do inteiro teor do
art. 4º,  do referido normativo, abaixo reproduzido:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária,  mediante simples afirmação,  na própria
petição  inicial,  de  que  não  está  em  condições  de
pagar  as  custas  do  processo  e  os  honorários  de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Logo, em que pese a fundamentação registrada pelo
Magistrado de primeiro grau na decisão recorrida,  mister consignar, desde logo, que
a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que é bastante a postulação nos
termos  da  multicitada  Lei  nº  1.060/50, para  o  fim  de  concessão  da  gratuidade
processual pretendida. 

Neste  sentido,  veja-se,  por  clarividente,  o  seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  557  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA.  CONCESSÃO.  FALTA  DE
REQUISITOS.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
IMPROVIDO.  1.  Fica  superada  eventual  ofensa  ao
art.  557  do  CPC  quando  o  órgão  colegiado,
apreciando  o  agravo  previsto  no  §  1º  do  mesmo
preceito  legal,  tem a  oportunidade de  reapreciar  a
irresignação  da  parte,  confirmando,  entretanto,  a
decisão  tomada  de  forma  monocrática.  2.  Em
observância  ao  princípio  constitucional  da
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inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art.  5º,  XXXV,  da  CF/88,  é  plenamente  cabível  a
concessão  do  benefício  da  assistência  judiciária
gratuita  às  partes.  Disciplinando a  matéria,  a  Lei
1.060/50,  recepcionada  pela  nova  ordem
constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que
o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer
tempo,  sendo suficiente  para  sua  obtenção  que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com
as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em
apreço  traz  a  presunção  juris  tantum  de  que  a
pessoa  física  que  pleiteia  o  benefício  não  possui
condições  de  arcar  com  as  despesas  do  processo
sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.  Por  isso,  a  princípio,  basta  o  simples
requerimento,  sem nenhuma comprovação prévia,
para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo
a parte contrária demonstrar a inexistência do estado
de  miserabilidade  ou  o  magistrado  indeferir  o
pedido  de  assistência  se  encontrar  elementos  que
infirmem  a  hipossuficiência  do  requerente.  4.  No
caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no
conjunto  fático-probatório  constante  dos  autos,
concluiu por manter o indeferimento do pedido de
assistência judiciária gratuita da parte ora recorrente,
circunstância  que  inviabiliza  o  exame  da
controvérsia em sede de recurso especial, conforme
preconizado na Súmula 7  do Superior  Tribunal  de
Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 552134 / RS, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe 19/12/2014) - negritei.
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É bem verdade que sobre a afirmação de pobreza não
paira uma presunção absoluta de veracidade, no entanto, também é verdade que essa
presunção  só pode  ser  elidida na  hipótese de  haver  fundadas  razões,  conforme
dispõe o caput, do art. 5º, desse mesmo diploma legal, cuja transcrição também não se
dispensa:

Art.  5º  O  juiz,  se  não  tiver  fundadas  razões para
indeferir  o  pedido,  deverá  julgá-lo  de  plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de
setenta e duas horas. - destaquei.

Na  situação  em  testilha,  impende  consignar  que,
além de não haver indicativos seguros da possibilidade dos interessados arcarem
com as despesas do processo, sem prejudicarem suas subsistências e de suas famílias,
observa-se  o  requerimento  dos  autores  na  exordial,  precisamente  na  fl.  16,
postulando  os  benefícios  da  gratuidade  judiciária,  bem  como  a  existência  de
declaração  de  pobreza  nos  autos,  fls.  20/21,  consoante  determina  a  legislação
supracitada.

Diante dessas circunstâncias, a meu ver, a concessão
da  Justiça  Gratuita  é  medida  que  se  impõe  na  espécie,  haja  vista  a  ausência  de
indícios de que a capacidade econômica dos recorrentes lhes permitam arcar com o
pagamento das custas do processo, sem enfrentar prejuízo. 

Em arremate, cumpre ressaltar que o art. 557, § 1º-A,
do Código de Processo Civil permite ao Relator dar provimento a recurso, através de
decisão monocrática, quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.

Ante  o  exposto,  monocraticamente,  DOU
PROVIMENTO ao presente  AGRAVO DE INSTRUMENTO, à luz do disposto no
art. 557, § 1º-A, do referido Diploma Processual e, por conseguinte, reformo a decisão
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agravada, concedendo aos agravantes, o benefício da Justiça Gratuita.

P. I.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

           Relator
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