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Apelado :Gleudson Silva Farias.

APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA
GRATUITA.  PESSOA  FÍSICA.  PRESUNÇÃO
RELATIVA  DERRUÍDA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
APTO A AFIRMAR A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO
IMPUGNADO  EM  ARCAR  COM  AS  DESPESAS
PROCESSUAIS.  MODIFICAÇÃO  DA  SETENÇA.
INDEFERIMENTO DA BENESSE. PROVIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO.

-  “(…) O benefício  da  assistência  judiciária  pode
ser  pleiteado a  qualquer  tempo,  sendo suficiente
para sua obtenção que a pessoa física (ou entidade
filantrópica  ou  de  assistência  social),  afirme  não
possuir  condição  de  arcar  com  as  despesas  do
processo,  havendo  presunção  legal  juris  tantum
(relativa) de miserabilidade em favor do postulante;
III  -  É  certo  que a parte  ex  adversa,  contudo,  pode
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade,
ou  mesmo  o  Magistrado  ou  Tribunal  indeferir  o
benefício,  caso encontrem elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente, não sendo esse o caso
dos autos;
(...)
V - Recurso especial provido.” 
(STJ. REsp 1185599 / MG. Rel.  Min.  Massami.  Yueda. J.  em
15/05/2012)

- Encontrando-se nos autos prova capaz de derruir a
presunção  relativa  de  hipossuficiência  da  parte
impugnada, o indeferimento da gratuidade judiciária é
medida que se impõe.



Apelação Cível nº 0091413-97.2012.815.2001

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Telemar Norte Leste S/A, em

face da sentença de fls. 31/34, que julgou improcedente a impugnação à justiça gratuita

em face de Gleudson Silva Farias, ora apelado. 

Em suas razões recursais (fls. 35/44), a apelante alega que o autor/recorrido

possui  mais de 500 (quinhentas) ações ativas em relação a contratos de participação

financeira  junto  a  empresa  concessionária  de  serviços  públicos  de  telefonia,  o  que

demonstra seu alto poder aquisitivo.

Também argumenta  que  o  irresignado  é  empresário  residente  em bairro

nobre  da  capital  (Altiplano  Cabo  Branco),  com  empreendimentos  diversos  (“Casa  de

Bolos”, locadora de veículos), além de possuir inúmeros veículos, conforme prova nos

autos.

Assim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  para  que  seja  retificada  a

sentença e indeferida a gratuidade judiciária.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fls. 144.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o caso de

pronunciamento – fls. 155/156.

É o relatório. 

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

É verdade que a jurisprudência pátria vem trilhando o caminho de que as

pessoas físicas, como o recorrido, para serem agraciadas com os benefícios da Lei nº

1.060/50, basta declararem não possuir condições de arcar com os encargos financeiros

decorrentes do processo judicial.

Nesse sentido, colaciono recente aresto do Colendo Superior Tribunal de

Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
(LEI  N.  1.060/50)  -  DECORRÊNCIA  DO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL  DA  INAFASTABILIDADE  DA  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL - FORMULAÇÃO DO PEDIDO A QUALQUER
TEMPO  E  GRAU  DE  JURISDIÇÃO,  MEDIANTE  SIMPLES
PETIÇÃO  -  PRESUNÇÃO  (RELATIVA)  DE  MISERABILIDADE
EM FAVOR DO POSTULANTE -  AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO
PEDIDO  PELAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS  -  PRESUNÇÃO
FAVORÁVEL  AO  REQUERENTE  -  OBSERVÂNCIA  AO
PRINCÍPIO  DA  FACILITAÇÃO  DO  ACESSO  À  JUSTIÇA  -
PRECEDENTES  -  DEFERIMENTO  DO  BENEFÍCIO  E
CASSAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO  -  NECESSIDADE  -
RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO,  PARA  TAIS  FINS,  COM
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE (ART. 257 DO RISTJ).
I - Em decorrência do princípio constitucional da inafastabilidade
da prestação jurisdicional, é admitida a concessão do benefício da
assistência  judiciária  gratuita  às  partes,  nos  termos  da  Lei  n.
1.060/50;
II - O benefício da assistência judiciária pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa  física  (ou  entidade  filantrópica  ou  de  assistência
social),  afirme  não  possuir  condição  de  arcar  com  as
despesas do processo, havendo presunção legal juris tantum
(relativa) de miserabilidade em favor do postulante;
III - É certo que a parte ex adversa, contudo, pode demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade, ou mesmo o Magistrado
ou Tribunal indeferir o benefício, caso encontrem elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente, não sendo esse o caso
dos autos;
IV - Na falta de exame expresso, pelo Juiz ou Tribunal, do pedido
de justiça gratuita, e, aplicando-se o direito à espécie, nos termos
do art. 257 do RISTJ, tem-se por deferido o benefício, em favor da
facilitação do acesso à Justiça;
V - Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1185599 / MG. Rel. Min.
Massami. Yueda. J. em 15/05/2012). Grifei.
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Ou seja, para o deferimento da justiça gratuita em favor de pessoas físicas,

como o recorrido, basta, a princípio, a simples declaração de hipossuficiência.

Contudo, também já é entendimento consolidado que o Magistrado, desde

que  motivado,  pode  indeferir  o  pedido  de  gratuidade  judiciária,  independente  de

impugnação pela parte contrária.

No mesmo diapasão, pinço julgado do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.
CABIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  DIVERGÊNCIA  ENTRE
ACÓRDÃOS ORIGINÁRIOS DA MESMA TURMA JULGADORA.
PEDIDO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA  FÍSICA.
INDEFERIMENTO  PELA  INSTÂNCIA  ORDINÁRIA,
CONSIDERANDO  INDEMONSTRADA  A  ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO.
REVISÃO  DE  PROVA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.º  07  DO
STJ.  APLICAÇÃO  DA SÚMULA  168/STJ.  AGRAVO  INTERNO
DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 266 do RISTJ, acórdãos originários de uma
mesma Turma julgadora não servem para demonstrar o dissídio
pretoriano  que  autoriza  a  interposição  dos  embargos  de
divergência.
II  -  Consoante  entendimento  da  Eg.  Corte  Especial  a  justiça
gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples
declaração  de  hipossuficiência,  cabendo  à  parte  contrária
impugnar tal pedido.  Não obstante, o Juiz da causa, em face
das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua
iniciativa,  forem  coletadas,  pode  indeferir  o  benefício,
situação  em que  não  há  como  rever  sua  decisão  em recurso
especial, a teor da Súmula n.º 07 desta Corte.
III - Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem embargos de
divergência,  quando  a  jurisprudência  do  tribunal  se  firmou  no
mesmo sentido do acórdão embargado.".
IV  -  Agravo  interno desprovido.” (STJ.  Corte  Especial.  AgRg  nos
EREsp 1232028 / RO. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 29/08/2012). Grifei.

No caso dos autos, por se tratar de impugnação à justiça gratuita, é de se

observar se a parte impugnante logrou êxito em trazer ao caderno processual elementos

capazes  de  derruir  a  presunção  relativa  de  hipossuficiência  que  milita  em  favor  do

impugnado/recorrido. Veja-se:
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PROCESSUAL  CIVIL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.
PRESUNÇÃO  JURIS  TANTUM.  MAGISTRADO.  EXIGÊNCIA.
PROVA.  POSSIBILIDADE.  MISERABILIDADE  AFASTADA  NA
ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a declaração
de assistência judiciária gratuita prestada na forma da Lei n.
1.060/1950,  tem  presunção  iuris  tantum  da  necessidade,  que
somente  será  elidida  diante  da  prova  em  contrário,  podendo
também  o  magistrado  examinar  as  condições  para  o  seu
deferimento.
Precedentes.
2. Concluindo a instância de origem pelo indeferimento do pedido,
porque a renda percebida pelo requerente é incompatível com a
alegada  miserabilidade,  não  há  como  o  STJ  rever  esse
entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  576.573/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  14/10/2014,  DJe
20/10/2014)

Pois bem. 

Na hipótese, entendo que a sentença merece ser reformada.

As provas colacionadas aos autos permitem vislumbrar ser o impugnado,

ora apelado, pessoa de capacidade financeira suficientemente apta a arcar com as custas

processuais dos autos principais.

Ora,  não  é  razoável  entender  que  uma  pessoa  com  mais  de  500

(quinhentas) ações em face da TELEMAR, reivindicando participações financeiras, não

possua condições de custeá-las.

Ademais,  dos  elementos  probatórios  juntados  ao  processo  (fls.  73/113,

denota-se que o impugnado é empresário do ramo de locação de veículos e comércio

alimentício, bem como reside em bairro nobre da capital (Altiplano Cabo Branco), pelo

que se depreende ausente a razão para lhe conceder a benesse judicial. 

Dessa forma, diante dos fatos narrados e das provas colacionadas, somado

à circunstância de que durante toda a tramitação no presente incidente a parte impugnada

restou inerte, entendo por indeferir a justiça gratuita concedida ao apelado. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, para

julgar procedente o incidente de Impugnação à Justiça Gratuita. 

É o meu voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/11R01
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