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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0001188-15.2015.815.0000
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Gilberto Lyra Stuckert Filho
ADVOGADO : Wilson Furtado Roberto
AGRAVADO : Ellens Comércio de Artigos e Óptica e Cosméticos Ltda-
ME

PROCESSUAL  CIVIL – Agravo  de
instrumento – Ação de obrigação de fazer
c/c  indenização  por  danos  morais  e
materiais e pedido de antecipação de tutela
–  Indeferimento  de  Pedido  de  Justiça
Gratuita  –  Irresignação  -  Ausência  de
declaração  de  pobreza  assinada  pelo
agravante  –  Falta  de  Prova  da  efetiva
necessidade – Seguimento negado.

-   A  presunção  de  hipossuficiência
econômica depende de declaração da parte
de que não detém condições de arcar com
as custas do processo sem prejuízo do seu
próprio sustento ou de sua família. 

- “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 do CPC)

Vistos etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com
pedido  de  duplo  efeito  suspensivo,  interposto  por  GILBERTO  LYRA

1



                                                                                     Agravo de Instrumento nº 0001188-15.2015.815.0000

STUCKERT FILHO,  objetivando,  ao  final,  reformar  decisão  prolatada  pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa que, nos
autos da ação de obrigação de fazer  c/c  indenização por danos morais  e
materiais, sob o nº 0052660-03.2014.815.2001, ajuizada pelo, ora agravante
em face de ELLENS COMÉRCIO DE ARTIGOS E ÓPTICA E COSMÉTICOS
LTDA-ME, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em seu  arrazoado,  o  agravante  aduziu  a
impossibilidade  de  arcar  com  as  custas  processuais  sem  comprometer  o
sustento próprio e de sua família,  eis que, não obstante ser um renomado
fotógrafo profissional, seu rendimento é instável, posto que, normalmente se
consubstancia em troca de serviços por viagens e hospedagens, e, por isso,
não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais.

Por fim, sustentou que a legislação garante
a  gratuidade,  sendo  suficiente  a  afirmação  da  parte  que  não  está  em
condições de pagar as despesas processuais,  requerendo,  liminarmente,  a
concessão do referido benefício e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou os documentos de fls. 10/81.

É o suficiente a relatar. 

Decido.

Joeirando  os  autos,  observa-se  que  deve
ser negado seguimento ao presente recurso, ante a falta da declaração de
pobreza assinada de próprio punho pelo agravante.

Como é cediço, a Lei nº 1.060/1950 prevê
em seu art.  4º,  as condições para a concessão dos benefícios  da Justiça
Gratuita, nos seguintes termos:

“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  do  advogado,  sem
prejuízo próprio ou de sua família.
§1º.  Presume-se  pobre,  até  prova  em  contrário,  quem
afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

Da leitura da lei, extrai-se que a presunção
de hipossuficiência econômica depende de declaração da parte de que não
detém condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu
próprio sustento ou de sua família. 
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Destaca-se  que,  não  obstante  o
recorrente ter  requerido os benefícios da Justiça Gratuita  na peça de
ingresso, o documento de fl. 11 não se refere a declaração de pobreza
do ora agravante, e sim de GIUSEPPE SILVA BOREGES STUCKERT.

Assim,  no  presente  caso,  não  se  pode
presumir  a  referida  hipossuficiência  econômica  pelo  simples  pedido  do
benefício, uma vez que não foi deduzida declaração no sentido da referida
situação.

Neste  prisma  segue  a  Jurisprudência  d
Tribuanais: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL
DE  CONTRATO.  INDEFERIMENTO  DE  AJG.
AUSÊNCIA  DE  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA
ASSINADA  PELO  AGRAVANTE.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DA  EFETIVA  NECESSIDADE.  Negativa  de
seguimento  a  Agravo  de  Instrumento  improcedente.
(Agravo  de  Instrumento  Nº  70059022459,  Décima
Terceira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Lúcia  de  Castro  Boller,  Julgado  em
28/03/2014).(TJ-RS  -  AI:  70059022459  RS  ,  Relator:
Lúcia  de  Castro  Boller,  Data  de  Julgamento:
28/03/2014,  Décima  Terceira  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2014)”

E:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PIS  E  COFINS
REPASSADOS  NAS  FATURAS  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA.  DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DA  EFETIVA  NECESSIDADE.  A
declaração  de  pobreza  firmada  pela  parte  gera
presunção relativa, podendo ser verificados outros
elementos  no  processo  para  a  análise  da
necessidade  de  a  parte  obter  AJG.  Outrossim,
não  juntando  o  recorrente  comprovante  de
rendimentos,  tampouco  declaração  de  renda
atualizada para se aferir a real impossibilidade
de arcar com as despesas processuais, mostra-
se de todo inviável  a concessão do benefício
da  AJG ora pleiteado.  Precedentes  do  TJRGS.
Agravo  de  instrumento  com seguimento  negado.
(Agravo  de  Instrumento  Nº  70041105586,
Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Carlos  Eduardo  Zietlow
Duro, Julgado em 14/02/2011).(Negritei).

Ainda:
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA
- PESSOA FÍSICA - MISEREBILIDADE - CONCESSÃO
-  HIPOSSUFICIÊNCIA  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  -
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO - NÃO CONCESSÃO -
INDEFERIMENTO.  O  benefício  da  justiça  gratuita,
garantido por norma constitucional, pode ser requerido
mediante  declaração de  pobreza  firmada pelo  próprio
interessado ou por procurador constituído com poderes
específicos  para  o  requerimento.  É  que  a  imposição
contida  no  artigo  4o  da  Lei  1.060/50,  que  trata  da
concessão de justiça gratuita aos necessitados, restringe-
se unicamente à afirmação por parte do requerente da
insuficiência  de  recursos,  não  exigindo,  para  a
concessão do benefício, documentos comprobatórios da
alegada situação. Considerando que não foi jungia aos
autos  a  declaração  de  hipossuficiência  da  parte
agravante, não há como deferir a assistência judiciária
gratuita,  ante  a  ausência  de  documentos  suficientes
para a comprovação de sua necessidade em ter acesso
ao  judiciário  sob  o  pálio  da  justiça  gratuita.  (TJMG.
Proc.  1.0702.13.025990-  7/001.  Des.  Rel.  Sebastião
Pereira de Souza. Dj 13/12/2013)”. (Grifo Nosso).

 
Com  efeito,  impõe-se  a  aplicação  do

“caput” do art. 557, do Código de Processo Civil, que prescreve: 

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.

Por tais razões, com amparo no  caput, do
art. 557, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo.

      Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
               Relator
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