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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. PESSOA FÍSICA.
INEXISTÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  CABAL  DE
INCAPACIDADE  FINANCEIRA.  RECURSO  EM
CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA  CONSOLIDADA
NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  NESTA
CORTE.   JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.
AUTORIZAÇÃO  EMANADA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO AO RECURSO. 

- É incontroverso que o autor, ora recorrente, é servidor
público, todavia, o mesmo sequer juntou à irresignação
seus  contracheques  e/ou  o  valor  das  custas,  fato
imprescindível ao deslinde da causa.

-  “O Juiz  da  causa,  em  face  das  provas  existentes  nos
autos,  ou  mesmo  das  que,  por  sua  iniciativa,  forem
coletadas, pode indeferir o benefício.” (STJ. Corte Especial.
AgRg nos EREsp 1232028 / RO. Rel. Min. Gilson Dipp. J.
em 29/08/2012).

V I S T O S.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Carlos

Lustosa Cabral, em desfavor da decisão de fls. 17, proferida pelo Juízo de Direito

da 4ª Vara da Comarca de Patos que indeferiu o pedido de benefício da assistência

judiciária gratuita e determinou a intimação da parte promovente para recolhimento



das  custas  e  despesas  processuais,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  sob  pena  de

extinção do feito.

Na interlocutória,  o  Magistrado Singular  asseverou que a parte

promovente é servidor público (oficial de justiça), possuindo condições de arcar com

as despesas do processo, fato este corroborado pelos contracheques anexados.

Em  suas  razões  recursais,  o  agravante  alega,  em  suma,  que

consta  nos  autos  pedido  de  gratuidade  judicial,  bem  como  declaração  de

hipossuficiência financeira.

Assevera que a Lei Federal nº 1.060/50 é clara ao afirmar que os

hipossuficientes  financeiramente  gozarão  dos  benefícios  de  tal  gratuidade,  cujo

entendimento encontra-se pacificado por meio de súmula desta Corte de Justiça.

Ao final, pugnou pelo concessão do benefício liminarmente e, no

mérito,  pelo  provimento  da  irresignação  instrumental,  deferindo,  em definitivo,  a

gratuidade requerida.

Pedido de efeito suspensivo indeferido – fls. 40/42.

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 48).

A Procuradoria  Geral  de  Justiça,  às  fls.  172/174,  pugnou pelo

prosseguimento  do  feito  sem manifestação  sobre  o  mérito,  ante  a  ausência  de

interesse público primário.

É o relatório. DECIDO.

Constata-se que a irresignação recursal objetiva a concessão da

justiça gratuita nos autos da ação principal em trâmite na instância inferior.

É verdade que a jurisprudência pátria vem trilhando o caminho de

que  as  pessoas  físicas,  como  o  recorrente,  para  serem  agraciadas  com  os



benefícios  da  Lei  nº  1.060/50,  basta  acostar  declaração   de  que  não  possuem

condições de arcar com os encargos financeiros decorrentes do processo judicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte 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.

Ou  seja,  para  o  deferimento  da  justiça  gratuita  em  favor  de

pessoas físicas,  como o agravante,  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.

Na  hipótese,  é  incontroverso  que  o  autor,  ora  recorrente,  é

servidor  público  deste  Poder  Judiciário,  todavia,  o  mesmo  sequer  juntou  à

irresignação seus contracheques e/ou o  valor  das custas,  fato  imprescindível  ao

deslinde da causa.

Quanto aos holerites, soa estranho que o autor os tenha juntado

na  ação  principal  (conforme  citado  na  decisão  de  fls.  17,  terceiro  parágrafo)  e

omitido nesta oportunidade quando da formação do instrumento.  



No mais, não vislumbro maiores problemas em o juízo a quo ter

colocado em discussão a hipossuficiência econômica do irresignante, pois bastaria

que este  apresentasse, nesta oportunidade, documentos aptos a atestarem a sua

impossibilidade  de  efetuar  o  pagamento  das  despesas  processuais,  sem  que

prejudique a sua sobrevivência e a de sua família, como a simples declaração de

imposto de renda, seus comprovantes de pagamento e o valor da custas.  

Considerando  o  exposto,  não  se  vislumbra,  na  presente

hipótese,  a  incapacidade  pecuniária  da  empresa  recorrente,  devendo  a

interlocutória questionada ser mantida.

Conforme as razões expostas, com base no caput do art. 557 do

CPC,  o  presente  súplica  merece  ter  seu seguimento  negado  monocraticamente,

uma  vez  que  é  contrária  à  jurisprudência  de  Tribunal  Superior,  como  forma de

prestigiar os princípios da celeridade e economia processuais.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO

RECURSO.

P. I. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 16 de abril de 2015.

     Des. José Ricardo Porto

                   Relator
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