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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO.  REQUERIMENTO  DE
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.
INDEFERIMENTO  PELO  JUIZ  DE  PRIMEIRO  GRAU.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA.
PRESUNÇÃO  RELATIVA.  REDUZIDO  VALOR
ATRIBUÍDO  À  CAUSA.  RECORRENTE  QUE  ATUA
PROFISSIONALMENTE EM VÁRIOS ESTADOS. ACERVO
PROBATÓRIO  QUE  DENOTA  A  VIABILIDADE  DO
SUPLICANTE  EM  ARCAR  COM  AS  DESPESAS
PROCESSUAIS.  MANUTENÇÃO  DA  INTERLOCUTÓRIA
AGRAVADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO À IRRESIGNAÇÃO.

- “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.
(...).”  (STJ. Corte Especial. AgRg nos EREsp 1232028 / RO. Rel. Min.
Gilson Dipp. J. em 29/08/2012).

- “2. A declaração de hipossuficiência, para fins de obtenção
de  assistência  judiciária  gratuita,  possui  presunção  juris
tantum, podendo ser elidida pelo magistrado. Precedentes
do  STJ.  (...).” (STJ.  AgRg  no  REsp  1259393/AL,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe
08/09/2011).
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-  “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 código de processo civil).

V I S T O S

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Giuseppe Silva Borges

Stuckert, em desfavor da decisão de fls. 67, que indeferiu o pedido de justiça gratuita

formulado na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

e Pedido de Antecipação de Tutela”, manejada em face da Snow Adventure Turismo e

Viagens Ltda.

Em suas razões recursais, o agravante alega que basta a simples afirmação

de  sua  hipossuficiência  financeira,  através  de  declaração  que  possui   presunção  de

veracidade, para que possa gozar das benesses da gratuidade judiciária.

Ademais, sustenta que ingressou com diversas demandas indenizatórias em

razão de outras contrafações, correndo o risco de ser onerado demasiadamente por pedir

guarida ao Judiciário.

Ao final, pugna pelo sobrestamento da interlocutória impugnada e, no mérito,

pelo provimento da irresignação, de modo a deferir o benefício na instância originária.

Requerimento liminar recursal indeferido (fls. 75/77).

Informações prestadas às fls. 83.

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 84).

Manifestação Ministerial pelo prosseguimento do feito, sem adentramento no

mérito (fls. 86/88).
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É o relatório.

 DECIDO

No  caso  concreto,  constata-se  que  o  objeto  desta  irresignação  é  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 agraciados com os benefícios da Lei nº

1.060/50,  basta a declaração que não possuem condições de arcar com os encargos

financeiros decorrentes do processo judicial.

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.

Nesse  sentido,  colaciono  os  seguintes  arestos  do  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
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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). Grifei.

“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.

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  ALÍNEA  "C".
NÃO-DEMONSTRAÇÃO  DA  DIVERGÊNCIA.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO
COM  BASE  NO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre  demonstrar  as  circunstâncias  que  identificam  ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos
do  relatório  e  do  voto  dos  acórdãos  recorrido  e  paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar  a  interpretação  legal  divergente.  O  desrespeito  a
esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único,
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do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso
Especial,  com base  na  alínea  "c"  do  inciso  III  do  art.  105  da
Constituição Federal.
2. A declaração de hipossuficiência, para fins de obtenção de
assistência judiciária gratuita, possui presunção juris tantum,
podendo ser elidida pelo magistrado. Precedentes do STJ.
3. O Tribunal a quo, ao analisar as provas contidas nos autos,
manteve a decisão que indeferiu o benefício. A alteração desse
entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ  -  AgRg  no  REsp  1259393/AL,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011).

Na presente hipótese, depreende-se que o recorrente se trata de fotógrafo

profissional  reconhecido  no  mercado,  que  intenta  ser  indenizado  por  supostas

contrafações de obras de sua autoria, em que geralmente cobra, segundo afirmação na

própria petição inicial (vide fls. 11), entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil

reais) para a sua utilização por terceiros.

Ademais, o agravante junta documentos no caderno recursal (fls. 29/55), os

quais demonstram a sua atuação não apenas no âmbito local, mas também em outros

estados, a exemplo de Alagoas, fazendo denotar a sua ampla atividade.

Além disso, constam no presente caderno notas fiscais, com valores entre

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), juntados pelo próprio

recorrente  (vide  fls.  45/48),  que  dão uma noção das cifras  cobradas no mercado  da

fotografia.

Considerando o exposto, mostra-se ponderada a decisão do Magistrado  a

quo,  pois, conforme consignado na interlocutória recorrida (fls. 67),   não é razoável  a

concessão de um benefício como a gratuidade judiciária a quem não evidencia o risco de

comprometer o seu sustento para pagar custas iniciais em torno de R$ 122,00 (cento e

vinte e dois reais), considerando que o valor atribuído à causa é R$ 1.000,00 (mil reais) –

fls. 26, segundo pesquisa realizada no sítio eletrônico desta corte - “Custas Judiciais on

line”, no endereço <https://app.tjpb.jus.br/custasonline/> .
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Posto isso, compreendo que a fragilidade econômica do requerente não foi

comprovada, o que impede o deferimento da benesse.

Compete ao Relator, monocraticamente, conforme autoriza o art. 557, caput,

do Código de Processo Civil, negar seguimento aos recursos manifestamente contrários à

jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de Corte Superior, como forma de

prestigiar os princípios da economia e celeridade processuais.

Posto isso, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/11 (R)
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