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DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.

Cuida-se de  agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por CLOTÁRIO GADELHA SEGUNDO NETO em face
da  decisão  interlocutória  de  fl.  19,  proferida  nos autos  da Execução de
Título Extrajudicial ajuizada contra a FÓRMULA H – COMÉRCIO DE MOTOS
LTDA, ora agravado, tendo em vista que o decisum agravado indeferiu o
pedido  de  gratuidade  judiciária,  determinando  o  pagamento  das  custas
judiciais no prazo de 10 (dez) dias,  sob pena de indeferimento da petição
inicial.

Em  suas  razões  (fls.  03/06),  o  recorrente  pleiteia,
preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão, por sustentar a
impossibilidade de arcar com as custas processuais sem acarretar prejuízos
ao próprio sustento e de sua família. No mérito do agravo, pugna pela reforma
da decisão, com vistas ao deferimento do pedido de gratuidade judiciária, nos
termos do art. 4º1 da Lei nº 1.060/50.

Colacionou documentos às fls. 07/20.

É o breve relatório.

DECIDO

1 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. 
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Observando,  a  princípio,  não  ser  o  caso  de  indeferir
liminarmente o presente recurso ou de convertê-lo em agravo retido2, passo a
analisar o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto,  entende-se que a concessão do pedido que
busca  impedir  o  imediato  cumprimento  da  decisão  agravada  depende  da
demonstração concomitante de dois requisitos, quais sejam, a relevância da
fundamentação e  o  perigo  de  lesão  grave  ou  de  difícil  reparação,
conforme preleciona o art. 558, caput, do CPC: 

Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante,
nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens,
levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros
casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil
reparação,  sendo  relevante  a  fundamentação,
suspender  o  cumprimento  da  decisão  até  o
pronunciamento definitivo da turma ou câmara.

Dessa  forma,  compete  ao  agravante  convencer  o  julgador
quanto à plausibilidade do seu direito e provar que a manutenção da decisão
impugnada lhe causará lesão de significativa gravidade ou que dificilmente
poderá ser reparada. 

Por serem cumulativos,  a ausência de qualquer dos critérios
impede o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Assim, passo a analisá-
los separadamente.

In casu, vislumbra-se que o acesso dos recorrentes à Justiça
está  condicionado  ao  pagamento  das  custas  processuais  introdutórias,
calculadas sobre o valor da causa, a qual ultrapassa o valor de R$ 670.000,00
(seiscentos e setenta mil reais).

Embora a importância a ser executada seja elevada, a mesma
não serve de parâmetro para a análise do pedido de gratuidade judiciária,
visto que, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, a concessão do benefício
está  condicionada  à  simples  afirmação  da  pessoa  física,  quanto  a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu
próprio sustento e de sua família.

Considerando  que  tal  declaração  fora  realizada  à  fl.  08  do
processo  originário,  e  que  não  houve  impugnação,  conclui-se  que  a
presunção de veracidade resta preservada até o momento.

Por tais razões, é possível observar, em cognição sumária, os
indícios  da  incapacidade  financeira  do  demandante,  aparentemente
impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.

2 Art. 527 - Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: I - negar-lhe-á
seguimento, liminarmente, nos casos do art. 557; II -  converterá o agravo de instrumento em agravo
retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem
como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida,
mandando remeter os autos ao juiz da causa.
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Assim, tenho como  relevante a fundamentação apresentada
pelo agravante.

Noutro ponto, verifica-se a presença do segundo requisito - a
possibilidade  de  lesão  grave  e  de  difícil  reparação -  consistente  no
indeferimento  da  petição  inicial,  por  ser  esta  a  penalidade  estipulada  na
decisão agravada, em caso de descumprimento da ordem.

Ademais,  ainda  que  o  ajuizamento  de  uma  nova  execução
possa, em tese, reverter a lesão causada, tal procedimento constituirá uma
afronta aos princípios de economia e celeridade processual, haja vista obrigar
os interessados a ingressarem de forma desnecessária com uma segunda
causa,  sem  nenhuma  distinção  da  que  já  está  sendo  processada,  com
igualdade de partes, causa de pedir e pedido.

DISPOSITIVO

Isto posto,  DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO da
decisão  agravada,  devendo  assim  permanecer  até  o  pronunciamento
definitivo deste agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

COMUNIQUE-SE COM  URGÊNCIA o  inteiro  teor  desta
decisão  ao  Juízo  prolator  do  decisum agravado,  oportunidade  em  que
deverão ser  solicitadas  as informações  de  estilo,  ressaltando-se,  inclusive,
sobre o cumprimento da regra do art. 526, caput3, do CPC.

INTIME-SE o  agravado  para  oferecer  resposta  ao  presente
recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária.

Após,  independentemente  de  nova  conclusão  e  do
cumprimento  das  referidas  providências,  REMETA-SE o  feito  à  Douta
Procuradoria de Justiça, conforme dispõe o art. 527, VI4, do CPC.

P. I.

João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                             Relator

3 Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de
cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a
relação dos documentos que instruíram o recurso.

4 Art. 527. (...) VI - ultimadas as providências referidas nos incisos III a V do caput deste artigo,
mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso, para que se pronuncie no prazo de 10 (dez)
dias.
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