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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0001644-62.2015.815.0000
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Maria Cecília de Oliveira Campos
ADVOGADOS: Luciana Ribeiro Fernandes e outros
AGRAVADO: Banco Itaucard S/A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA  SUBSCRITA  PELA
PRÓPRIA DEMANDANTE. RECURSO SUJEITO AO ART. 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
SEGUIMENTO NEGADO.

-  Não  estando  convencido  do  estado  de  miserabilidade  da
parte,  poderá  o  magistrado  negar  de  plano  os  benefícios
conferidos pela Lei 1.060/50, se assim o entender. (STJ, AgRg
no  REsp  1318752/MG,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  25/09/2012,  DJe
01/10/2012).

Vistos, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  MARIA
CECÍLIA  DE  OLIVEIRA CAMPOS,  visando  à  reforma  da  decisão  (f.  35)
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proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por
danos  morais  (Processo  nº  0050681-40.2013.815.2001) movida  contra
BANCO  ITAUCARD  S/A, que  indeferiu  o  pedido  de  gratuidade
judiciária.

No recurso, a agravante argumenta que não houve motivação
do juízo de primeiro grau quanto ao indeferimento, aduzindo, ao final, que
a  simples  afirmação  constante  da  exordial  comprovaria,  por  si  só,  a
necessidade de obtenção de justiça gratuita.

Finaliza requerendo a concessão do efeito suspensivo.

É o relatório. 

DECIDO.

A agravante busca o deferimento dos benefícios da assistência
judiciária  gratuita,  nos  autos  da  ação  que  tramita  perante  o  Juízo  de
origem.

O  agravo  de  instrumento  não pode ser  conhecido em
razão  da  ausência  de  declaração  de  pobreza,  subscrita  pela  própria
reclamante, com base no art. 4º da Lei nº 1.060/50, de que não estaria
em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios,
sem prejuízo próprio ou de sua família.

Neste sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  LIVRE
CONVENCIMENTO  DO  MAGISTRADO.  ESTADO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO  COMPROVADO. INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da reiterada
jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a
presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta,
não  sendo  defeso  ao  juiz  a  análise  do  conjunto  fático-
probatório  que  circunda  as  alegações  da  parte. 2.  Não
estando convencido  do estado de miserabilidade  da parte,
poderá o magistrado negar de plano os benefícios conferidos
pela Lei 1.060/50, se assim o entender. Precedentes. 3. Recurso
especial  a que se nega seguimento.  (AgRg no REsp 1318752/MG,
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Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
25/09/2012, DJe 01/10/2012). 

DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso especial interposto por Aurélio
Moacir Rodrigues Farias e outro, com fundamentado nas alíneas a e
c, do permissivo constitucional, no qual se alega negativa de vigência
ao art. 4º, da Lei n. 1.060/50, além de dissídio jurisprudencial, em
questão retratada na seguinte ementa (fl. 168): "AGRAVO INTERNO.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  FORMULADO EM RAZÕES  RECURSAIS.  AUSÊNCIA  DA
DECLARAÇÃO DE POBREZA.  O pedido de gratuidade judiciária
pode ser pleiteado a qualquer tempo processual; todavia, o
mesmo deve  ser  acompanhado  da  declaração  de  pobreza,
com esteio  no art.  4º  da  Lei  nº  1.060/50,  a  qual  não foi
acostada aos autos. Agravo interno desprovido." Inicialmente, com
relação à assistência judiciária gratuita, o recurso não tem como ser
conhecido, tendo em vista que restou inatacado o fundamento do
aresto a quo, de que a parte não juntou aos autos a declaração
de pobreza, em que pese tenha alegado que bastaria a mera
declaração  para  o  deferimento  do  benefício  (fl.  170),
bastante por si só para manter o julgado, não havendo como
alterá-lo, incidindo na espécie a Súmula n. 283 do STF. Ante o
exposto, nego seguimento ao recurso especial (art. 557, caput, do
CPC).  Publique-se.  (STJ,  REsp:  1178201,  Relator:  Ministro  ALDIR
PASSARINHO  JUNIOR,  Data  de  Julgamento:  17/02/2011,  Data  de
Publicação: DJ 22/02/2011)

Vejamos os seguintes precedentes de outros Tribunais:

AGRAVO  INTERNO. JUSTIÇA  GRATUITA.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
POBREZA.  INDEFERIMENTO.  INTIMAÇÃO  PARA  REGULAR
PREPARO.  NÃO  RECOLHIMENTO.  A  interposição  de  pedido  de
reconsideração, reiterando pedido já formulado anteriormente, não
tem  o  condão  de  suspender  ou  interromper  a  fluência  do  prazo
concedido para efetivação do preparo. Deixando o requerente do
benefício  de  gratuidade  de  justiça  de  anexar  aos  autos  a
indispensável declaração de miserabilidade, firmada por ele
ou por procurador com poderes específicos para tanto, não
há como deferir os benefícios da justiça gratuita.  Ausente o
devido preparo no prazo fixado, há de se declarar deserto o recurso.
(TJMG,  AGRAVO:  10701130054060002,  Relator:  Estevão  Lucchesi,
14ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Julgamento:  14/07/2014,  Data  de
Publicação: 18/07/2014)
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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. (TJRS, Agravo
de Instrumento Nº 70059022459, Relatora: Lúcia de Castro Boller,
Décima  Terceira  Câmara  Cível,  Data  de  Julgamento:  28/03/2014,
Data de Publicação: 01/04/2014)

Acrescente-se que o Juízo  de 1º grau determinou,  para seu
convencimento, que a ora agravante emendasse a inicial apresentando as
três últimas declarações de Imposto de Renda (f. 35) para comprovar a
necessidade do benefício da assistência judiciaria gratuita. Tal providência
encontra respaldo na jurisprudência. Vejamos o seguinte precedente do
STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.
REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE
NECESSIDADE  DA  SITUAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção
da  assistência  judiciária  gratuita,  goza  de  presunção  relativa  de
veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. Quando da análise
do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar
sobre a real  condição econômico-financeira do requerente,
solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com
as  despesas  processuais  e  com  os  honorários  de
sucumbência. 3. Agravo Regimental não provido.  (STJ, AgRg
no  AREsp  329910/AL,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).

Além  disso,  o  Estado-juiz  deve  indeferir  os  benefícios  à
agravante,  pois,  na  situação  em  testilha,  verifica-se  que,  apesar  de
devidamente  intimada,  a  agravante não  apresentou  as  três  últimas
declarações  de  imposto  de  renda,  bem  como  deixou  de  anexar  aos
presentes  autos  Declaração  de  Pobreza,  de  sorte  a  inviabilizar  o
deferimento do pleito.

Nesse diapasão, não vislumbro a presença de base jurídica a
agasalhar os argumentos da agravante.
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Ante  o  exposto,  nego  seguimento  ao  agravo  de
instrumento,  de forma monocrática, à luz do art. 557 do CPC, ante a
verificação de sua manifesta improcedência.

Convém  alertar  a  agravante  de  que  o  manejo  indevido  de
agravo interno poderá ensejar aplicação de multa nos precisos termos
do art. 557, § 2º do Código de Processo Civil.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 07 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator 


