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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPARAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  APRESENTAÇÃO  DO
CONTRATO  PELA  FINANCEIRA.
DESACOLHIMENTO  DO  PLEITO
INDENIZATÓRIO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
COM FULCRO NO ART. 269, INCISO II, DO CPC
DE  1973.  IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  AO  ÔNUS
SUCUMBENCIAL.  PARTE  AUTORA
BENEFICIÁRIA  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.
CONDENAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  SUSPENSÃO
DA  EXIGIBILIDADE.  ART.  12  DA  LEI  Nº
1.060/1950.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO. 

- “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que  o  beneficiário  da  justiça  gratuita  não  é  isento  do
pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários,
apenas  sua exigibilidade  fica  suspensa até  que  cesse a
situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos,
conforme prevê o art.  12 da Lei  nº  1.060/1950.”  (STJ.
EDcl  na AR 4297 /  CE.  Rel.  Min.  Reynaldo Soares da
Fonseca. J. em 22/11/2015).

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Geraldo  Rosa  dos  Santos (fls.
97/105), desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Regional de Mangabeira,
que  julgou  parcialmente  procedente  a  “Ação  Cautelar  De  Exibição  De  Documentos  C/C
Reparação Por Danos Morais” proposta em face do Banco Panamericano S/A, extinguindo o feito
com  fulcro  no  art.  269,  inciso  II,  do  CPC  de  1973,  condenando  o  promovente  em  custas  e
honorários  advocatícios,  todavia,  ressaltando  a  suspensão  de  sua  exigibilidade  em  virtude  da
gratuidade judiciária.

Em suas razões  recursais,  o recorrente  defende,  em síntese,  a impossibilidade  de
condenação dos beneficiários  da justiça  gratuita  nos  ônus sucumbenciais,  cuja concessão se dá
apenas  com a  declaração  de  insuficiência  financeira  de arcar  com tais  verbas  sem prejuízo  do
sustento do próprio sustento ou da família.

Dito isso, pugna pelo provimento do recurso apelatório,  para “condenar o réu ao
pagamento integral das custas judiciais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios...” -
fls. 104.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certificado às fls. 108-verso.

Manifestação Ministerial  às fls. 137/139, opinando pelo desprovimento da súplica
apelatória.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que a sentença vergastada extinguiu o processo com resolução
do mérito nos termos do art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, em razão do
estabelecimento  promovido  ter  reconhecido  o  pleito  autoral  ao  apresentar  voluntariamente  o
documento perquirido.

Por outro lado, o autor foi vencido quanto ao pedido de reparação indenizatória por
suposta ofensa moral, motivo pelo qual o Magistrado sentenciante atribuiu-lhe a responsabilidade
quanto as custas processuais e os honorários advocatícios, registrando que ficarão suspensos por ser
o autor beneficiário da justiça gratuita.

Dessa forma, levando em consideração que não houve resistência a pretensão autoral,
bem como ter  o  autor  decaído em parte  de seus  pedidos,  o  cerne  da questão  posta  na súplica
apelatória  concentra-se  em  aferir  a  possibilidade  de  condenação  de  parte  vencida  nos  ônus
sucumbenciais quando se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem. Tal resposta encontra-se inserida no art. 12 da Lei nº 1.060/50, legislação
em vigor na data de publicação da sentença em cartório (09/04/2015 – fls. 96-verso), cujo teor passo
a transcrever:

“Art.  12.  A  parte  beneficiada pela  isenção  do  pagamento  das  custas
ficará obrigada a pagá-las,  desde que possa fazê-lo,  sem prejuízo do
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sustento próprio ou da família,  se dentro de cinco anos,  a contar da
sentença  final,  o  assistido  não  puder  satisfazer  tal  pagamento,  a
obrigação ficará prescrita.” (Art. 12 da Lei nº 1.060/50)

Portanto, pela leitura do referido dispositivo, o beneficiário da justiça gratuita não é
isento  do  pagamento  dos  ônus sucumbenciais,  custas  e  honorários,  ficando a  sua  exigibilidade
suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou quando decorridos cinco anos.

Nesse sentido, trago à baila julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO  RESCISÓRIA.  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  POR
IDADE. RURÍCOLA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA  GRATUITA.  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. ART. 12 DA LEI 1.060/1950.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  é  no  sentido  de  que  o
beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus
sucumbenciais,  custas  e  honorários,  apenas  sua  exigibilidade  fica
suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos
cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei nº 1.060/1950.
2.  Embargos  de  declaração  acolhidos  para   determinar  que  seja
observada a regra do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.” (STJ. EDcl na AR
4297 / CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.  J. em 22/11/2015).
Grifei.
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  JUSTIÇA
GRATUITA.  EXECUÇÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. ALTERAÇÃO
DA  SITUAÇÃO  ECONÔMICA  DO  EXECUTADO  NÃO
DEMONSTRADA.  REVISÃO.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1.  Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "o
beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus
sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a
situação  de  hipossuficiência  ou  se  decorridos  cinco anos,  conforme
prevê  o  art.  12  da  Lei  1.060/50" (AgRg  no AREsp 590.499/SP,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
11/11/2014, Dje de 21/11/2014).
2.  Na hipótese dos autos,  a Corte  de origem entendeu que não ficou
demonstrada  a  alteração  da  situação  econômica  do  agravado  que
permitisse  a  execução  dos  honorários  advocatícios.  Infirmar  as
conclusões  do  julgado,  nesse  ponto,  demandaria  o  revolvimento  do
suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp
1413182 / AC. Rel. Min. Raul Araújo. J. em 14/04/2015). Grifei.

Dito  isso,  a  condenação  do  promovente,  ora  apelante,  no  ônus  sucumbencial  é
medida  que  se  impõe,  cuja  exigibilidade  ficará  suspensa  nos  termos  do  art.  12,  da  Lei  nº
1.060/1950.

Não é demasia, citar aresto desta Corte:
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“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  C/C  TUTELA  ANTECIPADA.  COMPRA  DE
REFRIGERANTE. "FANTA". CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO
RECIPIENTE.  PALITO.  PRODUTO  NÃO  CONSUMIDO.  DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR QUE NÃO GERA
O  DEVER  DE  INDENIZAR.  PRECEDENTE  DESTA  CORTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  ARBITRADOS. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA  GRATUITA.  POSSIBILIDADE.  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE.  ERRO  MATERIAL.  CORREÇÃO  DE  OFÍCIO.
MANTUENÇÃO DO  DECISUM. DESPROVIMENTO. 
- Inexistindo consumo de refrigerante contaminado com corpo estranho,
impossível se falar em dano moral. 
-  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou  sensibilidade
exacerbada estão  fora  da  órbita  do  dano moral,  porquanto,  além de
fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. 
-  O beneficiário da Justiça Gratuita não é isento da condenação das
verbas sucumbenciais, ficando estas apenas suspensas de pagamento,
nos  termos  do  art.  12,  da  Lei  nQ  1.060/50.”  (TJPB.  AC  nº
001.2009.016240-3/001.  Rel.  Dr.  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  Juiz
convocado. J. em 11/12/2012). Grifei.

Assim sendo, entendo acertado o decisório que condenou Geraldo Rosa dos Santos
nas custas e honorários advocatícios da sucumbência, sendo estes últimos no valor de R$ 500,00
(quinhentos  reais),  cuja  execução  permanecerá  sobrestada  até  que  cesse  a  sua  situação  de
hipossuficiência ou quando decorrido o prazo de cinco anos.

Diante do exposto, e em sintonia com o parecer ministerial,  desprovejo o recurso
apelatório, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/13 – J/04 R
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