
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
AGRAVO INTERNO Nº 0027940-74.2011.815.2001 – Capital
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
AGRAVANTES : Gustavo Lemos Gomes da Silva e Rossiana Carla 

Marques Gomes 
ADVOGADO : Bruno Barsi de Souza Lemos e outros
AGRAVADOS :  Severino Raymundo de Lucena Neto  e  Adriana Maria  

Silva de Lucena
ADVOGADO : Rodrigos Paredes Moreira e Angélica Gurgel Bello Butrus

AGRAVO  INTERNO  –  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA –  ART.  5º,  LXXIV,  CF –  LEI  Nº  1.060/50  –
PESSOA FÍSICA –  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA  –  PRESUNÇÃO  RELATIVA
AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. 

A Constituição em seu art. 5º, LXXIV assegura a assistência
jurídica  gratuita  aos  que  comprovarem  insuficiência  de
recursos, sendo que o dispositivo constitucional se sobrepõe
à Lei 1.060/50, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas.
Ausente a comprovação de hipossuficiência não há como se
deferir o pedido de justiça gratuita.1 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gustavo Lemos Gomes
da Silva e Rossiana Carla Marques Gomes insurgindo-se contra decisão desta
relatoria  que  indeferiu  o  pedido  de  assistência  judiciária  (fls.  195/196)  e
determinou  o  pagamento  do  preparo  recursal,  alusiva  à  Apelação  por  eles
interposta contra sentença prolatada 7ª Vara Cível da Comarca da Capital nos
autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores promovida por
Severino Raymundo de Lucena Neto e Adriana Maria Silva de Lucena contra
os recorrentes.

1(TJMG -  Agravo 1.0024.12.251388-0/002,  Relator(a):  Des.(a)  Mota e Silva ,  18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
05/08/2014, publicação da súmula em 11/08/2014)
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Nas razões recursais do Agravo Interno aduzem que:  1) “muito
embora os”  promovidos “tenham se apresentados como empresários, tal fato
não os tornam, automaticamente, abastados financeiramente a ponto de poder
pagar as custas e honorários processuais”; 2) “Gustavo Lemos Gomes da Silva
é proprietário com seus 03 irmãos do posto de Combustíveis Oceania”, o qual
se  encontra  fechado  há  mais  de  4  anos  por  problemas  financeiros;  3)  “a
negociação do imóvel apontado nos presentes autos era justamente para poder
levantar capital para manter seu negócio em pleno funcionamento, fls. 198/206.

Intimada a parte adversa para contrarrazões, quedou inerte, fls.
209/210.

VOTO

Antes  mesmo  de  apreciar  a  tônica  recursal,  faço  os  devidos
esclarecimentos:

1) A ação de Rescisão visa desfazer contrato particular de compra
e  venda  formulado  entre  os  autores  Severino  Raymundo  de  Lucena
Neto/Adriana  Maria  Silva  de  Lucena e  os  réus  Gustavo  Lemos Gomes da
Silva/Rossiana  Carla  Marques  Gomes,  relativo  ao  imóvel  residencial,
apartamento nº 205, Edifício Porto do Atlântico, situado na Av. Arthur Monteiro
Paiva, nº 440, Bessa, nesta Capital,  no valor de R$240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais) pertencentes aos demandados;

2) Por ocasião da contestação os réus postularam o deferimento
dos benefícios da Justiça Gratuita, pleito indeferimento na sentença, sintetizado
nos seguintes termos:

Custas  processuais  e  honorários  advocatícios  pelas  partes,  face  à
sucumbência recíproca enter as partes, fls. 136.

3)  Em preliminar  das  razões  do  apelo  (fls.  139)  e  em petição
avulsa (fls. 162/164), mais uma vez os recorrentes reiteraram os benefícios da
Gratuidade processual, no que foi indeferido pelo magistrado;

4)  Ainda assim,  a  apelação  foi  recebida  e  os  autos  aportaram
nesta Corte Revisora, independentemente de preparo;

5) Para dirimir dúvida e evitar futura alegação de cerceamento de
defesa,  converti  o  julgamento em diligências a fim de que o magistrado se
pronunciasse,  explicitamente,  sobre  o  pedido  constante  na  citada  petição
avulsa (fls. 162/164), e o juiz a quo pontou:

Considerando  o  despacho  da  Douta  Relatora  de  fls.  191
tenho a registrar que não houve deferimento do pedido de
justiça gratuita para os réus, tendo em vista que os mesmos
são empresários e não terem comprovado sua condição de
hipossuficientes, cujo entendimento mantenho, fls. 193.

6) Diante desse cenário e da ausência de provas convincentes de
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não ter condições de pagamento do preparo recursal (e não obrigatoriamente
de miserabilidade), indeferi  o pedido de assistência judiciária e determinei o
recolhimento do preparo. Eis o teor do decisum (fls. 195):

“Tendo  em  vista  que  o  preparo  consiste  em  pressuposto  de
admissibilidade,  cuja  aferição  é  admitida  em  Superior  Instância,  passo  a
analisar  o  pedido  de  gratuidade  processual,  ressaltando  que  o  magistrado
condenou  as  partes  na  sucumbência  e  custas  processuais,  de  sorte  que
eventual concessão do benefício, opera efeitos para frente.

Ab initio, há que se atentar para o fato de que os apelantes, nas
suas qualificações, declinaram ser empresários,  o que leva a concluir poder
suportar o pagamento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e
da família, até por considerar que o valor atribuído é fixo, de acordo com a
tabela de custas anexa a Lei nº 8.071, de 24 de julho de 2006.

Para fazer  jus aos benefícios utilizaram  do artigo 4º  da Lei  nº
1.060/50, aduzindo que “não se encontram em condições de pagar as custas
processuais  e  honorários  advocatícios  da  parte  promovida  sem  prejuízo
próprio, nos termos do art. 1º da Lei 1.060/50.”

Dispõe o artigo 4º da Lei n° 1060/50:

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.
§  1º.  Presume-se  pobre,  até  prova  em  contrário,  quem
afirmar  essa condição nos termos desta lei,  sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais.

Conforme dito, os apelantes apenas afirmaram não ter condições
de  pagar  as  despesas  processuais,  mas  não  juntaram  documental  hábil  a
demonstrar as suas incapacidades financeiras.

Assim,  diante  dessas  circunstâncias,  devem  ser  considerados
outros elementos que tornam sem efeito essa presunção de pobreza. Afinal, o
pressuposto da concessão da Justiça Gratuita é a insuficiência de recursos
financeiros de um estado de pobreza incompatível com a natureza da atividade
desenvolvida  pelos  recorrentes  -  empresários.  Some-se  que  a  tônica
processual  gira  em torno  de  contrato  de  compra  e  venda  de  apartamento
situado na região litorânea no valor de R$240.000,00.

Por essas situações, evidencia-se ter,  cada apelante, condições
de recolher o valor do preparo, conquanto a simples afirmação não encontra
apoio diante dos documentos anexados, os quais devem ser analisados, com
fundamento no princípio da razoabilidade.

Ademais, a presunção de pobreza é relativa, admitindo prova em
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contrário,  de  forma  que  foi  descaracterizada  pela  situação  probatória  dos
autos.

A propósito:

2. A declaração de pobreza, em que se funda o pedido de
assistência  judiciária  gratuita,  encerra  presunção  relativa,
que pode ser afastada se o magistrado entender, com base
nos elementos de que para tanto dispõe, que o requerente
não se encontra no estado de miserabilidade declarado. […]
(AgRg na MC 16.598/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 10/09/2010).

Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita
em favor dos apelantes e determino a intimação para comprovar, no prazo de
05 (cinco) dias, o pagamento do preparo recursal.”

É  contra  a  decisão  supra  que  os  sublevantem se  insurgem.
Conforme alhures dito, a insurgência recursal resume-se a: 1)  “muito embora
os Promoventes (sic) tenham se apresentados como empresários, tal fato não
os  tornam,  automaticamente,  abastados  financeiramente  a  ponto  de  poder
pagar as custas e honorários processuais”; 2) “Gustavo Lemos Gomes da Silva
é proprietário com seus 03 irmãos do posto de Combustíveis Oceania”, o qual
se  encontra  fechado  há  mais  de  4  anos  por  problemas  financeiros;  3)  “a
negociação  do  imóvel  apontado  nos  presentes  autos  era  justamente  para
poder levantar capital para manter seu negócio em pleno funcionamento”.

Fixadas tais situações, passo a decidir:

1  – Em  primeiro  lugar,  esclareço  que  não  tendo  o  pedido
formulados  pelos  réus  sido  acolhido,  é  pertinente  dizer  que  eventual
deferimento do pedido de justiça gratuita  não geraria efeito retroativo e, por
conseguinte, a cominação de pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios imputados na sentença não seriam desconstituídos2.

2  –  Em segundo lugar,  acosto-me ao entendimento  de que “é
viável a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita,  no curso do
processo, na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição
avulsa3”, forma então prescrita na Lei 1.060/504, por petição avulsa.

2AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.1. […] 2. Esta Corte Superior possui o
entendimento de que a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, não
podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A ausência de comprovação do
recolhimento das custas no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção, atraindo, por analogia, a
incidência da Súmula n. 187 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 440.501/MS, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 26/02/2016)
3(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  803.912/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
07/04/2016, DJe 15/04/2016).
4AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CONDOMÍNIO.
DANOS  DECORRENTES  DE  INFILTRAÇÃO  NA LAJE.  1.  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
FORMULADO  NO  BOJO  DA  PETIÇÃO  RECURSAL.  DESNECESSIDADE.  NOVO  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL PROFERIDO NA CORTE ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA NESSE PONTO.  […] 5.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.  A Corte  Especial do STJ, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, no dia 3/2/2016,
modificando a jurisprudência até então consolidada, passou a entender que não é necessária a formulação do
pedido de gratuidade, no curso do processo, por meio de petição avulsa, a qual deve ser processada em
apenso. Acórdão ainda pendente de publicação.[...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 808.934/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 01/04/2016)
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3 – Em terceiro lugar, mais uma vez, é necessário verificar se os
apelantes reúnem condições para que tal benefício lhe seja deferido.

É  sabido  que  a  lei  nº  1.060/50,  que  regula  a  concessão  do
benefício, deixa claro em seu artigo 4º que "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."

O nominado artigo dispõe que a parte se beneficiará da justiça
gratuita mediante "simples afirmação" de que é “pobre no sentido legal".

Ainda  é  de  se  ponderar  que  a  Constituição  Federal  prevê  a
assistência  jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência  de recursos"
(art.  5º,  LXXIV),  de  maneira  que,  para  se  conceder  o  benefício,  não basta
apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à
presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas
do processo sem prejuízo próprio e da família5.

Na  hipótese  em  tela,  não  vejo  como  deferir  o  pedido  de
assistência judiciária.

Conforme  já  salientei,  os  recorrentes  se  qualificaram  como
empresários e não apresentaram documento hábil a comprovar a insuficiência
de recursos para suportar o pagamento do preparo recursal, que tem valor fixo,
de acordo com a tabela de custas anexa a Lei nº 8.071, de 24 de julho de
2006.  Pelo  momento,  o  montante  gira  em torno  de  R$  270,00,  consoante
informação extraída do “site” do TJPB, ao se tomar por base o preparo recursal
de ação, cujo valor da causa seja de R$ 240.000,00

Nas razões do Agravo Interno, o recorrente Gustavo Lemos afirma
ser proprietário (em companhia de seus irmãos) de Posto de Combustível, que
se encontra fechado  e,  por  isso,  não tem condições de pagar  as custas e
honorários  processuais.  Ainda  ilustra  a  petição  com documento  da  Receita
Federal inerente ao citado posto.

Com  efeito,  esclareço  que  afirmações  declinadas  no  Agravo
Interno não alteram o posicionamento então adotado, pois são insuficientes
para provar a carência financeira de pagar o preparo recursal. Aliás, é bom que
se  diga  que  a  decisão  atacada,  apenas  e  tão  somente,  determinou  o
recolhimento do preparo recursal, sem imputação de outra despesa processual.

5AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  -INDEFERIMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Decorre da Lei 1.060/50 que considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com os artigos 4º e 5º da Lei
1.060/50, pode ser denegado o pedido dos benefícios da justiça gratuita se o juiz tiver fundadas razões para tanto. - A
declaração  de  pobreza  da  agravante  possui  presunção  apenas  "iuris  tantum"  de  veracidade,  cabendo  a  mesma
comprovar a sua situação de hipossuficiência. No entanto, não há nos autos, qualquer indício de que a agravante não
tenha condições de arcar com as custas processuais. (Agravo de Instrumento-Cv1.0338.13.013002-8/001, Relator(a):
Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2014, publicação da súmula em
06/08/2014) 
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A informação de que o Posto de Combustível encontra-se fechado
e sem gerar receita, vai de encontro ao documento – por ele junto – referente
ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  da Receita Federal,  tendo em vista
que há a informação de que a situação cadastral da empresa é “ativa”. 

Além do  mais,  deixou  de  mencionar  sua  renda  atual  e  trazer
documentos acerca de  suas  despesas,  como meio  probante  para  alterar  o
cenário  processual,  notadamente  pela  sua  qualificação  de  empresário  e
proprietário de imóvel no valor de R$240.000,00. Tais informes são relevantes
o  suficiente  e  capazes  de  induzir  a  considerável  dúvida  acerca  da  sua
miserabilidade econômica.

A  simples  alegação  de  o  seu  empreendimento  (Posto  de
combustível)  não  fomentar  valores  não  caracteriza,  por  si  só,  a  alegada
hipossuficiência e impossibilidade de pagar o preparo recursal. De igual modo
que  a  assertiva de  que  o  produto  da  venda  do  imóvel  em  questão  seria
aplicado na tentativa de equilibrar as finanças do estabelecimento. Aliás, esta é
uma justificativa totalmente nova e alheia ao processo.

Deveria,  para  sustentar  o  alegado  comprometimento  de  sua
situação financeira,  ter  colacionado  ao  feito  documentos  relativos  aos  seus
gastos mensais, de modo que fosse possível a contraposição desses com os
rendimentos por ele auferidos.

Assim,  diante  da  ausência  de  provas  acerca  da  condição  de
hipossuficiência  dos  recorrentes,  resta  afastada  a  presunção6 de  que  não
possuem  condições  de  arcar  com  as  despesas  do  processo  sem  prejuízo
próprio  e  da  família.  Por  conseguinte,  mantenho  o  entendimento  de
indeferimento do pedido de assistência judiciária.
6AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E
II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DELIBERAÇÃO. ATO QUE
NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...]
2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter
condição de arcar com as despesas do processo.
3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não
possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por
isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência  judiciária  gratuita.  Contudo,  tal  presunção  é  relativa,  podendo  a  parte  contrária  demonstrar  a
inexistência  do  estado de miserabilidade ou  o  magistrado  indeferir  o  pedido  de assistência  se  encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu que os documentos
juntados pela parte contrária demonstram a inexistência da condição de hipossuficiência, notadamente prova de que a
parte ora agravante mantém atividade empresarial que a possibilita arcar com as custas processuais sem prejuízo de
seu sustento.
5. Na hipótese, a irresignação da ora agravante não trata de apenas conferir diversa qualificação jurídica aos fatos
delimitados na origem e nova valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova, mas, ao revés, de
realização de novo juízo valorativo que substitua o realizado pelo Tribunal a quo para o fim de formar nova convicção
sobre os fatos a partir do reexame de provas, circunstância, todavia, vedada nesta instância extraordinária. Incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6.  Inviável,  em sede de recurso especial,  o  exame da Deliberação nº 89/08 do Conselho Superior  da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, por não se enquadrar tal ato no conceito de lei federal.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  591.168/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  23/06/2015,  DJe
03/08/2015)
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Ante ao exposto, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
       RELATORA

G/4
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