
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002453-52.2015.815.0000.
ORIGEM: 5ª Vara Mista da Comarca de Guarabira.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Severino Salvino de Paiva.
ADVOGADO: Humberto de Sousa Félix.
AGRAVADO: Banco Santander (Brasil) S/A.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO  EM  RAZÃO  DA  AUSÊNCIA  DE  DECLARAÇÃO  DE
POBREZA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98, DO CPC/2015. PROVIMENTO. 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para  pagar  as  custas,  as  despesas  processuais  e  os  honorários  advocatícios  tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 98, do CPC/2015.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento  n.º  0002453-52.2015.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravante
Severino Salvino de Paiva e como Agravado Banco Santander (Brasil) S/A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, dar provimento ao Agravo de Instrumento.

VOTO.

Severino Salvino de Paiva interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão
do Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Guarabira, prolatada nos autos da Ação
Declaratória c/c Indenização por Danos Morais por ele interposta em face do Banco
Santander  (Brasil)  S/A,  que  indeferiu  o  pedido  de  gratuidade  judiciária,  ao
fundamento  de  que  não  há  naqueles  autos  qualquer  declaração  de  pobreza  do
Agravante e que ele percebe a quantia mensal de R$ 2.285,94, suficiente para arcar
com as custas processuais.

Em suas razões, f. 02/19, alegou que a concessão da gratuidade judiciária
não está condicionada à juntada de uma declaração de pobreza, sendo suficiente para
tanto a simples afirmação, na Petição Inicial, de que a parte não tem condições de
suportar as despesas processuais sem comprometer o seu sustento próprio e o da sua
família.

Sustentou  que  o  fato  de  ser  idoso  e  receber  apenas  o  valor  de  sua
aposentadoria,  montante  que  vem sendo  mensalmente  desfalcado  em virtude  da
incidência de parcelas de empréstimos que alega não ter contraído, comprova a sua
hipossuficiência, apta a ensejar o deferimento da gratuidade judiciária.



Requereu e teve deferida a concessão da tutela antecipada recursal para que o
processo prossiga sem a necessidade de recolhimento das suas custas e, no mérito,
pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Decisão deferindo a
gratuidade judiciária.

Sem Contrarrazões em decorrência da ausência de intimação do Agravado,
por não ter ainda se formado a relação processual.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, f. 101/103.

É o Relatório.

O art. 99, §2º, do CPC/2015, preconiza que o juiz somente poderá indeferir o
pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta  dos  pressupostos  legais  para  a  concessão  de  gratuidade,  devendo,  antes  de
indeferir  o  pedido,  determinar  à  parte  a  comprovação  do  preenchimento  dos
referidos pressupostos.

A Decisão agravada indeferiu a gratuidade judiciária, fundamentada apenas
na ausência de declaração de pobreza subscrita pelo Agravante, formalismo que, em
cognição  sumária,  configura  violação  ao  princípio  do  livre  acesso  à  justiça
consagrado na Constituição Federal.

A pessoa  natural,  com insuficiência  de  recursos  para  pagar  as  custas,  as
despesas  processuais  e  os  honorários  advocatícios  tem  direito  à  gratuidade  da
justiça1,  presumindo-se  verdadeira  a  alegação  de  insuficiência2,  entendimento
corroborado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça3.

Por outro lado, verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 21.339,00,
o que importa em custas processuais no montante aproximado de R$ 1.529,83, quase
a integralidade dos proventos do Agravante.

Ademais,  o  Agravante  é  aposentado  e  o  processo  principal  objetiva  a

1 CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.

2 CPC/2015. Art. 99, §3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.

3 EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Ação  declaratória  c/c  petitória.  Alegação  de  omissão,  contradição  e
obscuridade. Caracterização do primeiro vício apontado. Pedido de justiça gratuita. Postulação nos termos da lei
nº 1.060/50. Declaração na própria petição. Demonstração da condição de pobreza. Desnecessidade. Integração
do acórdão hostilizado sem efeito modificativo. Demais vícios apontados não verificados. Pontos devidamente
enfrentados no acórdão embargado.  Manifesto propósito de rediscussão da matéria apreciada. Finalidade de
prequestionamento. Impossibilidade. Acolhimento parcial dos aclaratórios com efeitos meramente integrativos.
Para a fruição dos benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, é suficiente a declaração na própria
petição,  de  que  lhe  faltam  condições  para  custear  as  despesas  processuais  e  os  honorários  advocatícios,
presumindo-se a ausência de recursos, até prova em contrário, com o direito do estado de exigir o que lhe é
assegurado  por  disposição  constitucional.  Deve-se  deixar  de  aplicar  o  efeito  modificativo,  caso  reste
demonstrado  que  a  eiva  apontada  não  possui  o  condão  de  reformar  o  acórdão  hostilizado.  (TJPB;  EDcl
200.2005.021269-1/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho; DJPB 20/08/2012; Pág. 12)



desconstituição das dívidas referentes aos empréstimos supostamente fraudulentos
realizados em seu nome, débitos que vêm comprometendo o seu rendimento mensal,
tendo ele comprovado sua condição de hipossuficiência.

Posto  isso,  conhecido  o  Agravo  de  Instrumento,  dou-lhe  provimento
para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade judiciária. 

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


