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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Agravo de Instrumento – nº. 2006424-45.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante: Giuseppe  Silva  Borges  Stuckert  –  Adv.  Wilson  Furtado 
Roberto e outros.

Agravado: Bons Negócios Editora Ltda. 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
INDEFERIMENTO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA. 
ANÁLISE DO CASO CONCRETO.  CONDIÇÕES 
DO  AGRAVANTE  EM  ARCAR  COM  AS 
DESPESAS  PROCESSUAIS.  AUSÊNCIA  DE 
PROVA  EM  CONTRÁRIO.  PRECEDENTES  DO 
C.STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 

(...) 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta  
eg. Corte de Justiça delineia que o benefício  da  
assistência judiciária pode ser indeferido quando o  
magistrado  se  convencer,  com  base  nos  
elementos  acostados  aos  autos,  de  que  não  se  
trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (…)  
(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  411.920/MG,  Rel.  
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 
em 08/04/2014, DJe 13/05/2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por 
Giuseppe Silva Borges Stuckert hostilizando decisão interlocutória (fls. 
56) proferida pelo juízo  de direito  da 2ª Vara Cível  da Comarca desta 
Capital, nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 
por Danos Morais e Materiais movida contra Bons Negócios Editora 
Ltda. 

Do  histórico  processual  verifica-se  que  o  magistrado 
singular indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 
requerido pelo agravante. 

Insatisfeito, o recorrente interpôs o presente Agravo de 
Instrumento  requerendo  a  concessão  da  assistência  judiciária  gratuita, 
nos termos da Lei 1.060/50, conforme solicitado inicialmente.

Sustenta que a legitimidade para contestar é exclusivo 
da parte contrária, a qual terá o ônus de provar o não preeenchimento dos 
requisitos para obtenção de tal benefício.

Alega  também  que  o  fato  de  ter  muitas  ações  no 
judiciário não justifica o indeferimento da gratuidade judiciária. 

Sustenta ainda a falta de condições para arcar com as 
custas processuais, bem como a lesão grave que a decisão agravada pode 
lhe  causar  haja  vista  que  ficará  impedido  de  demandar  por  falta  de 
recursos financeiros. Requer a concessão de medida liminar no sentido de 
suspender o recolhimento das custas processuais e, ao final, pede pelos 
benefícios da justiça gratuita.

Liminar deferida às fls. 63/66.

Informações prestadas às fls. 71.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de fls. 
88.

Parecer Ministerial às fls. 75/76 pelo prosseguimento do 
feito mas sem manifestação quanto ao mérito por ausência de interesse 
público.
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É o relatório.

VOTO

Tenciona o agravante que lhe seja concedido o benefício 
da  gratuidade  judiciária,  sob  a  alegação  de  não  possuir  recursos 
suficientes  para  arcar  com  o  ônus  processual  sem  desfalcar  a  sua 
mantença e da sua família. 

A gratuidade judiciária é garantia estabelecida pela Lei 
nº. 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 aos cidadãos considerados pobres 
na  forma  descrita  por  essa  norma,  ou  seja,  aqueles  “cuja  situação 
econômica não lhes permita pagar as custas do processo e os honorários 
de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família” (parágrafo 
único do art. 2º da Lei nº. 1.060/50).

Esta  garantia  também  foi  abarcada  pela  Constituição 
Federal  ao dispor,  em seu art.  5º,  inc.  LXXIV,  que “O Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos”.

Contudo,  analisando  os  autos,  percebe-se  que  o 
agravante é fotógrafo e não trouxe nenhuma prova cabal que autorize tal 
concessão, gerando presunção relativa quanto ao pedido.

Dessa  forma,  é  sabido  que  embora  a  Lei  1.060/50 
autorize a concessão de tal benefício com o simples pedido, tal assertiva 
não é absoluta, haja vista que havendo impugnação da parte contrária ou 
o juiz percebendo que a parte tem condição de arcar com tais encargos, 
como ocorreu no caso dos autos, é dever do mesmo indeferir tal benesse, 
sob pena de atentar contra os cofres do Estado. 

Nessa  corrente,  se  posiciona  a  jurisprudência  mais 
recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO. 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA. 
INDEFERIMENTO DE  BENEFÍCIO.  COMPROVAÇÃO 
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DE  NECESSIDADE  DE  SITUAÇÃO  ECONÔMICO-
FINANCEIRA.  CONCLUSÃO  DO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ.  1.  A jurisprudência  do  STJ  é 
firme  no  sentido  de  que  a  declaração  de 
necessidade de concessão dos benefícios em 
questão  gera  presunção  juris  tantum, 
podendo  ser  afastada  pelo  magistrado  se 
houver  elementos  de  prova  em  sentido 
contrário. 2. O Tribunal de origem, com base na 
análise  do  acervo  fático-probatório  dos  autos, 
entendeu  pelo  indeferimento  da  concessão  dos 
benefícios  da  justiça  gratuita  previstos  na  Lei 
1.060/1950,  com  base  no  conjunto  fático-
probatório  dos  autos.  Infirmar  tal  entendimento 
enseja reexame de provas,  procedimento defeso 
no âmbito do Recurso Especial, ante o enunciado 
da  Súmula  7/STJ.3.  Agravo  Regimental  não 
provido.  (AgRg  no  AREsp  488.112/RS,  Rel. 
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014).

No mesmo sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  TEMPESTIVIDADE. 
COMPROVAÇÃO  EM  AGRAVO  REGIMENTAL. 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA. 
INDEFERIMENTO.  REVISÃO.  SÚMULA  7/STJ.  
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do 
STJ,  a  partir  do  julgamento  do AgRg no  AREsp 
137.141/SE,  passou  a  considerar  válida  a  
comprovação da tempestividade de recurso com a 
juntada  posterior  de  documentos  apenas  nas  
hipóteses  de  feriado  local  ou  suspensão  do  
expediente forense do Tribunal de origem, razão 
pela  qual  devem  ser  acolhidos  os  presentes  
embargos de declaração, com atribuição de efeitos 
infringentes  ao  julgado.  2.  A  jurisprudência 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                       4



Processo nº. 2006424-45.2014.815.0000

firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 
delineia  que  o  benefício  da  assistência 
judiciária  pode  ser  indeferido  quando  o 
magistrado  se  convencer,  com  base  nos 
elementos acostados aos autos, de que não 
se  trata  de  hipótese  de  miserabilidade 
jurídica.  3. A inversão do que foi  decidido pelo  
Tribunal de origem demandaria, necessariamente,  
o reexame do acervo fático-probatório contido nos 
autos,  providência  que  desafia  o  enunciado  da  
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  com 
atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para 
afastar  a  intempestividade  do  recurso  especial,  
mas negando-lhe provimento. (EDcl  no AgRg no 
AREsp 411.920/MG, Rel.  Ministro RAUL ARAÚJO,  
QUARTA  TURMA,  julgado  em  08/04/2014,  DJe  
13/05/2014). 

ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO EM TELA, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de 
dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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