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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA PELO CAUSÍDICO
DO  AUTOR.  PESSOA  FÍSICA.  AUSÊNCIA  DA
DECLARAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA
SUBSCRITA PELA PARTE.  INDEFERIMENTO  LIMINAR.
POSSIBILIDADE.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE  E  INTERLOCUTÓRIA  HARMÔNICA
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  NA  CORTE
SUPERIOR E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  DECISÃO
MANTIDA.  SEGUIMENTO  NEGADO,  NOS  TERMOS
DO ART. 557, CAPUT, CPC.

O direito  à  obtenção automática  da gratuidade processual
que decorria da Lei 1.060/50, mediante simples requerimento
da  parte,  não  mais  subsiste  porque  a  atual  Constituição
recepcionou apenas em parte o diploma legal em referência,
na  medida  em  que  assegura,  em  seu  art.  5º,  inc.  LXXIV,
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
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A declaração de pobreza possui presunção 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 postulante.

Ausente a declaração subscrita pelo próprio autor afirmando
não  estar  em  condições  financeiras  de  litigar  sem  a
assistência  judiciária  gratuita,  não  há  presunção,  sequer
relativa, da insuficiência de recursos da parte, posto que não
declarada.  Assim  sendo,  mostrar-se-á  correto  eventual
indeferimento liminar do pedido de concessão da AJG feito
apenas pelo patrono.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo de  Instrumento com pedido  de  efeito
suspensivo ativo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Araruna (fl. 24), que – nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união
estável  c/c  alimentos  e  partilha  de  bem, movida  por  Francisco  de  Oliveira
Jerônimo em  face  de  Josefa  Mikarla  Rodrigues  Oliveira  Sousa –  indeferiu
liminarmente o pedido de assistência judiciária gratuita do autor e determinou a
sua intimação “para a juntada do comprovante ou recolhimento das custas, em dez dias,
sob pena de cancelamento da distribuição”, motivando que “Pela narrativa fática ( … ) a
parte autora demonstra condição financeira razoável”.

Nas  razões  recursais,  fls.  02/09,  o recorrente  sustenta  a
reforma da decisão agravada,  de modo a lhe serem deferidos os benefícios da
gratuidade judiciária.

Para  tanto,  afirma  que  o  indeferimento  ocorrera  “sem
qualquer fundamentação legal ou razão de ser”, acrescendo “ser uma pessoa carente na
expressão jurídica do termo” e, ainda, que “para a concessão dos benefícios previstos na
Lei, basta a declaração”.
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É o relatório. 

D e c i d o .

O direito à obtenção automática  da gratuidade processual
que decorria da Lei 1.060/50, mediante simples requerimento da parte, não mais
subsiste porque a atual Constituição recepcionou apenas em parte o diploma legal
em referência, na medida em que assegura, em seu art. 5º, inc. LXXIV, assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Assim sendo, em regra, para a concessão da justiça gratuita à
pessoa física, em qualquer fase do processo, basta a simples declaração de que não
possui condições para arcar com as custas, sem prejuízo próprio ou de sua família
(art. 4º da Lei n. 1.060/50), pois a declaração de pobreza tem presunção 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.

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência dominante
no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal. Confira-se:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  GRATUIDADE
DE  JUSTIÇA.  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA.  PRESUNÇÃO
RELATIVA. PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  REEXAME  DE
PROVAS.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº  7/STJ.  1.  A  presunção  de
pobreza,  para  fins  de  concessão  dos  benefícios  da  Assistência
Judiciária  Gratuita,  ostenta  caráter  relativo,  podendo  o  magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem
a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do
Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp
1.000.055;  Proc.  2007/0251337-8;  MS;  Quarta  Turma;  Relª  Minª  Isabel
Gallotti; DJE 29/10/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.
INDEFERIMENTO.  MATÉRIA  PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA 7/STJ.
1.  Em  observância  ao  princípio  constitucional  da  inafastabilidade  da
tutela jurisdicional,  previsto no art.  5º,  XXXV, da CF/88, é plenamente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013786-98.2014.815.0000                                                                                                        3



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.
2. 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.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório constante dos autos, concluiu por manter o indeferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita do ora recorrente, circunstância
que inviabiliza  o  exame da controvérsia  em sede de recurso  especial,
conforme preconizado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 189.945/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 04/09/2012)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA.  PESSOA  FÍSICA.  DECLARAÇÃO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA.  INDEFERIMENTO
LIMINAR.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
OPORTUNIZAR  PREVIAMENTE  A  COMPROVAÇÃO  DA
MISERABILIDADE.  INTERLOCUTÓRIA  EM  MANIFESTO
CONFRONTO  COM  A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE  NA
CORTE  SUPERIOR.  DECISÃO  REFORMADA.  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO, NOS TERMOS DO ART. 557, § 1º-A, CPC. O
direito  à  obtenção  automática  da  gratuidade  processual  que
decorria  da  Lei  nº  1.060/50,  mediante  simples  requerimento  da
parte, não mais subsiste porque a atual Constituição recepcionou
apenas em parte o diploma legal em referência, na medida em que
assegura, em seu art. 5º, inc. LXXIV, assistência jurídica integral e
gratuita  aos  que  comprovarem  insuficiência  de  recursos.  A
declaração  de  pobreza  possui  presunção  relativa,  podendo  a
parte  contrária  demonstrar  a  inexistência  do  estado  de
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miserabilidade  ou  o  magistrado  indeferir  o  pedido  de
assistência  se  encontrar  elementos  que  infirmem  a
hipossuficiência do postulante. Sob pena de violar os princípios
do  contraditório  e  acesso  à  justiça,  antes  de  eventual
indeferimento  do  pedido  de  gratuidade  judiciária,  deve  ser
oportunizada ao requerente a prova sobre a alegada insuficiência
financeira. Com essas considerações, monocraticamente (art. 557, §
1º-a, cpc), dou provimento ao agravo de instrumento para deferir
o  benefício  da  Assistência  Judiciária  Gratuita,  sem  prejuízo  do
juízo a quo, a qualquer tempo, intimar o autor para comprovar a
alegada  hipossuficiência  financeira.  (TJPB;  AI  2012752-
88.2014.815.0000;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;
DJPB 05/11/2014; Pág. 17)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  JUSTIÇA  GRATUITA.
INDEFERIMENTO.  ALEGAÇÃO  DA PARTE  QUE  NÃO  TEM
CONDIÇÕES  DE  AR-  CAR COM  AS  CUSTAS  PROCESSUAIS
SEM  PREJUÍZO  DO  SEU  PRÓPRIO  SUSTENTO  OU  DE  SUA
FAMÍLIA.  PRESUNÇÃO  RELATIVA.  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE
APONTAM  EM  SENTIDO  CONTRÁRIO.  PRESUNÇÃO
RELATIVA  DESFEITA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A
declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da
Assistência  Judiciária  Gratuita,  goza  de  presunção  relativa,
admitindo,  portanto,  prova  em  contrário. 2.  Além  disso,  o
Superior  Tribunal  de  justiça  já  decidiu  que  “o  pedido  de
Assistência  Judiciária  Gratuita  pode  ser  indeferido  quando  o
magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não
se encontra no estado de miserabilidade declarado. ” (agrg no AG
881.512/rj,  Rel.  Ministro  Carlos  Fernando  mathias  (juiz  federal
convocado  do  TRF  1ª  região),  quarta  turma,  julgado  em
02/12/2008, dje 18/12/2008) -.  (TJPB; AI 2007067-03.2014.815.0000;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Miguel  de  Britto
Lyra Filho; DJPB 10/10/2014; Pág. 17)

Ocorre,  in  casu,  que  –  embora  a  advogada,  na  ação  de
conhecimento, tenha pedido “A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, haja vista
tratar-se o autor de pessoa vulnerável economicamente, na forma dos arts. 2º e 4º, da lei
nº.  1.060/50 e  no  art.  5º,  LXXIV,  da  CF/88” –  não acostou-se ao feito  principal
declaração  subscrita  pelo  próprio  autor  afirmando  não  estar  em  condições
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financeiras de litigar sem a assistência judiciária gratuita. Consequentemente,
não há presunção, sequer relativa, da insuficiência de recursos do autor, posto que
não declarada, motivo pelo qual a decisão  a quo mostra-se correta, não tendo o
indeferimento liminar do pedido da Justiça Gratuita ter  ferido os princípios do
contraditório e acesso à Justiça.

Para que não se alegue qualquer omissão, ao contrário do
afirmado  pelo  promovente/agravante,  a  decisão  recorrida  está  fundamentada,
conforme já demonstrado no primeiro parágrafo do relatório desta monocrática.

Portanto, o agravo de instrumento não merece provimento
(por ser manifestamente improcedente) e a interlocutória deve ser mantida – vez
que harmônica com a jurisprudência dominante no STJ, bem como com a deste
Tribunal de Justiça.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO por  ser  manifestamente  improcedente  e  estar  em confronto  com a
jurisprudência dominante na Corte Superior, bem como com a deste Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitado  em  julgado,  oficie-se  o  Juízo  da  2ª  Vara  da
Comarca de Araruna, comunicando da Decisão.

Gabinete TJ/PB em João Pessoa PB, 09 de dezembro de 2014.

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado/Relator
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