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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PESSOA  FÍSICA.  JUSTIÇA 
GRATUITA.  PARTE AUTORA QUE INVOCA  O DIREITO DA 
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.  FOTÓGRAFO  PROFISSIONAL 
QUE  INDICA  COMO  VALOR  DA  CAUSA  BAIXA  QUANTIA. 
CUSTAS  DE  PEQUENA  MONTA.  POSSIBILIDADE  DE 
PAGAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESCONSTITUIÇÃO 
DA  SUPOSTA  FRAGILIDADE  FINANCEIRA  PELO 
MAGISTRADO.  DEMANDANTE  QUE  NÃO  NECESSITA  DAS 
BENESSES  DA  LEI  Nº  1060/50.  JURISPRUDÊNCIA  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL.

- A declaração de hipossuficiência da parte que pugna pelo deferimento 
do pedido de justiça  gratuita  goza de presunção relativa,  podendo ser 
desconstituída pelo Magistrado condutor do feito, que pode determinar a 
comprovação do estado de pobreza para custear o processo, independente 
de impugnação pela parte contrária.

-   “Não obstante,  o Juiz  da causa,  em face  das provas existentes  nos 
autos,  ou  mesmo  das  que,  por  sua  iniciativa,  forem  coletadas,  pode 
indeferir o benefício, situação em que não há como rever sua decisão em 
recurso  especial,  a  teor  da  Súmula  n.º  07  desta  Corte.”  (STJ. Corte 
Especial. AgRg nos EREsp 1232028 / RO. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 
29/08/2012).

- “A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de 
processo judicial  possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado 
indeferir  a  assistência  judiciária  se  não  encontrar  fundamentos  que 
confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.” (STJ. EDcl no 
AREsp 38303 / RJ. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J. em 26/06/2012).

- “Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris 
tantum,  pode  o  magistrado  indeferir  a  assistência  judiciária  se  não 
encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do 



requerente.” (STJ.  AgRg no AREsp 33758 / MS. Rel. Min. Francisco 
Falcão. J. em 20/03/2012).



V I S T O S.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Giuseppe Silva Borges 
Stuckert, em desfavor da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Capital 
que, nos autos da Ação Indenizatória – processo nº 0008162-16.2014.815.2001, movida em 
face da  A e E Audiovisual Serviços e Representações Ltda,  indeferiu o pedido de justiça 
gratuita formulado pelo promovente,  ora recorrente,  concedendo prazo de 30 (trinta) dias 
para pagamento das custas.

Em suas razões recursais,  o agravante alega,  inicialmente,  que basta a 
simples  afirmação  de  sua  hipossuficiência  financeira,  através  de  declaração  que  goza  de 
presunção de veracidade, para que a parte possa gozar das benesses da gratuidade judiciária.

Afirma, ainda,  que a “legitimidade para contestar o pedido de justiça  
gratuita é prerrogativa exclusiva da parte contrária, que terá o ônus de provar” - fls. 06, bem 
como assevera que “o simples fato de ter muitas ações tramitando no Judiciário, não justifica  
o  indeferimento  da  Gratuidade  pleiteada,  muito  pelo  contrário,  caso  seja  mantido  o  
indeferimento  da  Justiça  Gratuita,  e  o  Agravante  seja  obrigado  a  arcar  com as  custas  
processuais, ficará impedido de demandar e ver seus direitos assegurados, negando-se a ele  
seu direito Constitucional de acesso ao Judiciário” - fls. 07.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo a presente súplica, 
sobrestando o decisório recorrido, de modo a suspender a determinação de recolhimento das 
custas. No mérito, requer o provimento da irresignação instrumental, deferindo o pedido de 
justiça gratuita – fls. 02/09.

Acostou documentos – fls. 10/109.

Tutela recursal indeferida – fls. 113/114v.

Informações prestadas pelo Magistrado de base – fls. 120.

Apesar  de devidamente  intimada,  a parte  recorrida deixou de oferecer 
contrarrazões, conforme noticia a certidão de fls. 122.

Instado  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
prosseguimento do feito recursal sem, contudo, emitir qualquer manifestação de mérito – fls. 
124/125.

É o relatório. DECIDO.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a análise 
meritória monocrática,  na forma permissiva do  caput, do art.  557, do Código de Processo 
Civil, com espeque na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou  
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”
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Como pode ser visto do relatório,  o agravante busca o provimento do 
presente recurso, no sentido de que seja cassado o decisório recorrido que indeferiu o pedido 
de justiça  gratuita  formulado  no primeiro  grau de jurisdição,  de modo a lhe  conceder  as 
benesses da Lei nº 1.060/50.

Portanto, o caso concreto, constata-se que o objeto desta irresignação é o 
deferimento  da  gratuidade  judiciária  nos  autos  da  ação  principal  em trâmite  na  instância 
inferior.

Pois bem, é verdade que a jurisprudência pátria vem trilhando o caminho 
de que as pessoas físicas, como o recorrente, para serem agraciadas com os benefícios da Lei 
nº  1.060/50,  basta  declaração  que  não  possuem  condições  de  arcar  com  os  encargos 
financeiros decorrentes do processo judicial.

Nesse sentido, colaciono recente aresto do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (LEI  
N.  1.060/50)  -  DECORRÊNCIA  DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA  INAFASTABILIDADE  DA  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -  
FORMULAÇÃO DO PEDIDO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE  
JURISDIÇÃO,  MEDIANTE  SIMPLES  PETIÇÃO  -  PRESUNÇÃO  
(RELATIVA) DE MISERABILIDADE EM FAVOR DO POSTULANTE -  
AUSÊNCIA  DE  ANÁLISE  DO  PEDIDO  PELAS  INSTÂNCIAS  
ORDINÁRIAS  -  PRESUNÇÃO  FAVORÁVEL  AO  REQUERENTE  -  
OBSERVÂNCIA  AO PRINCÍPIO  DA FACILITAÇÃO DO ACESSO À  
JUSTIÇA  -  PRECEDENTES  -  DEFERIMENTO  DO  BENEFÍCIO  E  
CASSAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO  -  NECESSIDADE  -  
RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO,  PARA  TAIS  FINS,  COM 
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE (ART. 257 DO RISTJ).
I - Em decorrência do princípio constitucional da inafastabilidade da  
prestação  jurisdicional,  é  admitida  a  concessão  do  benefício  da  
assistência judiciária gratuita às partes, nos termos da Lei n. 1.060/50;
II - O benefício da assistência judiciária pode ser pleiteado a qualquer  
tempo,  sendo  suficiente  para  sua  obtenção  que  a  pessoa  física  (ou  
entidade  filantrópica  ou  de  assistência  social),  afirme  não  possuir  
condição de arcar com as despesas do processo, havendo presunção  
legal juris tantum (relativa) de miserabilidade em favor do postulante;
III  -  É  certo  que  a  parte  ex  adversa,  contudo,  pode  demonstrar  a  
inexistência  do estado de miserabilidade,  ou mesmo o Magistrado ou  
Tribunal indeferir o benefício, caso encontrem elementos que infirmem a  
hipossuficiência do requerente, não sendo esse o caso dos autos;
IV - Na falta de exame expresso, pelo Juiz ou Tribunal, do pedido de  
justiça gratuita, e, aplicando-se o direito à espécie, nos termos do art.  
257 do RISTJ, tem-se por deferido o benefício, em favor da facilitação  
do acesso à Justiça;
V - Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1185599 / MG. Rel. Min. Massami. 
Yueda. J. em 15/05/2012). Grifei.

Ou seja,  para  o  deferimento  da  justiça  gratuita  em  favor  de  pessoas 
físicas, como o agravante, basta, a princípio, a simples declaração de hipossuficiência.
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Contudo,  também  já  é  entendimento  consolidado,  que  o  Magistrado, 
desde  que  motivado,  pode  indeferir  o  pedido  de  gratuidade  judiciária,  independente  de 
impugnação pela parte contrária.

No mesmo diapasão, pinço julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  
CABIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  DIVERGÊNCIA  ENTRE  
ACÓRDÃOS  ORIGINÁRIOS  DA  MESMA  TURMA  JULGADORA.  
PEDIDO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA  FÍSICA.  
INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, CONSIDERANDO  
INDEMONSTRADA  A  ALEGADA  HIPOSSUFICIÊNCIA.  
PRETENDIDA  INVERSÃO  DO  JULGADO.  REVISÃO  DE  PROVA.  
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA  
168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I  -  Nos  termos  do  art.  266  do  RISTJ,  acórdãos  originários  de  uma  
mesma  Turma  julgadora  não  servem  para  demonstrar  o  dissídio  
pretoriano que autoriza a interposição dos embargos de divergência.
II -  Consoante entendimento da Eg. Corte  Especial a justiça gratuita  
pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de  
hipossuficiência,  cabendo à parte contrária impugnar tal pedido.  Não 
obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou  
mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o  
benefício, situação em que não há como rever sua decisão em recurso  
especial, a teor da Súmula n.º 07 desta Corte.
III  -  Nos  termos  da  Súmula  168/STJ,  "Não  cabem  embargos  de  
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo  
sentido do acórdão embargado.".
IV  -  Agravo  interno  desprovido.” (STJ.  Corte  Especial.  AgRg  nos  EREsp 
1232028 / RO. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 29/08/2012). Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO  
NITIDAMENTE  INFRINGENTE.  RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  
REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.  
PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.  
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.
1.  A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de  
processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado 
indeferir  a  assistência  judiciária  se  não encontrar fundamentos  que  
confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se  
nega provimento.” (STJ.  EDcl  no  AREsp  38303  /  RJ.  Rel.  Min.  Maria  Isabel 
Gallotti. J. em 26/06/2012). Grifei.

“PROCESSO  CIVIL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  PESSOA  FÍSICA.  
INDEFERIMENTO.  ACÓRDÃO  QUE  DECIDIU  COM  BASE  NO  
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,  
bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de  
que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os  
honorários advocatícios.
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II -  Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção  
iuris  tantum, pode o magistrado indeferir  a assistência judiciária se  
não  encontrar  fundamentos  que  confirmem  o  estado  de  
hipossuficiência do requerente  .   Tal circunstância não pode ser revista  
na  seara  do  recurso  especial  ante  o  óbice  da  Sumula  07/STJ.  
Precedentes:  AgRg no REsp nº 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje  
de  18/11/2009;  AgRg  no  AREsp  nº  1.822/RS,  Rel.  Min.  RICARDO  
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  DJe  de  23/11/2011;  AgRg  no  Ag  nº  
1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/09/2011.
III - Agravo Regimental improvido.” (STJ. AgRg no AREsp 33758 / MS. Rel. 
Min. Francisco Falcão. J. em 20/03/2012). Grifei.

No caso  concreto,  extrai-se  que  o  autor,  ora  promovente,  é  fotógrafo 
particular, renomado nesta cidade, bem como percebe-se que contratou advogado particular 
para  defender  seus  interesses  e  que  pelo  valor  atribuído  a  causa,  R$  1.500,00  (mil  e 
quinhentos reais) – fls. 28, as custas processuais não são exorbitantes.

Ademais,  vislumbra-se  que  o  promovente,  após  o  Juiz  de  base  ter 
colocado  em discussão  a  sua  hipossuficiência  econômica,  sequer  apresentou  documentos 
aptos a atestarem a sua impossibilidade de efetuar o pagamento das despesas processuais, sem 
que prejudique a sua sobrevivência e a de sua família, como a simples declaração de imposto 
de renda.  

Por último, consigno que o Magistrado de primeira instância em nenhum 
momento fundamentou o seu decisório no fato do agravante  possuir diversas demandas no 
judiciário, o que, frise-se por oportuno, também não restou comprovado pelo suplicante.

Assim,  diante  de  todo  raciocínio  acima  explanado,  bem  como  com 
espeque no entendimento da Corte da Cidadania, entendo que o promovente não faz jus aos 
benefícios da justiça gratuita.

Diante  do  exposto,  utilizo-me do  caput, do  art.  557,  da  Lei  Adjetiva 
Civil, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para negar seguimento ao 
recurso instrumental.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

   José Ricardo Porto
 Desembargador Relator

J/08
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