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APELAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA
GRATUITA.  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO
MÉRITO  DO  FEITO  PRINCIPAL.  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  DO  INCIDENTE
PREJUDICIALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO.

- Uma vez extinto sem resolução do mérito o feito
principal,  a  análise  do  incidente  de  impugnação  à
justiça  gratuita  resta  prejudicada,  pela  perda
superveniente do seu objeto.

- De acordo com o art. 557, do Código de Processo
Civil,  o  relator  negará  seguimento,  por  meio  de
decisão  monocrática,  a  recurso  manifestamente
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prejudicado.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  33/41, interposta  pela
Telemar Norte Leste S/A em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 16ª
Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  fls.  31/32,  que,  nos  autos  do  Incidente  de
Impugnação  à  Assistência  Judiciária  manejada  pelo  ora  apelante  em  face  de
Gleudson Silva Farias, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com espeque no
art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a inconformada pugna pela reforma
da decisão vergastada, alegando, em síntese, que “não há perda do objeto da causa,
visto  que o processo principal  ainda não transitou em julgado,  motivo pelo qual
existe  ainda  a  flagrante  possibilidade  do  autor/apelado  se  beneficiar  com  a
assistência judiciária gratuita”, fl. 36. 

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
certidão, fl. 127.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino, fls. 135/136, opinou pelo desprovimento do recurso,
diante da falta de interesse processual da  Telemar Norte Leste S/A,  em razão da
perda superveniente do objeto do recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Compulsando  os  autos,  infere-se  que  a Telemar
Norte  Leste  S/A apresentou  Impugnação à  Concessão dos Benefícios  da Justiça
Gratuita em decorrência do deferimento dos beneplácitos da gratuidade judiciária
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em favor de Gleudson Silva Farias.

Pois bem. 

Como se sabe, a Constituição Federal prevê, em seu
art.  5º,  LXXIV,  a  gratuidade  judiciária  aos  que  comprovarem  hipossuficiência  de
recursos. Senão vejamos:

Art. 5º (...)
LXXIV  -  o  Estado  prestará  assistência  jurídica
integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem
insuficiência de recursos; 

Com  efeito,  o  acesso  à  Justiça  demanda  a
movimentação  do  mecanismo  de  pessoal  e  de  material  que  compõe  o  Poder
Judiciário, o que gera despesas e, via de regra, reclama o reembolso por parte dos
usuários, em razão da necessária manutenção desses serviços.

 A despeito de tal regra, aqueles que não possuem
condições  de  suportar  esse  ônus  financeiro  não  ficam impedidos  de  se  valer  da
prestação jurisdicional, haja vista a Constituição Federal estabelecer que cumpre ao
Estado  prestar  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  não  dispõem  de
recursos suficientes para tanto.

O benefício ora questionado, denominado de Justiça
Gratuita, é regulamentado em âmbito infraconstitucional por meio da Lei nº 1.060, de
05 de fevereiro de 1950. 

Segundo esse diploma legal,  a parte tem direito ao
gozo  da  assistência  judiciária  gratuita,  mediante  simples  afirmação,  na  própria
inicial, de que não possui condições de pagar as despesas do processo, sem prejuízo
de  seu  sustento  ou  de  sua  família,  conforme  estatui  o  art.  4º,  caput,  do  aludido
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comando normativo.

Ainda, é de se ressaltar, a jurisprudência pátria e, em
especial, a desta Corte, já se consolidou no sentido de que é bastante a postulação nos
termos  da  multicitada  Lei  nº  1.060/50, para  o  fim  de  concessão  da  gratuidade
processual pretendida. 

Inobstante  os  esclarecimentos  pertinentes,  ressalto
que o exame do presente incidente encontra-se prejudicado, haja vista já ter havido
o julgamento definitivo da Ação de Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral, a qual foi
extinto sem resolução do mérito. 

 Nesse panorama, tendo em vista a extinção do feito
principal  sem resolução  do  mérito,  ante  o  indeferimento  da  inicial,  a  análise  do
presente incidente processual resta prejudicada.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DESISTENCIA  DA  AÇÃO
PRINCIPAL.  INCIDENTE  DE  IMPUGNAÇÃO  À
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO
SECUNDÁRIO  PELA  PERDA  DO  OBJETO.
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  Homologada  a  desistência  da  ação
principal de Usucapião, o incidente de impugnação à
justiça gratuita resta prejudicado, pela perda do seu
objeto. Correta a sentença que entendeu dessa forma
a qual  deve ser  mantida e  não provido o recurso.
(TJMG;  APCV  1.0261.11.004375-7/001;  Relª  Desª
Mariângela  Meyer;  Julg.  07/03/2013;  DJEMG
15/03/2013).
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E, 

APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA
GRATUITA.  INCIDENTE  DEVIDAMENTE
JULGADO.  IRRESIGNAÇÃO  RECURSAL.
PROCESSO  PRINCIPAL.  NOTICIADA
HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO.  CAUSA
SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO. A notícia de composição das partes
no  curso  do  processo  principal  que  dependia  de
solução,  faz  desaparecer  a  necessidade  de
deliberação sobre o incidente deflagrado. (TJSC; AC
2012.056122-0; Rio do Sul; Terceira Câmara de Direito
Civil;  Rel.  Des.  Fernando Carioni;  Julg.  16/11/2012;
DJSC 23/11/2012; Pág. 125).

À  luz  dessas  considerações,  resta  prejudicada  a
análise do recurso apelatório, dada a superveniente perda do obejto do incidente de
impugnação à assistência judiciária gratuita.

Por  fim,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,
dispõe  que  o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
prejudicado ou  em confronto  com súmula  ou com jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto,  com espeque no art. 577,  caput,  do
Código de Processo Civil,  NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO.

P. I.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.
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Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                           Desembargador 

           Relator
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