
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0098233-35.2012.815.2001
Origem : 16ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda
Advogados: Urbano Vitalino de Melo Neto Oliveira e outros
Apelados : Elaine Cristina Carvalho Ribeiro Silva e  Rui Manoel Fagundes Barreto
Advogados: Christinne Ramalho Brilhante e outros

APELAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA
GRATUITA.  ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO COM
RENDA  CONSIDERÁVEL.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
PAGAMENTO  DAS  DESPESAS  PROCESSUAIS
SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE  DA  HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO
ELIDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, CAPUT, DA
LEI  Nº  1.060/50.  IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

-  O  benefício  da  assistência  judiciária  não  atinge,
apenas, os pobres e miseráveis, mas, também, todo
aquele  cuja  situação  econômica  não  lhe  permita
pagar as custas e demais despesas do processo, sem
prejuízo do seu sustento ou da família.

- Segundo a Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, a
parte  tem direito  ao  gozo  da  assistência  judiciária
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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  o  art.  4º,  caput, do
referido comando legal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a  Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Peugeot  Citroen  do  Brasil  Automóveis  Ltda
apresentou  Impugnação  à  Assistência  Judiciária Gratuita, em  decorrência  do
deferimento da gratuidade judiciária em favor de Elaine Cristina Carvalho Ribeiro
Silva e Rui Manoel Fagundes Barreto.

Sustenta o requerente  que os promovidos possuem
condições de arcar com as despesas e custas processuais, bem como que a declaração
de pobreza implica presunção relativa.

Decidindo o incidente, fls. 43/44, a Juíza a quo julgou
improcedente a presente impugnação, consignando os seguintes termos:

Neste  contexto,  considerando  a  ausência  de
elementos  seguros  de  convicção  sobre  a  real
capacidade  financeira  dos  autores,  é  de  se  dar
credibilidade  à  sua  afirmação  inicial,  de  que  não
dispõem  das  condições  necessárias  ao  custeio  das
despesas  processuais,  sem  prejuízo  da  própria
subsistência ou da sua família, nos exatos termos da
legislação que rege a matéria e sob as penas legais
para tanto previstas.
Diante  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  a
presente  IMPUGNAÇÃO ao  pedido  de  assistência
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judiciária,  mantendo  os  seus  benefícios,  em  favor
dos impugnados.

Inconformada  com  o  teor  do  édito  judicial,  a
requerente interpôs  apelação, fls. 45/53, aduzindo, em síntese,  que a declaração de
pobreza implica presunção relativa, porquanto constitui ônus dos apelados provarem
que não possuem condições financeiras  para arcarem com as custas  e as despesas
processuais. 

Contrarrazões  não  ofertadas  pelos  apelados,
consoante certidão de fl. 63.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 69/70, não se manifestou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame da insurgência recursal.

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. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXIV  -  o  Estado  prestará  assistência  jurídica
integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem
insuficiência de recursos; 
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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 comando normativo.

Sobre  o  tema,  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  DECLARAÇÃO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA  SIMPLES  AFIRMAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.  RECURSO  PROVIDO.  1  -
Consoante  entendimento jurisprudencial,  a  simples
afirmação  da  necessidade  da  justiça  gratuita,  nos
termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, é suficiente para
o deferimento  do benefício  da Assistência Judiciária
Gratuita.  2  -  Recurso  provido  para  conceder  ao
recorrente  o  benefício  da  Assistência  Judiciária
Gratuita.  (STJ;  REsp  896.287;  Proc.  2006/0215175-1;
MG; Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Jorge Tadeo Flaquer
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Scartezzini;  Julg.  13/02/2007;  DJU  12/03/2007;  Pág.
258).

Ainda, julgado da nossa Corte de Justiça:

AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO.
JUSTIÇA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  SEM
PREJUÍZO  DO  SUSTENTO.  PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 2º, 3º E  4º DA
LEI Nº 1.060/50. PROVIMENTO DO AGRAVO.  A
assistência judiciária é concedida mediante a simples
afirmação  de  pobreza  que  se  concretiza  mediante
declaração  do  interessado,  no  sentido  de  que  não
tem  meios  suficientes  para  arcar  com  o  custo  do
processo, sem prejuízo para o sustento próprio e o de
sua família. Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da
assistência  judiciária,  mediante  simples  afirmação,
na  própria  petição  inicial,  de  que  não  está  em
condições  de  pagar  as  custas  do  processo  e  os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua  família.  1º.  Presume-se  pobre,  até  prova  em
contrário,  quem  afirmar  essa  condição  nos  termos
desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das
custas judiciais. Diante da declaração de pobreza, ao
magistrado singular não resta outra alternativa senão
conceder  o  benefício  da  justiça  gratuita.  (TJPB;  AI
200.2012.126384-8/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 25/09/2013; Pág. 8).

É bem verdade que sobre a afirmação de pobreza não
paira uma presunção absoluta de veracidade. Todavia, também é verdade que essa
presunção  só pode  ser  elidida na  hipótese de  haver  fundadas  razões,  conforme
dispõe  o  caput, do  art.  5º,  desse  mesmo  diploma  legal,  cuja  transcrição  não  se
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dispensa:

Art.  5º  O  juiz,  se  não  tiver  fundadas  razões para
indeferir  o  pedido,  deverá  julgá-lo  de  plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de
setenta e duas horas. – destaquei.

Sob  esse  prisma,  bastante  esclarecedor  precedente
deste Tribunal de Justiça, cuja ementa assim consignou:

PROCESSO CIVIL. Impugnação à Justiça Gratuita.
Declaração  de  pobreza  na  própria  petição.  Ato
suficiente para a concessão. Presunção juris tantum.
Ausência  de  prova  em  contrário.  Manutenção  do
benefício. Apelação. Desprovimento. A concessão da
Justiça  Gratuita  não  requer  o  estado  de  pobreza
absoluto, bastando a afirmação de que não há como
suportar  as  custas  e  despesas  processuais  sem
prejuízo  para  o  equilíbrio  econômico-financeiro  e
sustento  próprio  e  de  sua  família.  Caberá  ao
magistrado indeferir  o pleito referente à concessão
dos  benefícios  da  justiça  gratuita,  tão  somente
quando  constar  dos  autos, inequivocamente, a
suficiência  de  recursos  pela  parte  que  o  requerer.
( Processo nº 20020077553200/ 001, Órgão Julgador 1ª
Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Manoel  Monteiro  Soares,
julgamento em 26/11/2009) -  sublinhei e negritei. 

Em igual sentido, a jurisprudência pátria:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA.
HIPOSSUFUCIÊNCIA. SIMPLES DECLARAÇÃO.
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.
DESNECESSIDADE DE PROVA. 1. Nos termos do
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art.  50,  inc.  LXXIV,  da  Constituição  Federal,  bem
como consoante o art. 4º da Lei nº 1.060/50, é dever
do  Estado  prestar  assistência  judiciária  integral e
gratuita aos que dele se socorrem. 2.   A afirmação da  
parte de que não dispõe de meios para fazer frente
às  despesas  do  processo,  aliada  à  declaração  de
insuficiência  de  recurso,  constituem-se elementos
hábeis  para  o  deferimento  do  benefício  da
assistência judiciária,  cabendo à parte contrária o
ônus da prova capaz de desconstituir o alegado. 3.
Recurso provido. (TJDF; Rec 2013.00.2.025459-3; Ac.
741.784;  Terceira  Turma  Cível;  Rel.  Desig.  Des.
Mario-Zam Belmiro; DJDFTE 11/12/2013; Pág. 67) -
destaquei. 

Nesse  panorama,  na  situação  em  apreço,  entendo
não  haver  indicativos  seguros  e  provas  suficientes  acerca  da  possibilidade  dos
promovidos arcarem com as despesas do processo, sem comprometimento do seu
sustento. Ademais, o ônus da prova apto a desconstituir o alegado incumbe à parte
contrária e não aos apelados.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, mantendo incólume a decisão de 1º grau.

É como VOTO. 

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
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representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

  Relator
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