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EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINARES.  1.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  ANÁLISE  EM
CONJUNTO  COM  O  MÉRITO.  2. NULIDADE  DE
SENTENÇA.  VÍCIO  NA  INTIMAÇÃO.
COMPARECIMENTO  ESPONTÂNEO.  VÍCIO
SUPRIDO.  GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
DA  HIPOSSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA  PARA
ATENDIMENTO  DAS  DESPESAS  PROCESSUAIS.
INÉRCIA DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO APELO.
-  Para que seja possível a concessão do benefício
da  justiça  gratuita  é  indispensável  que  a  parte
comprove sua insuficiência econômica.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, por

igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Otaciano Moura
Pereira  Saraiva de Moura (fls.  142/150),  hostilizando a sentença de fls.
138/138-v, proveniente da 3ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, proferida



nos autos da Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas por ele ajuizada
contra a Unimed João Pessoa. 

O  Magistrado  singular,  cancelou  a  distribuição  e  julgou
extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485,
IV, do CPC, em virtude do não recolhimento do valor das custas.

Insatisfeito,  o  recorrente interpôs Apelação sustentando a
vedação a decisão surpresa, prevista no art. 10 do CPC, requerendo, ao final, a
reforma  da  decisão  no  sentido  de  ser  concedida  oportunidade  para  o
pagamento das custas ao final do processo, ou, alternativamente, a satisfação
do débito de forma parcelada, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, ou, ainda, a
redução do seu percentual para que sejam pagos no início da demanda. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em seu
parecer (fls.  160/163), opinou pelo desprovimento da apelação para que se
mantenha intacta a sentença.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINARES

1) VÍCIO NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – NULIDADE

Conforme  se  depreende  dos  autos,  em  petição  de  fls.
135/136, houve requerimento do advogado da parte autora de habilitação e de
que todas as publicações atinentes ao feito fossem realizadas exclusivamente
em seu nome, sob pena de nulidade.

Constata-se que a publicação da decisão judicial no Diário
da Justiça do dia 14/06/2017 (fls.  140) foi  no nome do antigo patrono do
promovente.

Contudo, ocorreu que, em fls. 142/150, tempestivamente,
foi  interposto  Recurso  Apelatório,  portanto,  não  houve  qualquer  prejuízo  a
parte, pelo contrário, ela compareceu espontaneamente e oportunamente se
insurgiu da decisão judicial, como constatou o Magistrado singular no despacho
de fls. 153.



Assim sendo, nos termos do art. 277, CPC1,  a  nulidade da
intimação da decisão judicial não pode ser decretada em razão da ausência de
prejuízo pois, com o comparecimento espontâneo da parte aos autos, o vício
foi suprido.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade de intimação.

2) CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA

Esta preliminar será analisada com o mérito.

MÉRITO 

A gratuidade judiciária é garantia estabelecida pela Lei nº.
1.060/50 aos  cidadãos cuja  situação econômica não lhes permita  pagar  as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.

De igual modo, a Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015
possibilita  a  sua  concessão  aos  cidadãos  considerados  pobres  na  forma
descrita por essa norma, ou seja, aqueles “com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art.
98, do CPC/20152).

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, é sabido que, embora a Lei 1.060/50 autorize a
concessão do 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 os encargos, é dever do magistrado
indeferir a benesse, sob pena de atentar contra os cofres públicos. 

Do  histórico  processual  verifica-se,  que  o  Magistrado
singular,  fls.  129,  no  intuito  de  analisar  o  pedido  de  assistência  judiciária

1 Art. 277. CPC: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, lhe alcançar a finalidade”. 

2 “Art. 98. CPC. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”



gratuita, determinou a intimação da parte promovente para que ela acostasse
aos autos as duas últimas declarações de imposto de renda, no prazo de vinte
dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 

Conforme  certidão  de  fls.  131  a  parte  deixou  tal  prazo
transcorrer sem manifestação. 

Ato contínuo,  o Magistrado decidiu pelo indeferimento da
justiça  gratuita  em virtude da ausência  de prova para a  concessão de tal
benefício.  Determinou,  ainda,  a  intimação  da  parte  para  recolhimento  de
custas, no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição, fls.
132. 

Cabe  salientar,  que  desta  decisão  não  foi  interposto
qualquer recurso, pelo que se constata que a decisão que indeferiu o pedido
de  assistência  judiciária  gratuita  ocorreu  em  momento  anterior  à  decisão
recorrida, não tendo o ora apelante se insurgido ao tempo e modo devido.

Portanto,  não há que se falar  em violação ao art.  10 do
CPC,  Princípio  da  Vedação  a  Decisão  Surpresa  ou  cerceamento  de  defesa,
tendo  em  vista  que  o  magistrado  singular  oportunizou  a  parte  o  prévio
contraditório  durante  o  desenrolar  procedimental  e  esta  foi  devidamente
intimada dos atos processuais, porém, quedou-se inerte, deixando transcorrer
os  prazos  sem  reagir  para  defesa  de  seus  eventuais  direitos,  com  a
apresentação das provas documentais solicitadas em fls.129.

Em petição de fls. 135/136 o ora recorrente requereu que
fosse autorizado o recolhimento das custas judiciais ao final do processo.

O Magistrado, fls.  138/138-v, sentenciou a ação julgando
extinto  o  feito  sem  resolução  de  mérito,  entendendo  que  o  pedido
supramencionado fica condicionado “a comprovação concreta e eficiente de
que o valor dispendido com as custas processuais de ingresso lhe causaria
sérios prejuízos, em virtude de precária situação financeira, realidade que não
sobressaiu dos autos”.

Diante de tais  considerações,  temos que o juízo  singular
decidiu conforme o fundamento jurídico mais  apropriado ao caso concreto,
pois,  não  há  nos  autos  prova  da  miserabilidade  da  situação  financeira  do
apelante, a fim de justificar os seus requerimentos recursais. 



Ademais,  merece  destaque,  o  fato  do  requerente  ser
empresário, conforme qualificação atribuída e não impugnada à fl. 02 e, ainda,
de acordo com a planilha de fls.  04/06, bem como as notas fiscais de fls.
28/115, optou por realizar seu tratamento de saúde na cidade de São Paulo-
SP,  tendo  as  despesas  médicas,  de  valor  significativo,  sido  custeadas  pelo
próprio apelante, pela suposta ausência de cobertura por parte do plano de
saúde, o que denota forte probabilidade de ser uma pessoa com capacidade
financeira razoável e apta para arcar com as custas judiciais.

Nessa  linha  de  raciocínio,  posicionou-se  a  jurisprudência
mais recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO  DE  BENEFÍCIO.
COMPROVAÇÃO  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 provido3.

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

3 (AgRg no AREsp 488.112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe
23/05/2014).



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 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
provimento4.

Assim  sendo,  inexistindo  prova  da  situação  financeira  do
requerente, não há como dar provimento ao presente recurso. 

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
e,  em harmonia  ao  parecer  Ministerial,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo integralmente a decisão de primeira instância.

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, Maria das Graças Morais Guedes e o  Excelentíssimo Senhor Doutor

João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.
4 (EDcl no AgRg no AREsp 411.920/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 13/05/2014).



Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator 
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