
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0000041-74.2014.815.0521)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 
APELANTE: Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADOS: Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr. – OAB/PB 11.591 e outros
APELADO: Mônica Cristina Marinho Rocha Lucena de Holanda
ADVOGADOS: José Rocha Lucena – OAB/PB 3.288 e outros

APELAÇÃO CÍVEL – Impugnação à justiça gratuita. Pessoa física.
Procedência. Irresignação. Alegação de que a beneficiária possui
renda  considerável  por  ser  advogada.  Não  comprovação.
Presunção  de  veracidade  da  hipossuficiência  não  elidida.
Impossibilidade  de  pagamento  das  despesas  processuais  sem
prejuízo  do  próprio  sustento.  Acerto  do  decisum  a  quo.
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.

- Para a fruição dos benefícios da gratuidade judiciária  por
pessoa física, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo
Civil, é suficiente a declaração de que lhe faltam condições para
custear  as  custas,  as  despesas  processuais  e  os  honorários
advocatícios.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível (fs. 28/29) interposta pela  Energisa
Paraíba – Distribuidora de Energia S/A contra sentença (fs. 26/27-v) proferida pela
juíza  da  Comarca  de  Alagoinha/PB  que,  nos  autos  da  Impugnação  à  Assistência
Judiciária ajuizada em face de Mônica Cristina Marinho Rocha Lucena de Holanda,
julgou improcedente o pedido inicial, indeferindo a impugnação oferecida e mantendo o
deferimento dos benefícios da justiça gratuita a autora/impugnada.

Em suas razões,  aduz que a apelada é advogada e que, nessa
condição, possui meios para arcar com as custas processuais,  inexistindo prova do
estado de miserabilidade.

Requer a reforma da sentença,  para que sejam indeferidos os
benefícios da justiça gratuita (fs. 30/34).

Preparo (f. 44).

Contrarrazões gizando o acerto do decisum a quo (fs. 48/52).

A Procuradoria de Justiça por entender que na hipótese, inexiste
o  interesse  público  primário,  pugnou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação quanto ao mérito (f. 56).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Presentes  os  pressupostos  extrínsecos  e  intrínsecos  de
admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Pois  bem.  Como  se  sabe,  o  acesso  à  Justiça  demanda  a
movimentação do mecanismo de pessoal e de material que compõe o Poder Judiciário,
gerando despesas e, via de regra, reclama o reembolso por parte dos usuários, em
face 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, tendo em conta que o art. 5º, LXXIV1 da Constituição Federal estabelece
cumprir ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que não dispõem
de recursos suficientes para tanto.

Como é sabido, esse benefício, denominado de Justiça Gratuita,
passou a ser disciplinado pelo Novo Código de Processo Civil, segundo o qual, a parte
tem direito ao gozo da gratuidade judiciária, mediante simples afirmação nos próprios
autos do processo, de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas

1 CF – 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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processuais. É o que se extrai do inteiro teor do caput, dos arts. 982 e 993, do referido
normativo.

Registre-se por  oportuno,  que nos termos do art.  99,  §  3º4 do
Novo Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos firmada pela
pessoa  natural,  goza  de  presunção  relativa  de  veracidade,  a  ser  elidida  pelo
magistrado singular desde que haja “nos autos elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, e, ainda, que à parte tenha sido
dado  oportunidade  de  comprovar  o  preenchimento  dos  respectivos  pressupostos
conforme dispõe o art. 99, §2º5, do mesmo diploma legal.

Tal entendimento aplica-se ao caso dos autos, em que a apelada,
advogada, não necessariamente logrará êxito em todas as demandas que patrocina,
razão pela qual, sob nossa ótica, a alegação firmada pela apelante de que ela possui
vários processos ativos, não passa de um consectário lógico de sua profissão, situação
que não é suficiente, por efeito exclusivo seu, para afastar a presunção decorrente da
alegada insuficiência.

Constata-se, desse modo, que a apelante não se desincumbiu do
dever  legal  que  lhe  é  imposto,  uma vez que  não  trouxe aos autos  documentos a
corroborar  os  argumentos  suscitados  nas  razões  da  impugnação  de  que  a  parte
contrária teria condições financeiras de arcar com as custas do processo.

No ponto, eis o STJ6:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  BENEFÍCIO  DA  JUSTIÇA
GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO
IMPUGNANTE.  ACÓRDÃO  ANCORADO  NO SUBSTRATO FÁTICO
DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ.
1.  Conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da
assistência  judiciária  ostenta  presunção  relativa,  cabendo  à  parte

2 NCPC/2015 – Art. 98. 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.

3 NCPC/2015 – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

4 NCPC/2015 – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[…];
§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

5 NCPC/2015 – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[…];
§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos  legais  para  a  concessão de  gratuidade,  devendo,  antes  de  indeferir  o  pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6 (AgInt  no  AREsp  419.104/AC,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
22/08/2017, DJe 30/08/2017)
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adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da
gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que os documentos
apresentados  pelo  impugnante  (Estado  do  Acre)  não  se  revelaram
hábeis  para  demonstrar  a  existência  de  patrimônio  líquido  da  parte
solicitante, que fosse capaz de suportar os custos processuais da lide.
Assim, a revisão das conclusões da Corte local demandaria o reexame
de  matéria  fático-probatória,  providência  incompatível  no  âmbito  do
recurso especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (grifamos).

Outra7:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  JUSTIÇA  GRATUITA.  REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.  REAVALIAÇÃO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA DA
SÚMULA  N.  7/STJ.  IMPUGNAÇÃO  AO  BENEFÍCIO.  CAPACIDADE.
ÔNUS DO IMPUGNANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.  O  recurso  especial  não  comporta  o  exame  de  questões  que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente
quanto à ausência de demonstração pela agravada dos requisitos para
a  concessão  da  assistência  judiciária  gratuita  demandaria  o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.
3.  "Além  disso,  na  hipótese  de  impugnação  do  deferimento  da
assistência  judiciária  gratuita,  cabe ao  impugnante comprovar  a
ausência  dos  requisitos  legais  para  a  concessão  do  benefício,
ônus  do  qual  não  se  incumbiu  a  parte  ora  agravante,  segundo
assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ"
(AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos).

Assim,  a  concessão  da  gratuidade  processual  era  mesmo  de
rigor.

Mostra-se, portanto, acertado o desfecho promovido em primeiro
grau, que deve ser mantido na íntegra.

Mediante tais  sucintos fundamentos é que nego provimento ao
recurso.

É o voto.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

7 (AgInt  no  AREsp  1115603/RJ,  Rel.  Ministro  ANTÔNIO CARLOS FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)
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