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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2227473-55.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 

que é agravante CAROLINE DA CUNHA DUARTE, é agravado COMPANHIA 

DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao 

recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

FÁBIO QUADROS (Presidente sem voto), MAIA DA CUNHA E TEIXEIRA 

LEITE.

São Paulo, 29 de janeiro de 2015.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 31400

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2227473-55.2014.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO 

AGRAVANTE: CAROLINE DA CUNHA DUARTE

AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 

METRÔ

JUIZ PROLATOR: ANDERSON CORTEZ MENDES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA.  Despacho que indeferiu o benefício, determinando o 
recolhimento das custas sob pena de extinção do processo. 
Agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade 
judiciária. O fato de possuir um IPHONE 5, não afasta a presunção 
da miserabilidade jurídica. Princípio do acesso à ordem jurídica 
justa [art. 5º, XXXV, da CF]. Recurso provido.

Vistos.

Trata-se o presente agravo de recurso interposto por 

CAROLINE DA CUNHA DUARTE buscando a reforma da r. decisão que lhe 

negou o benefício da assistência judiciária gratuita, nos autos do processo 

proposto em face de COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 

METRÔ. O magistrado entendeu que pelo fato de a autora possuir um IPHONE 

5 e ter constituído advogado não se insere no contexto da Lei 1.060/50, 

indeferindo o beneficio.

Em síntese, alega a agravante a carência de recursos para 

custear as despesas do processo, afirmando que está desempregada e que é 
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isenta de imposto de renda. 

É o relatório.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante 

preenche os requisitos para concessão da gratuidade judiciária. O fato de ter 

um IPhone 5 e ter constituído advogado, considerado pelo juiz como um fator 

decisivo para tal fim, não afasta a presunção da miserabilidade jurídica.

Além disso, é possível verificar a insuficiência de condições 

para o custeio das despesas do processo, uma vez que é isenta da declaração 

de imposto de renda e pelo fato de estar desempregada (CTPS fls. 49/50).

A Lei 1.060/50 foi editada para que os litigantes sem 

recursos financeiros obtivessem as mesmas prerrogativas processuais dos 

litigantes que dispõe de recursos patrimoniais suficientes para investir nas 

provocações judiciais, prevendo que mediante simples afirmação, deverá ser 

concedido o benefício (art. 4º). Ademais, o § lº, do referido artigo, indica que a 

pobreza jurídica é presumida até prova em contrário, sendo punido aquele que 

prestar declaração falsa. Outrossim, não existe nos autos qualquer elemento 

capaz de estimular juízo de censura ao pedido da gratuidade. 

Ressalte-se, nesta linha de raciocínio, que quando a 

pessoa possui razoável salário e despesas (necessárias) do mesmo padrão, 

subentende-se que não sobra numerário para cobertura de gastos extras como 

o de pagar custas de processo judicial. Portanto, mesmo para pessoas com 

determinados padrões de rendimentos (o que não é o caso dos autos), é justo 

deferir a gratuidade, para que a obrigação de recolher custas não asfixie 

serviços essenciais do ser humano.

Neste sentido, constou do voto do saudoso Ministro 
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FRANCIULLI NETTO (REsp 611478/RN, DJ 8.8.05), o seguinte: “RECURSO 

ESPECIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO AO 

PEDIDO PELA FAZENDA - COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE - 

DESNECESSIDADE - DECLARAÇÃO DE POBREZA FEITA PELO ADVOGADO DA PARTE 

BENEFICIÁRIA - POSSIBILIDADE  PRECEDENTES. O tema não merece maiores digressões, 

uma vez que já se encontra assentado neste pretório, no sentido de que não é necessária a 

comprovação do estado de miserabilidade da parte para a concessão do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sendo suficiente a declaração pessoal de pobreza da parte, a 

qual pode ser feita, inclusive, por seu advogado. Precedentes. Recurso especial improvido”.

Destarte, a fim de assegurar o princípio do acesso à ordem 

jurídica justa [art. 5º, XXXV, da CF], é dado PROVIMENTO AO RECURSO, 

ante a demonstração da alegada hipossuficiência.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

Relator


		2015-02-03T16:12:16+0000
	Not specified




