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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2065575-96.2015.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante 
MARCELO MÁRCIO CORRÊA, é agravado CLARO S.A..

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CAMPOS PETRONI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E SERGIO 
ALFIERI.

São Paulo, 5 de maio de 2015.

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº   : 5.025
AGRAVO.Nº : 2065575-96.2015.8.26.0000
COMARCA   : OLÍMPIA
AGRAVANTE : MARCELO MÁRCIO CORRÊA
AGRAVADA  : CLARO S.A.
JUIZ      : LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 
DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E DE 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE 
“JUSTIÇA GRATUITA” INDEFERIDO. 
INCONFORMISMO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE 
ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A COGITADA 
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE 
PARA ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS 
PROCESSUAIS INICIAIS. AGRAVANTE QUE EXERCE 
ATIVIDADE REMUNERADA, FIRMOU CONTRATO 
DE PLANO PÓS-PAGO DE TELEFONIA E INTERNET 
E ADQUIRIU QUATRO APARELHOS CELULARES 
DOS MODELOS IPHONE E GALAXY PELO 
MONTANTE DE R$ 5.643,40. PRESUNÇÃO DE 
POBREZA ELIDIDA NO CASO CONCRETO POR 
ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES 
DOS AUTOS.  DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO 
PROVIDO.*

Cuida-se de Agravo de Instrumento 

interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c.c. Depósito de Valor Incontroverso e de 

Indenização por Dano Moral, que Marcelo Márcio Corrêa move contra 

Claro S.A., em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia, neste 

Estado, mediante a qual o MM. Juiz “a quo” indeferiu o benefício da 

“justiça gratuita” requerido pelo agravante na inicial (fls. 135/136).

Sustenta o agravante, em síntese, que é 

estudante de Administração de Empresas; o fato de seu registro de 
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emprego ser antigo nada impede que seja considerado para o exame do 

benefício; não é proprietário de qualquer imóvel; a natureza do contrato 

firmado não interfere no exame de sua condição financeira; conta vinte 

e três (23) anos de idade; o plano pós-pago de telefonia atende mais à 

sua necessidade; não se pode presumir que o titular de linha pós-paga 

seja rico ou tenha condições de arcar com as custas do processo; nem 

todos os Advogados cobram honorários no ato do ajuizamento da Ação; 

a simples declaração de pobreza é suficiente para o deferimento do 

benefício; o fato de não ter juntado documentos que comprovem sua 

miserabilidade não afasta essa condição (fls. 1/14).

O Recurso foi regularmente processado, com 

dispensa das providências do artigo 527 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de 

Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de 

Declaração e de Inexistência de Débito c.c. Depósito de Valor 

Incontroverso de Indenização por Dano Moral, que Marcelo Márcio 

Corrêa move contra Claro S.A., em trâmite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Olímpia, neste Estado, mediante a qual o MM. Juiz “a quo” 

indeferiu o benefício da “justiça gratuita” requerido pelo agravante na 

inicial (fls. 135/136).
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Desnecessária a intimação da parte contrária 

para a contraminuta ante à pendência de citação no processo de origem.

Consta dos autos que o MM. Juiz “a quo” 

indeferiu o “benefício da gratuidade” ressaltando que “no caso 

concreto, considerando o tipo de contrato estabelecido entre as partes, 

considerando que não foi juntado nenhum documento que comprove a 

situação de miserabilidade (Exemplos: declaração de imposto de 

renda, holerite e/ou certidão do cartório de imóveis de que não possui 

bens), considerando que a simples apresentação da carteira de 

trabalho (ainda mais no caso concreto em que o último registro data de 

março/2012) não comprova a real situação financeira da pessoa, 

considerando, ainda, a constituição de Advogado(a), entendo que os 

benefícios da justiça gratuita não podem ser concedidos à parte 

autora” (“sic”, fl. 135).

Malgrado as alegações do autor, ora agravante, 

que insiste na concessão da “justiça gratuita”, argumentando que não 

pode arcar com as custas do processo sem o sacrifício próprio, a 

documentação juntada com a inicial não estava mesmo apta a autorizar 

a concessão do benefício pleiteado.

Com efeito, é sabido que a “declaração de 

hipossuficiência” firmada pelo autor, ora agravante, com arrimo no 

artigo 4º da Lei nº 1.060/50, não autoriza a concessão do “benefício da 

justiça gratuita” se desacompanhada da documentação pertinente, 
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mesmo porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

estabelece “in verbis” que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

No caso dos autos, embora o autor afirme não 

ter condições de arcar com as custas e despesas processuais iniciais, o 

fato é que ele exerce atividade remunerada, contratou banca particular 

de Advocacia para o patrocínio dos seus interesses e, além disso, firmou 

plano pós-pago de telefonia e Internet com a Empresa ré, da qual 

adquiriu também três (3) aparelhos do modelo iPhone, pelo montante de 

R$ 4.874,40, e um aparelho Samsung Galaxy SIII, pelo valor de R$ 

769,00 (v. fls. 58, 59, 61 e 62). O padrão de vida do agravante não 

permite deveras que ele seja considerado pessoa “pobre” na acepção 

jurídica do termo, a teor do disposto na Lei nº 1.060/50 e no artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição da República.

Assim, considerando que a presunção de 

pobreza do agravante foi elidida no caso concreto por elementos e 

circunstâncias constantes dos autos, de rigor a manutenção da r. decisão 

agravada.

A propósito, vejam-se os r. precedentes desta 

Câmara:

2185723-73.2014.8.26.0000   Agravo de Instrumento / Previdência privada    
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2014
Data de registro: 15/12/2014
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Ementa: Processual Civil. Previdência privada. Revisão de suplementação de 
aposentadoria. Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Pretensão à reforma. 
Inviabilidade. Para a concessão dos benefícios da Lei n. 1.060/1950, é suficiente, em 
princípio, a apresentação da declaração de hipossuficiência prevista em seu artigo 
4º, o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. 
Supremo Tribunal Federal. Todavia, no caso concreto, a presunção legal de 
hipossuficiência, relativa, é elidida por elementos e circunstâncias da causa. 
RECURSO DESPROVIDO.

2192313-66.2014.8.26.0000   Agravo de Instrumento / Mandato    
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Regente Feijó
Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/12/2014
Data de registro: 18/12/2014
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas contra advogado. 
Incidente de falsidade documental. Decisão que indeferiu a justiça gratuita, e 
determinou o recolhimento do preparo recursal em cinco dias. Declaração de 
pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com 
demais elementos. Recurso do causídico acionante improvido.

2218396-22.2014.8.26.0000   Agravo de Instrumento / Telefonia    
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/12/2014
Data de registro: 18/12/2014
Ementa: AGRAVO Indeferimento da Justiça Gratuita - Pretendente da "benesse" que 
não logrou êxito em comprovar a hipossuficiência - Não basta a simples afirmação da 
necessidade, cabendo ao Juiz proceder ao exame da existência dos requisitos legais 
Presunção 'juris tantum' de pobreza - AGRAVO DESPROVIDO

Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão 

agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nega-se provimento ao 

Recurso.

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
                          Relatora
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