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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2254742-98.2016.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUIS 
CARLOS INACIO DA SILVA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.

ACORDAM, em 24ª 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 
WALTER BARONE (Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS 
RETAMERO E SALLES VIEIRA.

São Paulo, 30 de março de 2017.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2254742-98.2016.8.26.0000

Agravante: LUIS CARLOS INACIO DA SILVA 
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Campinas
Voto nº 1754

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 
GRATUITA - Declaração de pobreza - Presunção 
relativa que foi afastada por outros elementos dos autos 
- Extrato de conta corrente que demonstra gastos não 
condizentes com o benefício pretendido – Único holerite 
apresentado que aponta renda bruta mensal de R$ 
6.909,03 e renda líquida de R$ 625,41, descontados 
planos de saúde, internet, telefone, aparelho iPhone e 
adiantamentos de salário de R$ 2.763,61, além, é claro, 
dos descontos legais - Gratuidade incabível - Decisão 
mantida - Recolhimento das custas e do preparo devido 
-  Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto com a finalidade 

de modificar a r. decisão juntada às fls. 48, que indeferiu o pedido de concessão do 

benefício de justiça gratuita pleiteado pelo autor.

Recorre o demandante, sustentando que os seus rendimentos 

mensais se encontram comprometidos com o sustento de sua família. Pleiteou, 

ainda, o sobrestamento dos efeitos do r. decisum combatido até o julgamento final 

deste recurso. 

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo foi 

deferido por meio do r. despacho de fls. 191/193.

Deixou-se de intimar a parte contrária para apresentar 

contraminuta, por se tratar de relação processual ainda não aperfeiçoada em 

primeira instância. 
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Facultada a apresentação de novos documentos, o agravante 

amealhou (i) certidão de nascimento de seu filho (fls. 199); (ii) extrato de 

movimentação bancária (fls. 200/204); (iii) holerite (fls. 205); (iv) faturas de cartão 

de crédito (fls. 206/211).

É o relatório.

É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, 

à comprovação da hipossuficiência econômica, quando outros elementos 

constantes dos autos fazem supor que o postulante, contrariamente ao que 

declara, pode arcar com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de 

hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser 

complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à 

determinação do Juízo.

Deveras, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, 

de modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o 

requerente arcar com as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência 

de apresentação de documentos pelo postulante, a fim de que comprove a 

aventada precariedade econômica, conforme disposto no art. 99, §2º, do 

CPC/2015.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou: 

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA 

ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. 

SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo, 

procedendo com amparo nos elementos de convicção 

dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de 

prover as custas do processo. 2. Aferir a condição de 
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hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação 

da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo 

o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso 

a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. 

A Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido 

de que o julgador pode indeferir o benefício da 

assistência judiciária gratuita, diante das evidências 

constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 

4. Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento 

no sentido de que a simples declaração de pobreza, 

firmada pelo requerente do pedido de assistência 

judiciária gratuita, é relativa, devendo ser 

comprovada pela parte a real necessidade de 

concessão do benefício. Agravo regimental improvido” 

(STJ, 2ª Turma, AgRg no ARE sp n.769514/SP, Rel. 

Min. Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe 

02.02.2016).

Este Egrégio Tribunal de Justiça espelha o mesmo entendimento: 

“Assistência judiciária Gratuita  Pedido  Negativa 

pelo Magistrado  Ausência de elementos suficientes à 

demonstração da real necessidade do benefício  

Simples afirmação de hipossuficiência que não 

constitui presunção absoluta, podendo ser elidida em 

face da realidade constante nos autos  Constituição 

de advogado particular que não elide a alegada 

impossibilidade de custeio do processo, mas pode 

constituir indício de ausência de necessidade  

Hipótese que autoriza o indeferimento do benefício  
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Agravo de instrumento desprovido” (TJSP, Agravo de 

Instrumento n. 2089545-62.2014.8.26.00, Rel. Des. 

Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, J. 

23.07.2014).

“ASISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA  Pessoa física - 

Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido 

de concessão do benefício da justiça gratuita  

Descabimento - Hipótese em que, identificados pela 

juíza de primeiro grau elementos de convicção que 

afastariam a presunção de hipossuficiência, cabia ao 

agravante a comprovação da condição de 

necessitado, o que não se verificou - RECURSO 

DESPROVIDO” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 

2091173-86.2014.8.26.00, Rel. Des. Ana de Lourdes 

Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito 

Privado, J. 24.07.2014).

Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que o agravante não 

logrou demonstrar a aventada vulnerabilidade econômica.

 De fato, os dados contidos em seu holerite não permitem formar 

convicção no sentido de que não disponha de condições financeiras para arcar com 

as custas e despesas processuais.

Ao contrário, referido documento acusa que o recorrente, no mês 

07/2016, recebeu salário bruto de R$ 6.909,03, do qual grande parte encontra-se 

comprometida com despesas que não podem ter preferência ao pagamento das 

custas judiciárias. Confira-se: (i) assistência médica no valor de R$ 149,24; (ii) 

assistência médica complementar no valor de R$ 346,30; (iii) consignado CEF no 

valor de R$ 1.280,00; (iv) consignado CEF no valor de R$ 267,57; (v) telefone no 
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valor de R$ 35,00; (vi) internet no valor de R$ 20,00; (vii) aparelho iPhone no valor 

de R$ 117,00; (viii) adiantamento de pagamento no valor de R$ 2.763,61.

Vale especial destaque o fato de que, apesar de o despacho que 

facultou a juntada de documentação probatória de hipossuficiência financeira ter 

sido proferido em dezembro de 2016 (fls. 191/196), o único holerite encartado 

refere-se a julho daquele ano. Além do mais, nota-se que o principal desconto (R$ 

2.763,61) diz respeito a adiantamento de remuneração, o que, evidentemente,  

por não se tratar de autêntico débito, não pode ser óbice ao pagamento das 

despesas judiciárias.

Outrossim, observa-se que o agravante tem parte de sua renda 

comprometida com despesas notoriamente supérfluas, tais como a compra de 

aparelho celular iPhone (24 parcelas de R$ 117,00).

Com relação aos extratos bancários (fls. 200/204), novamente 

verifica-se que se reportam a meados de 2016, não representando 

necessariamente a situação atual do requerente. Mesmo que assim não fosse, em 

tais extratos constata-se a contratação de serviços de televisão a cabo por R$ 

160,10 (11/07  fls. 202), assim como diversas compras em bares e mercearias 

locais  a título ilustrativo, cumpre destacar “Bar do Kim”, “Skina Sucol”, “Beliscão”, 

“Guri Doces”.

Obviamente, eventuais gastos correntes da parte agravante não 

podem se sobrepor às despesas processuais, não justificando, isoladamente, a 

concessão do benefício.

Finalizando, importante ressaltar que o indeferimento da justiça 

gratuita não está atrelado à contratação de advogado particular, mas sim, aos 

documentos acostados aos autos, conforme parágrafo 4º do art. 99 do CPC/2015: 

“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de 
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gratuidade da justiça”.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

Desembargadora Relatora
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