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ACÓRDÃO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.DECISÃO QUE 
INDEFERIU GRATUIDADE A RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE 
lNCORRECÃO,UMA VEZ SATISFEITA EXIGÊNCIA CONSISTENTE NA 
DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INCORREÇÃO DOS 
TERMOS DA R.DECISÃO COMO PROFERIDA - AÇÃO DIRECIONADA POR 
PESSOA FÍSICA, ESTA REQUERENTE DO BENEFÍCIO, SENDO NECESSÁRIA 
MERA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - RECURSO 
PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE 
INSTRUMENTO N° 1.172.818-4, da Comarca de SÃO PAULO, sendo agravante 
TEREZA ANÁLIA DA CONCEIÇÃO CRUZ e agravados JF AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA E TAM LINHAS AÉREAS.. 

ACORDAM, em Décima Câmara do Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil, por votação unânime, dar provimento ao recurso. 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tereza 
Anália da Conceição Cruz, em Ação de Indenização que promove a JF Agência de 
Viagens e Turismo Ltda e, TAM - Linhas Aéreas, dirigido a R.Decisão cuja cópia 
vem a fls.14, que indeferiu os benefícios da gratuidade buscados pela recorrente. 

Dizendo incorretos os termos da R.Decisão atacada, uma vez 
que é pessoa pobre, observado o aspecto jurídico da palavra e, porque prestou 
declaração no sentido de não contar com recursos suficientes para o 
desenvolvimento de sua defesa, pediu pela reforma da R.Decisão como proferida, 
de sorte a lhe ser concedido o benefício pleiteado. 
(agravo,fls.2/10;cópias,fts.11/31). 

Determinado o processamento do recurso e, dispensadas 
informações (fls.36), apenas a Agência de Viagens recorrida apresentou 
manifestação (fls.43/45), na qual, em preliminar, deu conta do descumprimento do 
que dispõe o art.525, do CPC, o que implica em negativa de seguimento do 
recurso para, no que toca ao mérito, buscar a manutenção da R.Decisão atacada. 

É o relatório. ( 

A preliminar argüida não vinga pois, conforme se aemonstraya 
fls.14 e 15, foram encartadas aos autos cópias, tanto da R-DecisãcNatacacía, 
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quanto da certidão de sua intimação, tendo a recorrente juntado, conforme se dá 
conta a fls.10, cópia da procuração por ela passada, motivo pelo qual deva a 
prejudicial suscitada ser considerada como superada, sem maiores discussões. 

O inconformismo da recorrente merece prosperar pois, 
conforme declaração juntada por cópia a fls.11,dá conta de não contar com os 
recursos necessários para o custeio do processo.daí porque,atendidas as 
exigências legais,deve ser beneficiada com a gratuidade pretendida. 

Diante de tal realidade.de rigor entender que os termos da 
R.Decisão hostilizada,esta copiada a fls.14, se mostre incorreta na apreciação da 
questão como deduzida,daí porque deva ser alvo de reforma, com a decorrente 
concessão da gratuidade a recorrente, que demonstrou ser merecedora do 
benefício pleiteado. 

Em assim sendo.de rigor a concessão a recorrente dos 
benefícios da gratuidade como buscados,devendo,por força de conseqüência, a 
R.Decisão proferida ser alvo de alteração nesse aspecto. 

Pelo exposto, superada a preliminar, dá-se provimento ao 
recurso. 

Presidiu o julgamento, o Juiz PAULO HATANAKA e dele 
participaram os Juizes SAMPAIO PONTES e ARY BAUER. 

São Paulo, 20 de maio de 2.003. 
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