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Goiania
, I .Xde CCC6 de 2010.

Ofcio Circular n° ^ ^ /2010-SEC

Processo no 3119483/2009

nta ao ara analise dos pedidos de assistencia judiciaria gratuita

Ref:Orie q p

Senhor(a) Juiz(a) Diretor de Foro:

Tendo em vista a quantidade de deferimentos dos pedidos de assistencia judiciaria

sti a analisada pela Diretoria Financeiro deste Tribunal
em tramitaCao nas varas da lu gratuita seus pares sejam cientificados
como possivel ponto de evasao de receita, recomendo-lhe que edidos dessa natureza,

uanto a necessidade de se dispensar aten^ao especial na analisee dos aos hipossuficientes o
q re uizo de ass g
objetivando evitar a citada evasao de receita sem pr te. Para tanto, encaminho-lhe copias do

direito de acesso a justiga garantido constitucionalm rocesso supra pars fins de

Parecer n° 84/2010-111 e do Despacho n° 506/2010, extraidas do p

cientificacao.

Atenciosamente,

Desembargador Felipe Bati a Cordeiro
Corregedor-Geral da justiga

0fcircO01/mf
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PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justiga
Assessoria Juridica

Processo n° : 3119483/2009 - Goiania
Nome : Cartorio do Distribuidor Civel
Assunto Relatorio

DESPACHO No j O G /2010.

Cuida-se de expediente formulado pelo Diretor Financeiro do
Tribunal de Justiga acerca da possivel evasao de receitas em relacao aos processos
em tramitacao nas varas de assistencia judiciaria, tendo em vista a quantidade de
deferimento de pedidos de justiga gratuita neste Estado.

Objetivando esclarecer a situacao, o cartorio Distribuidor Civel
desta Capital elaborou o relatorio de fls. 7/209, atinente ao periodo compreendido entre
2008 e 30/9/2009, arrolando somente awes monitoria, busca e apreensao, cobranga,
consignatoria, despejo, execurao, recuperacao judicial e revisional, consignando-se
ainda os numeros de protocolo, valores das causas e respectivas varas onde tramitam.

Parecer da Coordenadoria de Fiscalizacao e Apoio As
Comarcas foi langado a fl. 251.

Apos acurado estudo sobre o tema, o parecerista sugere (fls.
253/256) seja recomendado aos magistrados avaliar de forma criteriosa os pedidos de
assistencia judiciaria quando houver tao somente a declaracao de hipossuficiencia sem
a devida comprovacao.

Nao se pode olvidar que partes buscam evitar o recolhimento
de custas judiciais camuflando a verdadeira situacao financeira, fato que nao pode ser
generalizado, embora devidamente comprovado em inumeras situag6es.

Tambem a certo que, na maioria das vezes, ante a sobrecarga
de trabalho e metas a cumprir, os magistrados nao dispoem de tempo suficiente e nem
de dados necessarios para analisar detidamente os pedidos de gratuidade e deliberar
com a devida seguranga.

Tal situarao nao deve persistir, havendo necessidade premente
de imprimir medidas eficazes para conter a evasao de receita.

Ao teor do exposto, acolho o Parecer n° 84/2010 (fls. 253/256)
da lavra do entao 30 Juiz-Corregedor, Dr. Gerson Santana Cintra, e determino seja
expedido officio-circular aos Diretores de Foro deste Estado, com o envio de copias do
reportado parecer e deste despacho, recomendando-Ihes cientificar seus pares,
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PROCESSO No 3 1 1 9483/2009
NOME: CARTORIO DO DISTRIBUIDOR CIVEL DA COMARCA DE GOIANIA
ASSUNTO : Relatorio

PARECER N° 84/2010 - Trata-se de relatorio indicando as
awes em tramitacao nas varas de assistencia j udiciaria- referentes ao exercicio
2008/2009- encarninhado a Diretoria Geral, pelo Diretor Financeiro, Euzebio Ribeiro da
Costa Junior, para fins de analise de pontos de evasao de receitas.

Atraves do parecer/2009 da Assessoria Juridica da Diretoria-
Geral (fls. 243/244), bern como do despacho n° 8995/09 que o aprovou (fls. 245), os
autos foram encaminhados a esta Casa para manitesta4ao.

Instada a se pronunciar, a Coordenadora de Fiscalizacao e
Apoio as Comarcas , Simone Bernardes Nascir.ento Ribeiro, atirmou que, de acordo corn
a Lei n ° 1.060/50, a parte usufruira da assistencia j ^idiciaria mediante simples declaracao
de que nao esta ern condic&s de pagar as custas do processo, sera prejuizo proprio e da
su familia , cabendo ao juiz, se nao tiver fundadas razOes para indeferir pedido, julga-lo de
piano.

Apos. os autos volverarn -me conclusos.

E o relatorio.
OPINO.

Ve-se que a assistencia judiciaria integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiencia de rectirsos (Assistencia Judicidria) constitui um direito de
qualquer cidadao nessas condicOes, al^ado ao nivel de garantia constitucional (art. 5°,
LXXIV, da Constituicao Federal).

Esse direito ja existia na order juridica constitucional anterior
(Constituicao de 1967/69 c anteriores), e e disciplinado na Lei n° 1.060/50, conforme
asseverou a Coordenadora Simone.

0 artigo 4° da reff:rida lei. dispoe que "A parte gozara dos
beneficios da assistencia juoiciaria, rnedicnte simples afrrmacao, na propria peticao
iniciae que nao-- em cLe ,u ar as custas do processo e os honorarios de
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advogado, sem prejuizo proprio ou de sua familia"; por outgo lado, o inciso LXXIV, do
artigo 5°, reza "que o Estado prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiencia de recursos; "

Analisando os 02 (doffs) dispositivos legais citados, percebo
que enquanto a Lei da Assistencia Judiciaria dispoe que os beneficios serao concedidos
mediante simples afrmacao de hipossuficiencia (declaragao), a Lei Maior preconiza que
os aptos ao deferimento do pedido de assistencia gratuita sao aqueles que comprovam a
necessidade, e nao somente declarem.

Neste sentido, peso permissao para colacionar o entendimento
da ilustre magistrada Sirlei Martins da Costa, ao qual filio-me:

"Reza o at. 5 ° LXY7V da Norma Apice do ordenamento juridico
brasileiro:

"(0 Estudo prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiencia de recursos. "

('onsoante nos ensina o insigne constitucionalista Alexandre de
Moraes (in 'Constitui(do do Brasil Interpretada', 4° edi(iso, Editora Atlas, Sao Paulo , 2004, p.
442):

"A Constit;ik o Federal, no prever o lever do Estado em prestar
assistencia de recursos , pretende efetivar diversos outros principios constitucionais, tais como a
igualdade , devido processo legal, arnpla defesa, contradiiorio e, principalmente, pleno acesso a
justiga.

E acrescenia:

.1 7ratx-se, pois, de um direito publico subjetivo consagrado a todo
aquele que comprovar que sua situa(do econoruica nao the permite pagar os honorarios
advocaticios, custas processuuis, sem prejuizo para sea proprio sustento ou de sua familia.

Em sentido oposto, o art. 4° Caput da Lei n° 1,060/50, na redacao
dada pela Lei no 7.510/86, estalelecI:

"A pane gozara dos beneficios da assistencia judicikria, mediante
simples afirmagdo , na propria peti,cdo inicial . de que ndo estci ern condi46es de pagar as custas
do processo e os honorarios de advogado. sem prejuizo proprios ou de ,sua familia.
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Dessa monla, o dispositivo legal acima nao, foi recepcionado pela

Constituicao Federal vigenie, pois enquanlo esta exige, para a concessao do beneficio, a

comprovacao de insuficiencia de recursos, aquele reclama a simples afirmacao do necessitado
de que nao esta em condic5es de suportar as despesas decorrentes do use do aparelho
judiciario.

Nao bash, simplesmente , dizer que precisa da assistencia
judiciaria , e preciso , concornitantemenie , nao dispor de recursos habeis , neste momento, para
materializar-se o dever do Estado de definir a faculdade conslilucional em epigrafe.

Estado de Goias:
Nesse diapa.sao, ja se posicionou o Egregio Tribunal de Justica do

" EMENTA. AGRAVO DE L'V STRUMEN'TO. PEDIDO DE
BENEFIC'IOS DA ASSISTENCIA JULY( 'IAR/A. INSUFICIENCIA DE RECURSOS. NAO
COMPROVAcAO. INDEFERJMENTO. Nos lermos do art. 5. inc. LXXIV da Constituicao
Federal, os heneficios da assislencia judiciaria somente devem ser concedidos a quern
comprovar , satisfatoriamente a insuficiencia de recursos. Assim , nao ficando demonstrado esse
estado de penuria (comprovada silua4ao precaria) do recorrente , o pedido deve ser indeferido.
Agravo conhecido e improvido . (TJGG. 3'' Camara Civel. Al n" 62115-8/180. Rel. Des. Ado
Waldeck Felix de Sousa. DJ no 91, de 19/05/2008). "

"EMENTA. AGRAVO DE INSI R UMENTO. AcAO
DECLARATORIA C/C INDENIZA(AO POR DANOS tLfORAIS E CANCELAMENTO DE
PROTESTO. ASSISTENCIA JUDICIARIA. 1NDEFERIMENTO. REVOGACAO. INCIDENTE
PROCESSUAL. LIVRE CONVENC'IMENTO DO JUIZ. I - Segundo o art. 5 inciso LXXIV, da
Conslituicao Federal, o beneficio da assisterrcia judiciaria sornente deve ser concedido a quem
comprovar, satisfaloriamente, a in.sutici(mcia de recursos. Assim, niio.ficando demonstrado esse
estado de penuria da parte requcrenle, o pedido deve ser° indeferido. II Omissis. (TJGO. 1 °
Camaro ( , 'ivel. Al no 52419-31180. Re;. Des. Joao Ubaldc Ferreira. DJ no 14915, de
04/01/2007). "

Tal entendimento, ao meu sentir., e por demais conveniente e
sensato, na medida em que tenciona nivelar os iguais, aqueles que realmente no tern
condicao de pagar as custas nrocessuais, honorarios advocaticios e periciais, bern Como
qualquer outra despesa indicada no artigo 3° da Lei n" 1060/50.

Ademais, e dever do juiz de direito exercer a fiscalizacao
referente a cobranca de custas e ervolumentos (artigo 35, VII, LOMAN; artigo 496f,
CAN), o que Lorna o citado decisum, altani me comprometido corn o controle que o
Poder Sri-deve
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Desta forma, Senhor Corregedor-Geral, para que se evite a
evasao de receitas causada por deferimentos de assistencia judiciaria sem comprovagdo
previa da hipossuficiencia, entendo salutar que os magistrados lotados nas Varas de
Assistencia Judiciaria sejam orientados a avaliar, de forma cuidadosa e criteriosa, os
pedidos daqueles que somente declararn, mas ndo comprovam a falta de condicoes do
pagamento das despesas advindas de um processo judicial.

Ato continuo , RECOMENDO o arquivarnento dos autos, apos
a ciencia do Direitor Financeiro, do que restou decidido por Vossa Excelencia.

E o pa.recer, salvo rr elhor juizo.

Goi^.nia, 05 de mark.); de 2.010.

Gerson Santana Cintri.
3° Ju;z Corregedor
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inclusive da necessidade primordial de dispensarem especial atencao na analise dos
pedidos de assistencia judiciaria, objetivando evitar a evasao de receita, assegurado
aos hipossuficientes o sagrado direito de acesso a justiga, nos termos da legislacao em
vigor.

Apos, sigam os autos a Presidencia do Tribunal de Justiga, com
sugestao de ciencia a Diretoria Financeira e posterior arquivamento.

A Secretaria Executiva para diligenciar com urgencia.
Goiania, j,) de abril de 2010.

Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO
Corregedor-Geral da Justiga

ESM/SGS
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