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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2258322-63.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
CAMILA DA SILVA PINTO, é agravado SOMPO SAÚDE SEGUROS S/A..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª 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 Desembargadores CLAUDIO 
GODOY (Presidente) E FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 2 de março de 2022.

RUI CASCALDI
Relator(a)

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 51279
AGRV.Nº: 2258322-63.2021.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.  : CAMILA DA SILVA PINTO
AGDO.  : SOMPO SAÚDE SEGUROS S/A
JUIZ   : LÚCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER

JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido 
mediante simples afirmação de que não está aquele que o 
requer em condições de pagar as custas do processo e os 
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 
família  Art. 99, § 3º, do CPC/2015  Possibilidade de 
indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 
99, §2º)  Documentos apresentados no recurso comprovam 
a alegada condição de hipossuficiência econômica  
Deferimento da benesse  Recurso provido.

Agravo de Instrumento interposto contra 
decisão que, nos autos de ação de antecipação de provas, 
indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pela 
agravante.

Recorre a ré, ora agravante, sustentando, 
em síntese, que a presente ação foi proposta 
simultaneamente à ação de obrigação de fazer 
(nº1012634-67.2021.8.26.0004) visando a obtenção de prova 
para justificar a realização de cirurgia odontológica que 
visa corrigir quadro clínico fruto de erro em 
procedimento anterior. Tendo obtido o benefício da 
justiça gratuita na referida ação de obrigação de fazer, 
não o obtive, contudo, na presente ação, mesmo após 
apresentar prova de que atua como auxiliar de 
faturamento, recebendo um salário-mínimo, com o qual tem 
que arcar com suas necessidades, além das despesas em 
medicamentes necessários à sua situação médica. 
Configurada hipossuficiência, requer a concessão do 
benefício de justiça gratuita.

Recurso recebido, deferida a tutela 
antecipada recursal para conferir efeito suspensivo.

Em contraminuta, a parte agravada afirma 
que a agravante não fez prova de que seus auferimentos 
são insuficientes ao custeio de suas necessidades, 
contando, inclusive, com representante contratado para a 
presente ação. Requer o improvimento do recurso.

É o relatório.
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Verificável, no presente caso, que o 
pedido de justiça gratuita foi indeferido à agravante 
após decisão às fls.136 determinar que apresentasse cópia 
da CTPS, holerite ou comprovante de rendimentos, cópia 
das duas últimas declarações de imposto de renda ou 
comprovante de que não houve entrega desta. Contudo, a 
agravante deixou de apresentar qualquer das provas 
exigidas nos autos além da declaração de hipossuficiência 
previamente apresentada (fls.135), o que levou a decisão 
agravada (fls.143) a indeferir o pedido de justiça 
gratuita.

No presente agravo, contudo, apresentou 
holerites dos meses abril, maio junho e setembro de 2021 
(fls.12/15), onde é verificável auferimentos entre 
R$1.600,00 e R$2.500,00, considerado salário e horas 
extras. Além dos holerites, apresentou declarações de 
imposto de renda dos anos de 2019 e 2020 (fls.16/17), 
onde constam rendimentos compatíveis com os valores 
verificáveis nos holerites, o que indica a ausência de 
outras fontes de renda.

Comprovado o rendimento inferior à três 
salários-mínimos, critério adotado pela Defensoria 
Pública para aferição de hipossuficiência econômica (art. 
2º, I, da Deliberação CSDP nº89 de 2008), cabe a 
concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, 
na medida e que a contratação de advogado particular não 
obsta a concessão da gratuidade, conforme art. 99, §4º do 
CPC.

Diante do exposto,     DÁ-SE PROVIMENTO 
ao recurso, concedendo o benefício da justiça gratuita.

RUI CASCALDI
Relator
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