
 

 
Processo nº 4021/2014 

         

A magistrada da 3ª Vara Cível de Ponta Grossa, Franciele Narciza Martins de Paula Santos

Lima, havia editado portaria através da qual determinava a juntada de documentos

comprobatórios de renda, pelo postulante da assistência judiciária, não se satisfazendo com

a declaração prevista na lei 1060/50. 

Essa portaria motivou pedido de providências perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça,

através do processo n. 2012.0484188-8/000, o qual foi acolhido, com a determinação

expressa à magistrada não apenas de revogação da portaria, mas também que passasse a

observar rigorosamente o estabelecido no Código de Normas, sobre a assistência judiciária,

e a lei 1060/50. 

É inequívoco o teor da decisão exarada pelo corregedor Des. Lauro Fabrício de Melo: 

“Não é razoável que o magistrado estabeleça previamente documentos indispensáveis à

propositura  de toda e qualquer demanda, sob pena de estar legislando em matéria de

competência exclusiva da União (art. 22,I,CF). Deve o magistrado analisar cada feito de

forma isolada e em atenção às suas peculiaridades.

Aliás, o artigo 283 do Código de Processo Civil regula a matéria e a doutrina é uniforme no

sentido de que, salvo em relação ao instrumento de mandato, documentos indipensáveis

dizem respeito ao direito substancial invocado na lide.” 

E o desembargador concluiu de maneira cristalina: 

“Com base nessa decisão foi expedido o Ofício-Circular n. 222, de 10 de outubro de 2013,

ao qual todos os magistrados deverão dar atendimento.”

Registre-se, ainda, que pela orientação expedida pela Corregedoria, naqueles casos

específicos em que o magistrado visualizasse indícios de que a assistência judiciária não

seria cabível, deveria processar o incidente em apartado, fundamentando sua decisão nas

circunstâncias verificadas no caso concreto e não deixando de dar sequência ao processo. 

Pois bem, inicialmente a magistrada comunicou que estava acatando a decisão da

corregedoria e revogando a portaria n. 4/2012, no que tange às exigências para o pleito da

assistência judiciária. 

No entanto, agora a OABPR novamente é acionada pelos advogados da cidade de Ponta

Grossa, que pedem providências mais uma vez sobre o mesmo assunto, porquanto a

magistrada, de forma surpreendente e até mesmo desrespeitosa à decisão da corregedoria,

passou a constar em suas decisões sobre pedidos de assistência judiciária as mesmas
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exigências que antes estava fazendo, através da portaria, ou seja, exibição de comprovante

de renda, contas de luz, água etc, para análise do pleito da justiça gratuita. 

O ato é flagrantemente contrário à recomendação expressa do desembargador corregedor

de que a magistrada observasse o ofício circular n. 222, pois a mesma primeiro sinalizou

com o acatamento da decisão, revogando a portaria, mas agora, em todas suas decisões

passou a exigir a comprovação de renda, em total desrespeito ao decidido pela

corregedoria. 

Assim, diante do flagrante desrespeito à expressa recomendação da corregedoria, e ao

notório descumprimento da lei, o que vem dificultando sobremaneira o acesso ao Judiciário,

oficie-se ao eminente Corregedor Geral de Justiça, a fim de que sejam tomadas

providências urgentes contra a magistrada, para que a decisão da corregedoria seja

observada e cessem imediatamente as absurdas e generalizadas exigências que a

magistrada vem fazendo de comprovação de renda e situação financeira, para a análise do

pedido de assistência judiciária.

Sem prejuízo dessas providências, deverá ser analisada pela corregedoria eventual violação

da magistrada aos seus deveres funcionais, em razão do descumprimento deliberado da

orientação do órgão correicional, com aplicação das penalidades previstas na lei orgânica da

magistratura. 

Comunique-se dessa decisão o presidente da Subseção de Ponta Grossa. 

À Secretaria.

                  

Curitiba, 21 de junho de 2014.

Cássio Lisandro Telles

Presidente da Câmara de Direitos e Prerrogativas
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