
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ETE  DO  DE SEM BAR G ADOR  JOÃO  ALVE S  DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009138-75.2014.815.0000
RELATOR       : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE  : Marilena Leite de Sousa Félix (Adv. Rafael Vieira de Azevedo)
AGRAVADO   : Associação Frutos da Terra Brasil e Carlos Alberto Lilienthal Rotermund
                          

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  JUSTIÇA  GRATUITA. 
INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DA PARTE QUE NÃO TEM 
CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS 
SEM PREJUÍZO DO SEU PRÓPRIO SUSTENTO OU DE SUA 
FAMÍLIA.  PRESUNÇÃO  JURIS  TANTUM. OPORTUNIDADE 
PARA  COMPROVAR  A  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO 
OFERECIMENTO.  DECISÃO  EM  CONFRONTO  COM 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 
557, § 1º-A, DO CPC. PROVIMENTO DO AGRAVO.

- “O pedido de assistência gratuita pode ser feito em qualquer 
fase do processo, sendo suficiente para a sua obtenção a simples 
afirmação do estado de pobreza.  Pode o magistrado,  contudo, 
quando houver dúvida acerca  da  veracidade das  alegações  do 
beneficiário,  determinar-lhe  que  comprove  seu  estado  de 
miserabilidade a fim de avaliar as condições para o deferimento 
ou não da assistência judiciária. Precedentes do STJ.” 1

- “Art. 557, § 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
Supremo Tribunal Federal,  ou de Tribunal Superior,  o relator 
poderá dar provimento ao recurso.”

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento desafiando decisão que cassou, 
de ofício, a concessão da gratuidade judiciária anteriormente deferida, nos autos da ação 
de execução provisória de sentença promovida por Marilena Leite de Sousa Félix. 

1 STJ - REsp 967916 / SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima – T5 - DJe 20/10/2008.



O magistrado indeferiu o pedido sob o argumento de que reduziu 
o valor da causa e que a parte não comprovou ser possuidora do benefício requerido. 

Inconformado, o agravante aduz que sua situação econômica da 
parte  agravante  não  lhe  permite  arcar  com  as  custas  provenientes  do  processo  sem 
prejuízo de sua própria subsistência, conforme declaração de hipossuficiência e demais 
documentos carreados aos autos.

Defende que o art. 4º, parágrafo único, presume pobre aquele que 
assim se declarou, além de que a documentação juntada aos autos prova que é pessoa de 
baixa renda e não tem condições de arcar com o valor de R$ 773,75 (setecentos e setenta e 
três reais e setenta e cinco centavos)., além de trabalhar em um pequeno salão de beleza, 
como cabeleireira. 

Ao final, pede a concessão de medida liminar, a fim de conceder o 
benefício pretendido.

É o relatório. 

DECIDO

O Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem reafirmado que 
para o deferimento do pedido de Justiça Gratuita é suficiente a declaração de que a 
parte não tem condições de bancar as custas processuais sem prejuízo do seu próprio 
sustento ou de sua família. Senão, confiram-se os precedentes:

“1.  Esta  Superior  Corte  de  Justiça  possui  entendimento 
jurisprudencial de que a simples declaração de miserabilidade feita 
pela  parte  é  suficiente  para  deferimento  do  benefício  da  justiça 
gratuita. Precedentes.” 2

“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  GRATUITA  -  DECLARAÇÃO  DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA - SUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1 - 
Consoante entendimento jurisprudencial,  a  simples  afirmação da 
necessidade  da  justiça  gratuita,  nos  termos  do  art.  4º  da  Lei  nº 
1.060/50, é suficiente para o deferimento do benefício da assistência 
judiciária gratuita.” 3

A presunção que decorre do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, tem 

2 STJ - AgRg no Ag 1005888 / PR -  Rel. Min. Og Fernandes – T6 - DJe 09/12/2008. 
3 STJ - REsp 721959 / SP -  Rel. Min. Jorge Scartezzini – T4 - DJ 03/04/2006 p. 362.



natureza relativa, podendo ser desconstituída com prova em contrário,  cabendo à 
parte contrária impugnar a concessão da justiça gratuita.  

Assim,  diante  da  declaração  de  pobreza,  se  houver  dúvida 
quanto as alegações da parte,  cabe ao magistrado intimar o pretenso beneficiário 
para que comprove, efetivamente, a impossibilidade de que trata o dispositivo legal. 

Neste sentido, importante lembrar que tal  decisum indeferiu o 
pedido de Gratuidade Judiciária, ao argumento de que, como o valor da causa foi 
reduzidor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.208,98 (oito mil, duzentos e 
oito reais e noventa e oito centavos), a parte poderia arcar com o valor das custas.

A esse respeito, fundamental denotar que a redução do valor da 
causa não alterou o valor das custas processuais, que se manteve no importe de R$ 
773,75 (setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) não é circunstância 
capaz de elidir,  por si  só,  a Declaração de Pobreza, a qual,  nos moldes da Lei  n. 
1.060/1950, é bastante para a concessão da benesse ao pleiteante.

Outrossim,  urge  denotar  que,  como  se  não  bastasse  tal 
conjuntura,  a  ora  recorrente  juntou,  ainda,  comprovantes  da  fatura  de  energia 
elétrica,  que demonstra  a  baixa utilização de energia,  que,  a  priori,  indica  pessoa 
humilde e de baixa renda,  além da profissão de cabeleireira,  trabalhando em um 
pequeno salão de beleza

Nestes termos, salutar aduzir que, considerando-se o teor de tal 
documento, as receitas da agravante não são altas a ponto de afastar a concessão do 
benefício decorrente da hipossuficiência financeira, dado que o valor das custas é de 
R$ 773,75 (setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

De outra banda, impende asseverar que não consta, nos autos, 
qualquer prova ou indício no sentido da verificação de suas condições financeiras, de 
modo que não há como se desconstituir as alegações feitas e o teor probante dos 
documentos  supracitados,  presumindo-se,  pois  a  possibilidade  de  concessão  da 
Justiça Gratuita. Em outras palavras, frise-se que o conjunto probatório mencionado 
leva a crer que o recorrente não possui condições de arcar com as custas judiciais sem 
comprometer seu sustento e de sua família.

Neste particular, confira-se o seguinte julgado do Colendo STJ:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NORECURSO  ESPECIAL.  JUSTIÇA  GRATUITA. 
DECLARAÇÃO  DE  POBREZA.  PRESUNÇÃOLEGAL  QUE 
FAVORECE  AO  REQUERENTE.  LEI  1.060/50.  AGRAVO  NÃO 
PROVIDO. 1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto 
no art. 4ºda Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser 
feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no 



cursodo processo, não dependendo a sua concessão de declaração 
firmada depróprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, 
Rel.  Min.ELIANA  CALMON,  Segunda  Turma,  DJe  6/8/08).  2. 
Hipótese  em  que  a  sentença  afirma  que  "existe  requerimento 
daAutora  na  peça  vestibular,  às  fls.  5  dos  autos 
principais,pleiteando  o  benefício  da  Justiça  Gratuita,  por  ser 
hipossuficiente"(fl.  19e).  3.  É  firme a  jurisprudência  do  Superior 
Tribunal  de Justiça nosentido de que,  para fins de concessão do 
benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a 
simples  afirmação  de  se  tratar  de  pessoa  necessitada,  porque 
presumida,  juris  tantum,  a  condição  de  pobreza,  nos  termos  do 
artigo  4º  da  Lei  nº  1.060/50"(EREsp  1.055.037/MG,  Rel.  Min. 
HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial,DJe 14/9/09). 4. Agravo 
regimental não provido4. (grifou-se).

Por sua vez, é essencial destacar que, dadas as circunstâncias 
apresentadas,  os  prejuízos  advindos  do  indeferimento  da  assistência  judiciária 
gratuita podem ser bastante gravosos à insurgente, inviabilizando a proteção de seu 
direito pleiteado e, sobretudo, atentando contra a ordem jurídico-processual e contra 
o princípio constitucional do acesso universal à Justiça.

Isto posto, considerando que a matéria não comporta maiores 
discussões e que já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, penso 
que apropriada a aplicação do § 1º -A do art. 557 do CPC, que verbera:

§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto 
com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá 
dar provimento ao recurso.”

Diante de tal cenário e levando em consideração o disposto no 
art. 557, § 1º-A, CPC,  dou provimento ao presente recurso,  reformando a decisão 
interlocutória atacada e concedendo a gratuidade judiciária requerida.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado

4 STJ - AgRg no REsp: 1208487 AM 2010/0150799-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 08/11/2011, 
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2011


