
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Apelação Cível nº 0041563-16.2008.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital
Relator : Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  em substituição  ao  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : José Guedes Dias
Advogado : Em causa própria
Apelado : Cecílio da Fonseca Vieira R. Terceiro
Advogado : Heytor Cavalcanti F. Leite

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO 
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA — 
NECESSIDADE DO IMPUGNANTE DE DEMONSTRAR 
A  INEXISTÊNCIA  OU  DESAPARECIMENTO  DA 
FRAGILIDADE  ECONÔMICA  DO  IMPUGNADO  — 
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE CESSAR 
O BENEFÍCIO — DESPROVIMENTO.

— “No incidente  de  impugnação,  deve  o  impugnante  fazer 
prova  robusta  da  desnecessidade  da  benesse  por  parte  do 
impugnado. Não tendo restado provada a desnecessidade,  há 
que se manter a sentença de improcedência da impugnação.” 
(Apelação  Cível  Nº  70028464204,  Décima  Quinta  Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 
Giannakos, Julgado em 24/06/2009).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS, os presentes autos 
antes identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  José Guedes Dias 
contra  a  sentença  proferida  pelo  juiz  a  quo (fls.  17/19),  nos  autos  da  Ação  de 
Impugnação  ao  Pedido  de  Assistência  Judiciária  Gratuita,  movida  em  face  de 
Cecílio da Fonseca Vieira R. Terceiro, que manteve o benefício concedido.

O magistrado a quo indeferiu a impugnação, sob o argumento 
de que o impugnante não apresentou provas suficientes de que o beneficiário não faz jus 
à gratuidade judiciária.
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Embargos de Declaração às fls. 20/30 opostos por José Guedes 
Dias, em que alega omissão e contradição na sentença. 

Houve resposta  aos  Embargos  às  fls.  38/50,  os  quais  foram 
devidamente rejeitados pelo juízo de primeiro grau às fls. 65/67

O apelante, em suas razões recursais de fls.68/81, afirma que o 
apelado  é  advogado  militante,  atuando  em  vários  Estados  do  país,  professor 
Universitário e filho de Desembargador, sendo, pois, capaz de arcar com o pagamento 
das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 83/87.

A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  95/98, 
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito, porquanto ausente 
interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A Lei nº 1.060/50 – norma jurídica aplicável à espécie – afirma 
ser suficiente ao exercício do direito à gratuidade da justiça a mera alegação de que o 
sujeito encontra-se impossibilitado de suportar as despesas processuais, sem sacrificar o 
próprio sustento ou o de sua família. 

O  entendimento  jurisprudencial  consolidado  no  âmbito  das 
Cortes  Superiores  de Justiça  pacificou-se no sentido de que,  para  o  deferimento  da 
assistência judiciária gratuita em favor de pessoa física, milita a presunção relativa de 
incapacidade de arcar com as custas judiciais, bastando que a parte apresente declaração 
de pobreza. A respeito do tema:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI 
1.060/50.  REQUISITOS.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ. 
PRECEDENTES.1.  Conforme a  reiterada jurisprudência  desta  Corte, 
para a pessoa física gozar dos benefícios alusivos à assistência judiciária 
gratuita  previstos  na Lei  1.060/50,  basta  requerimento  formulado na 
petição inicial, incumbindo à parte contrária, se assim entender, o ônus 
de  comprovar  que  o  requerente  não  se  encontra  em  estado  de 
miserabilidade  jurídica.2.  Na  hipótese,  todavia,  a  cognição  acerca  da 
inexistência dos requisitos necessários à concessão de assistência judiciária 
gratuita demandaria, necessariamente, novo exame de elementos fáticos da 
causa, o que, por si só, inviabiliza a análise da pretensão recursal (Súmula 7/
STJ). (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.139.491 – SP. Rel. MINISTRA 
DENISE ARRUDA Data de Publicação: 28/05/2009)

Sendo assim, cabe a quem impugna o benefício concedido à 
outra  parte  o  ônus  da  prova  de  que  esta  tem condições  de  arcar  com as  despesas 
judiciais.

Neste sentido:
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AGRAVO  REGIMENTAL.  JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA  FÍSICA. 
COMPROVOÇÃO DE MISERABILIDADE. DESNECESSIDADE. ÔNUS 
DA PARTE EX ADVERSA PROVAR O CONTRÁRIO. 1. No que toca à 
concessão  de  gratuidade  de  justiça,  "para  a  pessoa  física,  basta  o 
requerimento  formulado  junto  à  exordial,  ocasião  em que  a  negativa  do 
benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à 
verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese,  o ônus é da parte 
contrária  provar que  a  pessoa  física  não  se  encontra  em  estado  de 
miserabilidade jurídica." (ERESP 388.045/RS, Rel. Min. GILSON DIPP, 
Corte Especial, DJ de 22.09.2003), 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg 
no  Ag  945.153/SP,  Rel.  Ministro  Fernando  Gonçalves,  Quarta  Turma, 
julgado em 04/11/2008, DJe 17/11/2008)

No presente caso, o apelante apenas alega que o apelado possui 
plenas  condições  financeiras  de  arcar  com  as  custas  processuais,  todavia,  não 
apresentou provas cabais de que o recorrido possui rendimentos incompatíveis com a 
necessidade do benefício. 

Ademais,  a  simples  existência  de  patrimônio  não  é  óbice  à 
concessão da Justiça Gratuita, posto que não se extrai da lei a necessidade que a parte 
encontre-se  em  estado  de  miserabilidade  para  que  tenha  direito  ao  benefício  da 
gratuidade, outrossim, basta que sua situação econômica não lhe permita pagar as custas 
do  processo  e  os  honorários  de  advogado,  sem prejuízo  do  sustento  próprio  ou  da 
família.

Veja-se, ainda, que o impugnante, assim como o impuganado, é 
advogado militante, e nem por isso se furtou em pleitear o benefício em questão, o qual, 
aliás, também lhe foi deferido. Logo, não são a profissão ou a posição social indicadores 
preponderantes para concessão da benesse, como pretende o apelante, mas, repita-se, a 
impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Ainda neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO. 
IMPUGNAÇÃO AO  PEDIDO  DE  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA. 
PESSOA  JURÍDICA. Possível  que  a  pessoa  jurídica  venha  a  ser 
contemplada com o benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes 
desta Corte e do STJ.  No incidente de  impugnação, deve o impugnante 
fazer  prova robusta  da  desnecessidade  da  benesse  por  parte  do 
impugnado.  Não tendo restado provada  a  desnecessidade,  há  que  se 
manter  a  sentença  de  improcedência  da  impugnação. POR 
UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação 
Cível Nº 70028464204, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 24/06/2009) 

Dessa  forma,  as  provas  trazidas  aos  autos  não  se  mostram 
suficientes  a  afastar  a  presunção  de  veracidade  da  afirmação  do  impugnado,  ora 
apelado.

Nesse diapasão:

PROCESSO CIVIL.  APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO  DA  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI  Nº 
1.060/50.  ÔNUS  DA  PROVA  NÃO  EXERCITADO.  NEGADO 
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PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O artigo 4º da Lei nº 1.060/50 garante o 
benefício  da  Assistência  Judiciária Gratuita àqueles  que  afirmarem  não 
possuir  condições  de arcar  com as custas  e  honorários  advocatícios,  sem 
prejuízo  de  seu  próprio  sustento  ou  de  sua  família,  mediante  mera 
declaração firmada pela parte. 2. A afirmação de hipossuficiência, todavia, 
goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser contrariada tanto pela 
parte adversa, quanto pelo juiz, de ofício, na hipótese em que haja fundadas 
razões  para  crer  que  o  requerente  não  se  encontra  no  estado  de 
miserabilidade declarado, conforme artigo 5º da Lei nº 1.060. Cabe a quem 
impugna o benefício concedido à outra parte o ônus da prova de que esta 
tem  condições  de  arcar  com  as  despesas  judiciais.  3.  In  casu,  a 
presente impugnação ao  direito  à  Assistência  Judiciária  Gratuita  não  veio 
instruída com o comprovante de rendimentos do apelado ou qualquer outro 
documento similar. Sequer há menção nas razões de apelação do valor da 
remuneração percebida pelo apelado, tendo a União Federal se limitado a 
alegar que o mesmo não faz jus ao benefício da Lei nº 1.060/50. 4. Portanto, 
a  União  Federal  não  se  desincumbiu  do  ônus  de  comprovar  o  fato 
impeditivo do direito do apelado ao benefício da gratuidade de justiça, ex VI 
do artigo 333, inciso II, do código de processo civil. 5. Negado provimento à 
apelação da união federal. (TRF 2ª R.; AC 0015078-79.2011.4.02.5101; RJ;  
Quinta Turma Especializada;  Rel.  Juiz  Fed.  Conv.  Aluisio  Goncalves  de  
Castro Mendes; Julg. 23/07/2013; DEJF 07/08/2013; Pág. 153) 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ação de indenização por danos materiais e 
morais  Incidente  de impugnação à justiça gratuita Sentença  que  rejeita  o 
pedido  Presunção  de veracidade  acerca  da impossibilidade  de  os  autores 
arcarem  com  o  pagamento  das  despesas  processuais  Inexistência 
de provas em  sentido  contrário  Bens  cuja  existência  não  indica 
necessariamente  liquidez  de  recursos  para  disponibilidade  imediata 
Apelação  desprovida. (TJSP;  APL  0030505-67.2012.8.26.0320;  Ac.  
6831698; Limeira; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos  
Henrique Miguel Trevisan; Julg. 20/06/2013; DJESP 10/07/2013) 

Ex positis, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para que 
seja mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o.  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz. 
Participaram do julgamento, o Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), juiz convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator), o Exmo. 
Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo Dr. Marcos Coelho de Salles, juiz convocado para 
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador 
de Justiça.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0041563-16.2008.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  José Guedes Dias 
contra  a  sentença  proferida  pelo  juiz  a  quo (fls.  17/19),  nos  autos  da  Ação  de 
Impugnação  ao  Pedido  de  Assistência  Judiciária  Gratuita,  movida  em  face  de 
Cecílio da Fonseca Vieira R. Terceiro, que manteve o benefício concedido.

O magistrado a quo indeferiu a impugnação, sob o argumento 
de que o impugnante não apresentou provas suficientes de que o beneficiário não faz jus 
à gratuidade judiciária.

Embargos de Declaração às fls. 20/30 opostos por José Guedes 
Dias, em que alega omissão e contradição na sentença. 

Houve resposta  aos  Embargos às fls.  38/50,  os quais  foram 
devidamente rejeitados pelo juízo de primeiro grau às fls. 65/67

O apelante, em suas razões recursais de fls.68/81, afirma que o 
apelado  é  advogado  militante,  atuando  em  vários  Estados  do  país,  professor 
Universitário e filho de Desembargador, sendo, pois, capaz de arcar com o pagamento 
das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 83/87.

A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  95/98, 
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito, porquanto ausente 
interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

À douta revisão. 

João Pessoa, 08 de setembro de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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