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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Impugnação  de  Assistência  Judiciária  -  nº  2004341-
56.2014.815.0000

Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

Impugnante: Maria Ana Cristina Neuenschawader – Adv.: Luciano Araújo 
Ramos.

Impgunado:  Ricardo  Vilar  Nóbrega  Vanderley  –  Adv.:  André  Araújo 
Cavalcanti

EMENTA:  IMPUGNALÇÃO  À  ASSISISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE 
DE ARCAR COM AS CUASTAS PROCESSUAIS 
SEM  PREJUÍZO  DO  SEU  SUSTENTO. 
COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
− Restando  comprovado  nos  autos  que  o 
impugnado tem possibilidade financeira para o 
pagamento das custas processuais, impõe-se 
a  revogação do benefício  da justiça  gratuita 
outrora deferido nos autos principais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acorda a Primeira Seção Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em julga procedente a 
impugnação, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Impugnação à  Assistência  Judiciária, 
ajuizada por Maria Ana Cristina Neuenschawader em face de Ricardo 
Vilar  Nóbrega  Vanderley,  inconformado  com  a  decisão  de  fl.  534, 
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proferida nos  autos  da Ação Rescisória  nº 0015418-87.2000.815.0000, 
sob a alegação de que o mesmo não é pobre na forma da lei. Afirma que o 
impugnado é sócio-proprietário da maior e bem mais sucedida clínica de 
diagnóstico de Campina Grande, com várias unidades instaladas, além de 
possuir  várias  fontes de renda,  sendo professor universitário  e  médico 
atuante.

O impugnado ofereceu contrariedade ao pedido às fls. 
19/22.

É o breve relatório.

V O T O

A  revogação  dos  benefícios  de  assistência  judiciária 
gratuita  poderá  ser  requerida  em  qualquer  fase  da  lide  pela  parte 
contrária, contudo, caberá ao impugnante comprovar a inexistência ou o 
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, em atenção 
ao disposto no artigo 7º da Lei 1.060/50: 

Art. 7º. A parte contrária poderá, em qualquer  
fase  da  lide,  requerer  a  revogação  dos  
benefícios de assistência, desde que prove a 
inexistência  ou  o  desaparecimento  dos  
requisitos essenciais à sua concessão. (...)

No  caso  doa  autos,  a  impugnante  demonstrou  a 
incompatibilidade da concessão do benefício com a  situação econômico-
financeira do impugnado, já que restou comprovado que o mesmo é sócio 
da pessoa Jurídica Clínica Radiológica Dr. Wanderley LTDA, além de ter 
afirmado que impugnado é médico atuante e professor universitário, fatos 
estes, inclusive, confirmados por Ricardo Vilar Wanderley Nóbrega, o que 
enseja a presunção de que possui condições financeiras para pagamento 
das custas.

Assim dispõe o art. 4º da lei 1.060/50 para concessão 
do benefício da assistência judiciária: 
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“Art.  4º.  A  parte  gozará  dos  benefícios  da 
assistência  judiciária,  mediante  simples 
afirmação,  na própria petição inicial,  de que 
não está em condições de pagar as custas do  
processo e os honorários  de advogado,  sem 
prejuízo próprio ou de sua família.”

Todavia, tal dispositivo foi amparado pelo disposto no 
inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República, o qual assegura a 
assistência, mas condiciona o seu deferimento mediante comprovação da 
insuficiência de recursos, in verbis:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica  
integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem 
insuficiência de recursos;”

Portanto para a concessão do benefício da Gratuidade 
Judiciária deve haver demonstração efetiva da necessidade da pessoa. 

No caso,  a parte requerente comprovou a inexistência 
de estado de necessidade por parte do impugnado, devendo, portanto, ser 
acolhido o pedido feito na inicial da presente impugnação, revogando-se o 
deferimento  da  justiça  gratuita  outrora  realizado  nos  autos  da  ação 
principal (Ação Rescisória nº 0015418-87.2000.815.0000 – fl. 534).

Sobre  o  tema,  vejamos  como  já  decidiu  a 
jurisprudência pátria: 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO 
ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  PROCEDÊNCIA.  
Merece  manutenção  da  sentença  com 
revogação  do  benefício  da  Gratuidade 
Judiciária  concedido,  já  que  ficou 
comprovado que a parte apelante possui  
condições  financeiras  de  arcar  com  as 
custas processuais  sem prejuízo do seu 
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sustento. Assevera-se  que  o  impugnado  é  
servidor  público  do  Município  impugnante,  
além  de  ser  proprietário  de  lotes  rurais  
situados  no  Município  de  Esperança  do  Sul,  
bem como de imóvel urbano dotado de dois  
pavimentos,  no  qual  um  dos  pavimentos  é  
reservado para ocupação comercial,  onde se 
encontra  instalada  Agência  de  Correios  do  
Município  e  um estabelecimento  para  venda  
de  confecções.  (…).  Apelo  desprovido.”  
(Apelação Cível n.º 70041734161, 1ª Câmara 
Cível, TJRS, Relator: Desembargador Jorge 
Maraschin  dos  Santos,  julgada  em 
23.11.2011) – grifei -

Diante  de  todos  os  fundamentos  supra,  resta 
prejudicado,  portanto,  o pedido de produção de provas formulado pelo 
impugnado  à  fl.  22,  pois  entendo  ser  desnecessária  a  realização  de 
depoimento pessoal, produção de prova testemunhal e pericial para fins 
de comprovação da (im)possibilidade financeira do impugnado de arcar 
com as custas processuais. Por outro lado, deve-se ressaltar que o mesmo 
deveria ter comprovado a referida impossibilidade no momento oportuno, 
o que não o fez.

Portanto, deve ser revogada a concessão do benefício 
da Gratuidade Judiciária, já que ficou comprovado que a parte impugnada 
tem  condições  financeiras  de  arcar  com  as  custas  processuais  sem 
prejuízo do seu sustento.

Em face de todo o acima exposto, JULGO PROCEDENTE 
o incidente de Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita, determinando 
que o impugnado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o depósito a que 
faz menção o art. 488, inciso II, do CPC, nos autos da  Ação Rescisória nº 
0015418-87.2000.815.0000, sob as penas da Lei.

Condeno  o  impugnado  ao  pagamento  das  custas 
processuais do incidente (art. 20, § 1º, Código de Processo Civil). Sem 
honorários de sucumbência, ausente previsão legal.
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É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador José Ricardo Porto. Relator: Desembargador Marcos 
Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  ainda  do  julgamento  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Leandro  dos  Santos, 
Aluizio Bezerra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos) e Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado para 
substituir  o  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Vale  Filho).  Ausente 
justificadamente os  Desembargadores  Leandro dos Santos  e Maria  das 
Neves do E A Duda Ferreira.

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Seção Especializada Cível 
no  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João  Pessoa,  12  de 
novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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