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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS.  JUSTIÇA  GRATUITA. 
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. LEI 
N.º 1.060/50. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO 
ACESSO  À  JUSTIÇA.  DECLARAÇÃO  DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA.  PROVA  DE 
MISERABILIDADE.  PRESCINDIBILIDADE. 
REQUISITOS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO 
PLEITEADO.  DECISÃO  REFORMADA. 
PROVIMENTO.

-  O benefício da assistência judiciária poderá ser 
concedido a qualquer pessoa que não disponha de 
recursos  financeiros  suficientes  para  "pagar  as  
custas  do  processo e  os  honorários  do advogado,  sem  
prejuízo próprio ou de sua família".

−A lei que dispõe acerca da concessão de assistência 
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judiciária  gratuita  objetiva  proporcionar  aos 
cidadãos  o  acesso  à  justiça,  não  sendo  a 
miserabilidade requisito legal para a concessão do 
benefício.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, 
em dar provimento ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Agravo de Instrumento, com pedido 
de efeito suspensivo, interposto por Raimundo Fausto de Araújo contra 
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Catolé do 
Rocha, fls. 20/21, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c 
Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar, por ele ajuizado em 
face do Banco do Brasil S.A. e AABB – Associação Atlética Banco do 
Brasil, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária.

Em suas  razões  recursais,  fls.  02/08,  o  agravante 
afirma que ajuizou a presente ação, objetivando a cessação de descontos 
indevidos em sua conta corrente, requerendo a devolução em dobro dos 
respectivos  valores,  bem assim indenização pelos  danos  morais  e  os 
benefícios da justiça gratuita. 

Aduz  que,  embora  tenha  juntado  Declaração  de 
Hipossuficiência, o juízo  a quo  entendeu que o agravante não fazia jus 
ao benefício da gratuidade judiciária. 

Alega que para a obtenção do benefício da justiça 
gratuita  basta  que  o  interessado  formule  expressamente  o  pedido  e, 
“por  se  tratar  de  presunção  legal  (relativa),  caberá  à  parte  contrária 
comprovar  tratar-se  de  afirmação  inverídica”.   Não  sendo  o  caso, 
sustenta que “o juiz deverá deferir de plano o pedido de concessão dos 
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benefícios da gratuidade da justiça”.

Assevera que “o juiz fundamentou sua decisão em 
uma única  transferência  bancária  realizada  pela  Farmácia  Realce,  no 
valor exato de R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais)”, o que seria 
insuficiente para demonstrar que o recorrente possui condições de arcar 
com as custas processuais e honorários advocatícios.

Assegura que as “várias transferências  on line de 
numerários” em sua conta se referem a valores inferiores ao seu atual 
salário mínimo (em média R$ 400,00) e são relativos ao benefício que 
percebe (auxílio-doença).

Argumenta  que  eventual  condenação  ao 
pagamento  de  custas  judiciais  irá  impactar  bruscamente  em  sua  já 
sofrida e insuficiente renda familiar, o que vai de encontro à legislação 
pátria,  notadamente  em  atendimento  ao  Princípio  Constitucional  de 
Facilitação do Acesso à Justiça.

Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo 
e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, para que a decisão seja 
reformada, com a concessão da gratuidade judiciária.

Pedido de efeito suspensivo deferido, fls. 48/51.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento 
do recurso, fls. 63/65. 

É o relatório. 

VOTO

Exmo.  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles  –  Juiz 
convocado/Relator

A decisão questionada por meio deste agravo de 
instrumento  indeferiu  o  pedido  de  justiça  gratuita  formulado  pelo 
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promovente nos autos da ação de repetição do indébito c/c indenização 
por  danos  morais  ajuizada  em  face  do  Banco  do  Brasil  S.A.  e  da 
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB.

A magistrada  a  quo entendeu  não  ser  razoável 
conceder a gratuidade judiciária ao promovente, ante os extratos de sua 
conta bancária,  dando conta de transferências de numerários,  “sendo 
uma delas no montante de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Por sua vez, o agravante sustenta que o pagamento 
de  custas  judiciais  irá  impactar  bruscamente  em  sua  já  sofrida  e 
insuficiente  renda  familiar,  bem  assim  que  uma  única  transferência 
bancária no valor exato de R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais) 
seria insuficiente para demonstrar que possui condições de arcar com as 
custas judiciais.

Pois bem. Preceitua a Constituição Federal  que "o  
Estado  prestará  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem  
insuficiência de recursos" (art. 5º, LXXIV). Também dispõe a Lei nº 1.060/50, 
que  "estabelece  normas  para  a  concessão  de  assistência  judiciária  aos  
necessitados":

Art.  2º.  Gozarão  dos  benefícios  desta  lei  os  nacionais  ou 
estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à 
Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.
Parágrafo  único.  Considera-se  necessitado,  para  os  fins 
legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 
sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
[...]
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 do advogado, sem prejuízo próprio 
ou de sua família.
§ 1º Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar 
essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento 
até o décuplo das custas judiciais.
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Dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se 
que  poderá  ser  concedido  o  benefício  da  assistência  judiciária  a 
qualquer pessoa que não disponha de recursos financeiros suficientes 
para "pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo  
próprio ou de sua família".

Sobre  o  tema,  cito  comentário  de  Alexandre  de 
Moraes:

A constituição  Federal,  ao  prever  o  dever  do  Estado  em 
prestar  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que 
comprovarem  insuficiência  de  recursos,  pretende  efetivar 
diversos  outros  princípios  constitucionais,  tais  como 
igualdade,  devido  processo  legal,  ampla  defesa, 
contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem 
assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  hipossuficientes, 
não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de 
Justiça.  Trata-se,  pois,  de  um  direito  público  subjetivo 
consagrado a todo aquele que comprovar  que sua situação 
econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 
custas processuais,  sem prejuízo para seu próprio sustento 
ou  de  sua  família  (Constituição  do  Brasil  interpretada  e  
legislação constitucional. São Paulo: Atlas,  2002. p. 440, grifo 
nosso).

Como  se  observa,  a  lei  para  a  concessão  de 
assistência  judiciária  gratuita  possui  como  um  de  seus  corolários 
proporcionar  aos  cidadãos  o  acesso  à  justiça,  não  sendo  a 
miserabilidade  requisito  legal  para  a  concessão  do  benefício.  Nesse 
sentido:

Assistência judiciária gratuita – [...], não se exige, como seu 
pressuposto,  a  miséria  absoluta,  podendo ser  outorgada a 
quem tem até certos bens, uma vez que a lei não reclama seu 
sacrifício em benefício dos ônus processuais. Ademais, nada 
impede a sua condenação por força da sucumbência, a qual 
restará suspensa por 5 (cinco) anos, para que se encontrem 
recursos que a satisfaça (Ap. Cív. n. 49.750, de Tijucas, rel. 
Des. Amaral e Silva).
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Nesse  sentido,  colaciono  julgado  do  Tribunal  de 
Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 
JUSTIÇA GRATUITA.  INDEFERIMENTO.  PARTILHA DE 
ÚNICO  BEM  MÓVEL,  COM  VALOR  INEXPRESSIVO. 
DOCUMENTOS  CARREADOS  NOS  AUTOS  QUE 
DEMONSTRAM  A NECESSIDADE  DA CONCESSÃO  DA 
BENESSE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
Para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça 
gratuita,  não  é  necessária  a  condição  de  miserabilidade, 
bastando, para tanto, a comprovação de hipossuficiência e 
que os custos com o processo possam acarretar prejuízos ao 
sustento  próprio  e/ou  de  sua  família.    Ademais, 
verificando nos autos  que o único  bem deixado pelo  de 
cujus e objeto de partilha entre os quatro sucessores possui 
baixo valor, o deferimento da benesse é a medida que se 
impõe (TJSC,  Agravo de Instrumento  n.  2013.045321-8,  de 
Tubarão, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 12-09-2013).

No caso concreto, o pedido foi indeferido ante a 
existência de transferências bancárias de numerários na conta corrente 
do agravante, no entanto, não vislumbro movimentações cotidianas de 
valores  vultosos  na  conta  do agravante,  consoante  se  observa  às  fls. 
26/47. 

Ademais,  consoante  já  afirmado  na  decisão  que 
concedeu efeito suspensivo, uma única transferência de quase dois mil 
reais  não  é  motivo  suficiente  para  o  indeferimento  da  gratuidade 
judiciária, notadamente quando o autor afirma que  o pagamento das 
custas judiciais irá impactar bruscamente em sua renda familiar.

Ainda  nessa  trilha,  manifestação  do  colendo 
Supremo  Tribunal  Federal  colacionada  por  THEOTÔNIO  NEGRÃO 
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva, 
SP, 35ª ed., 2003, p. 1144), em nota de rodapé ao art. 1º da já mencionada 
Lei nº 1.060/50:

“A garantia  do  art.  5º,  LXXIV  (da  CF)  não  revogou  a  de 
assistência  judiciária  gratuita  da  Lei  n.  1.060/50,  aos 
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necessitados,  certo  que,  para  obtenção  desta,  basta  a 
declaração,  feita  pelo  próprio  interessado,  de  que  a  sua 
situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da 
sua  manutenção  ou  de  sua  família.  Essa  norma 
infraconstitucional  põe-se,  ademais,  dentro  do  espírito  da 
Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos 
à Justiça (CF, art. 5º, XXXV)” (RTJ 163/415).

Neste  norte,  tenho  que  a  verossimilhança  da 
alegação  resta  comprovada,  uma vez  que  o  benefício  da  gratuidade 
judiciária  encontra  amparo  tanto  no  art.  5º,  inciso  LXXIV  da 
Constituição Federal, quanto na Lei n. 1060/50. 

De igual modo, entendo que também se encontra 
evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o não 
pagamento  das  despesas  processuais  importará  em  extinção  do 
processo. 

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO 
AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  para  conceder  a  gratuidade 
judiciária ao autor, revogando a decisão de fl. 20/21.

É o voto.

Presidiu a sessão Ordinária desta Terceira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 
02 de dezembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 77, o 
Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Participaram do  julgamento  além 
deste  Relator,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o 
Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz).  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr. 
Francisco de Paula Lavor, Promotor de Justiça convocado. 

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa,  03  de 
dezembro de 2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles
 Juiz convocado/Relator
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