
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 2005130-55.2014.815.0000 – 2ª Vara 
de Sapé.
RELATOR      : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE : Nelson Dias de Oliveira.
ADVOGADO : Walmirio José de Sousa, Rodolfo Oliveira Toscano de Brito e outro.
AGRAVADO   : Banco Volkswagen S/A.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
—  PEDIDO  DE  JUSTIÇA GRATUITA EM  PRIMEIRO 
GRAU  —  INDEFERIMENTO  EM  PRIMEIRO  GRAU  – 
ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  DE  RECURSOS  – 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  –  INDÍCIOS  DE  BOAS 
CONDIÇÕES  FINANCEIRAS  –  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO TERMINATIVA –  DESPROVIMENTO.

–  Não obstante  o  artigo 4º  da Lei  nº  1.060/50 determinar que a  
concessão  do  benefício  será  feita  se  a  parte  afirmar  não  ter  
capacidade financeira para arcar com as custas do processo, sem  
prejuízo do próprio sustendo ou de sua família, essa presunção de  
incapacidade  econômica  é  de  natureza  juris  tantum,  podendo  o  
magistrado indeferir o pedido se os autos apresentarem elementos  
que  afastem  esse  juízo.  Confira-se:  RMS  27.338/RS,  Primeira  
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 19.3.2009; AGRG 
no  AG  831.247/DF,  Segunda  Turma,  Rel.  Ministro  Herman 
Benjamin,  DJe  23.10.2008;  AGRG  no  AG  925756/RJ,  Quarta 
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008; AGRG 
no AG 640.391/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro 
DJ 06.02.2006. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-Ag 
1.218.492; Proc. 2009/0149431-9; PR; Primeira Turma; Rel. Min.  
Benedito Gonçalves; Julg. 06/05/2010; DJE 13/05/2010)

– Não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo capaz de 
alterar  o  convencimento  já  manifestado  quando  da  decisão 
recorrida, é de ser mantida àquela decisão.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 

1



de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  por   Nelson  Dias  de 
Oliveira, em face  da  decisão  monocrática  de  fls.  70/72,  que  negou  seguimento  ao 
agravo de instrumento por este interposto.

Na decisão combatida, esta relatoria entendeu pela negativa de 
seguimento ao agravo interposto, mantendo a decisão singular que indeferiu o pedido de 
gratuidade judiciária, por entender haver boas condições financeiras do agravante. 

Nas  razões  recursais  de  fls.  78/88,  o  recorrente  reitera  os 
argumentos  já  suscitados  no  agravo  de  instrumento,  no  sentido  de  que  faz  jus  ao 
benefício da gratuidade judiciária, em razão de não possuir condições de arcar com as 
custas e despesas do processoa. 

É o relatório. 

VOTO

O presente Agravo Interno não merece provimento. 

Não obstante as alegações lançadas pelo recorrente, entendo que 
estas não merecem prosperar pelas mesmas razões já deduzidas quando da decisão que 
deu provimento parcial ao recurso apelatório, a qual reproduzo em parte, como razões 
de decidir, no intuito de evitar tautologia, in verbis:

“A Lei nº 1.060/50 – norma jurídica aplicável à espécie – firma 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. Em linhas gerais, essa é a orientação estabelecida pelo art. 4º, §  
1º, da citada lei. 

Ocorre que o magistrado pode recusar o benefício em tela, sempre  
que as peculiaridades do caso concreto revelarem-se despropositadas. 

Nesse sentido, vejam-se alguns arestos do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  A 
FUNDAMENTO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA  Nº  
182/STJ.  NÃO  CONCESSÃO  DE  ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Agravo regimental  
no  agravo  de  instrumento  no  qual  se  afirma  ser  prescindível  o 
reexame do contexto fático-probatório dos autos para o exame da  
pretensão  veiculada  no  Recurso  Especial,  o  qual  trata  do  
indeferimento  da  Assistência  Judiciária  Gratuita  e  de  suposta  
omissão não sanada pelo órgão julgador a quo. 2. A irresignação  
ora  apresentada  não  impugnou  a  inadmissibilidade  do  Recurso 
Especial quanto à violação dos artigos 458 e 535, II, do CPC, pois o  
acórdão proferido em sede de agravo de instrumento apresentou  
fundamentação suficientemente precisa sobre o indeferimento do  
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benefício previsto na Lei nº 1.060/50, razão pela qual deve incidir a 
Súmula nº 182/STJ. 3. O acórdão recorrido, com fundamento nos  
documentos apresentados nos autos, entendera que os recorrentes  
não  se  encontram  em  estado  de  miserabilidade,  ao  contrário,  
possuem meios econômicos suficientes para arcar com as custas do  
processo.  Novo  exame  sobre  a  condição  financeira  das  partes  
requer a apreciação do contexto fático-probatório dos autos, o que  
é vedado em sede de Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 4. Não  
obstante o artigo 4º da Lei nº 1.060/50 determinar que a concessão  
do  benefício  será  feita  se  a  parte  afirmar  não  ter  capacidade  
financeira para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do  
próprio  sustendo  ou  de  sua  família,  essa  presunção  de  
incapacidade  econômica  é  de  natureza  juris  tantum,  podendo  o  
magistrado indeferir o pedido se os autos apresentarem elementos  
que  afastem  esse  juízo.  Confira-se:  RMS  27.338/RS,  Primeira  
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 19.3.2009; AGRG 
no  AG  831.247/DF,  Segunda  Turma,  Rel.  Ministro  Herman 
Benjamin,  DJe  23.10.2008;  AGRG  no  AG  925756/RJ,  Quarta 
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008; AGRG 
no AG 640.391/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro 
DJ 06.02.2006. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-Ag 
1.218.492; Proc. 2009/0149431-9; PR; Primeira Turma; Rel. Min.  
Benedito Gonçalves; Julg. 06/05/2010; DJE 13/05/2010)

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  BENEFÍCIOS  DA  JUSTIÇA 
GRATUITA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
Esta Corte,  em mais  de  uma oportunidade,  já  se  manifestou no  
sentido  de  caber  ao  juiz  avaliar  a  pertinência  das  alegações  da  
parte,  podendo deferir  ou não o pedido de assistência judiciária 
gratuita,  uma vez  que  a  declaração  de  pobreza  implica  simples  
presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em 
contrário,  como  na  hipótese  vertente.  Recurso  a  que  se  nega 
provimento.-  (RMS  20590/SP,  Rel.  Ministro   CASTRO  FILHO, 
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  16.02.2006,  DJ  08.05.2006  p.  
191)”.”

Pois bem.

No  presente  caso,  vejo  que  o  posicionamento  adotado  pela 
magistrada singular merece prevalecer, uma vez que é possível verificar a partir dos 
elementos trazidos aos autos, a exemplo do automóvel adquirido pelo recorrente cujo 
contrato busca revisar, no importe de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), indícios da 
boa condição financeira suportada pelo mesmo, capaz de cobrir as despesas judiciais. 

Ademais,  o  valor  dado  a  causa  é  relativamente  baixo,  no 
montante de R$ 2.046,33 (dois mil e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), o que 
segundo  pesquisa  realizada  no  site  deste  E.  Tribunal  através  do  sistema  de  custas 
judiciais on-line1, chegou-se a custas prévias no importe de R$ 163,63 (cento e sessenta 
e três reais e sessenta e três centavos), bastante razoável, levando-se em consideração, 
repita-se, o valor do bem adquirido.

Assim,  restando demonstrada a  capacidade para arcar  com as 
1(ttps://app.tjpb.jus.br/custasonline/paginas/custas/previas/custasprevias_resumo.jsf)
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custas  e  despesas  processuais,  o  indeferimento  da  assistência  judiciária  gratuita  é 
medida que se impõe.

Portanto,  não  tendo  vindo  aos  autos  nenhum elemento  novo 
capaz de alterar o convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é de ser 
mantida àquela decisão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade e no mérito 
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.  

É como voto. 

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

Presente ao julgamento o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor 
de Justiça convocado.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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