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ESTADO DA PARAÍBA

DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA
Apelação Cível nº. 0000216-64.2013.815.0081

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  ENERGISA S/A – Distribuidora de Energia – Adv.  Jadelmiro 
Rodrigues de Ataíde Júnior. 

Apelado: Ricardo Augusto da Rocha Brito. Adv. Alana Natasha Mendes 
Vaz Santa Cruz.

EMENTA:  APELAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  À 
GRATUIDADE  PROCESSUAL.  NECESSIDADE 
DA  ISENÇÃO.  DECLARAÇÃO  NOS  AUTOS. 
PRESUNSÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM 
CONTRÁRIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
SEGUIMENTO NEGADO.

Não  tendo  a  impugnante  comprovado  a 
condição  financeira  da  pessoa  beneficiada 
com a gratuidade processual, a improcedência 
do pedido é medida que se impõe.

O Art. 557 do CPC permite ao relator negar 
seguimento  a  recurso,  em  decisão 
monocrática,  quando  este  se  apresentar 
manifestamente inadmissível.

Vistos etc.

A  ENERGISA  S/A  –  Distribuidora  de  Energia 
interpôs apelação hostilizando a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 
Vara  Única  da  Comarca  de  Bananeiras  PB,  nos  autos  da  Ação  de 
Impugnação à Gratuidade Processual movida contra Ricardo Augusto da 
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Rocha Brito.

Na Sentença (fls. 26/27), o Magistrado, ao fundamento 
de que a Lei n.º 1.060/50 assegura assistência judiciária gratuita à pessoa 
pobre que assim o declara no processo, sob as penas da lei;  e que a 
Impugnante  não  conseguiu  trazer  prova  para  ilidir a  presunção  legal, 
julgou improcedente o pedido da impugnação.

Nas razões recursais (fls. 31/37), a  Apelante  alegou 
que o Recorrido possui de um haras e é criador de cavalos de raça, tendo 
citado  na  inicial  que  comprou  uma  potra  quarto  de  milha  por  R$ 
35.000,00; e que a Lei n.º 1.060/50 assegura a gratuidade processual 
somente às pessoas pobres que não possuam condições de arcar com as 
despesas do processo.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse 
reformada a Sentença.

Nas Contrarrazões (fls. 46/55), o Apelado defendeu a 
manutenção da Sentença,  aduzindo que o  valor  da causa no processo 
principal é de R$ 141.250,00, as custas totalizam R$ 9.333,75, e não tem 
como dispor dessa quantia.

Arguiu  que  a  Recorrente  não  apresentou  qualquer 
prova para afastar a presunção de que não possui condições de arcar com 
as  despesas  do  processo  sem comprometer  o  sustento  próprio  ou  da 
família.

Pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 62/63), 
sem opinar  a  respeito  do mérito  da causa,  por  entender  que no caso 
inexiste hipótese de intervenção obrigatória prevista no Art. 82 do CPC.

É o relatório.

O  cerne  da  questão  posta  no  Recurso  resume-se  à 
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possibilidade de concessão da gratuidade processual ao Apelado.

Dispõe o Art. 4º da Lei n.º 1.060/50:

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. 

§  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.

Do dispositivo supra, constata-se que a lei faz presumir 
pobre  a  pessoa  que  afirma  que  não  tem  condições  de  arcar  com os 
encargos processuais, e assim, na forma do Art. 333, II, do CPC, caberia 
à Recorrente a demonstração de que a declaração é falsa, e como não 
produziu prova, não conseguiu demonstra as suas arguições.

A  jurisprudência  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  é 
firme no sentido de que, não sendo comprovado que o impugnado possui 
condições financeiras para arcar com as despesas do processo, deve o 
deferimento da gratuidade processual ser mantido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. 
IMPUGNAÇÃO À  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  GRATUITA  EM  AUTOS 
APARTADOS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IMPUGNADO, 
A QUAL O OBRIGUE AO PAGAMENTO DAS 
DESPESAS  PROCESSUAIS. 
DESPROVIMENTO. Não  comprovada  a  boa 
situação financeira do impugnado, é imperiosa 
a  manutenção  da  sentença  que  julgou 
improcedente  a impugnação e  manteve  a 
decisão que deferiu a gratuidade processual. 
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(TJPB;  Rec.  0011879-60.2012.815.0011; 
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz  
Conv.  Marcos  William  de  Oliveira;  DJPB 
26/05/2014; Pág. 12

PROCESSUAL CIVIL. Impugnação ao pedido 
de justiça gratuita. Mera afirmação de que o 
impugnado  pode  arcar  com  as  custas. 
Parâmetro.  Salário  bruto  ônus  da  prova. 
Impugnante.  Direito  de  acesso  à  justiça. 
Improcedência  da impugnação. Gratuidade 
judiciária  concedida.  O  ônus  probatório  em 
impugnação ao pedido de gratuidade judiciária 
é  da  parte  impugnante.  A  pbprev  não 
demonstrou  que  o  impugnado  /impetrante 
possui  condições de arcar com as custas do 
processo sem prejuízo de sua subsistência ou 
de  sua  família,  especialmente  porque  levou 
em  conta  somente  a  remuneração  bruta.  A 
improcedência da impugnação é medida que 
se impõe,  com a conseguente concessão da 
gratuidade judiciária  ao 
impugnado/impetrante  como  garantia  do 
acesso à justiça.(TJPB; MS 999.2012.001276-
3/001;  Primeira  Seção  Especializada  Cível;  
Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB 
10/10/2013; Pág. 7).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 
Apelação cível interposto em face de sentença 
que  rejeitou  a impugnação à  concessão  da 
gratuidade  judiciária.  Ausência  de  prova  em 
contrário.  Rejeição  mantida.  Desprovimento 
do  apelo.  Em  ação  de impugnação ao 
benefício da gratuidade judiciária concedida à 
parte,  o ônus de trazer  aos autos  prova de 
que  a  parte  beneficiada  tem  condições  de 
arcar com o pagamento das custas e despesas 
processuais, é da parte que a impugna e não 
da  parte  impugnada,  como  pretende  a 
apelante. (TJPB; AC 028.2008.000494-9/001; 
Pilar; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho;  
DJPB 02/07/2010; Pág. 5
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Ao caso concreto aplica-se o disposto no Art. 557, do 
CPC, que autoriza ao relator negar seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, conforme jurisprudência deste Tribunal.

Ante  o  exposto,  nego  seguimento  ao  Recurso, 
mantendo a Sentença em todos os seus termos.

Publique-se e intimem-se as partes.

João Pessoa PB, em 10 de setembro de 2014.

    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque


