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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL. 
INDEFERIMENTO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA. 
IRRESIGNAÇÃO.  DEMONSTRAÇÃO  DA 
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUSTEIO DAS 
CUSTAS  E  DESPESAS  PROCESSUAIS. 
PROVIMENTO. 

- Para a concessão do benefício da Justiça Gratuita, 
a parte requerente não está obrigada a comprovar 
que  se  encontra  em  estado  de  miserabilidade, 
bastando a  simples  afirmação de que não possui 
condições  de  pagar  as  custas  do  processo  e  os 
honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de 
sua  família,  notadamente,  quando  a  sua  situação 
sócio-econômica encontra-se  em consonância com 
a declaração de pobreza apresentada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade,  PROVER o Agravo de Instrumento, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 54.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  manejado  por  JULIMAR 

PEREIRA DA SILVA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 

interposta em face de FERNANDO ANTÔNIO DE ARAÚJO PAULA, em que o 

Juízo da 2ª  Vara Cível da Comarca da Capital indeferiu o pedido de gratuidade 
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judicial, por entender que a realidade apresentada no caso, considerando a natureza 

da causa, bem como o fato de o autor não ter juntado declaração de pobreza do 

próprio  punho,  são  motivos  suficientes  para  indeferir  o  pedido  de  assistência 

gratuita.

Aduz  o  Agravante  que  a  Decisão  Interlocutória  que  indeferiu  o 

pedido de justiça gratuita carece de fundamentação, tendo em vista que não se pode 

asseverar que a decisão combatida não demonstrou, mesmo que de modo sucinto, 

quais  os  elementos  de  convicção  que  lhe  fizeram crer  que  o  Agravante  detém 

capacidade de arcar com as custas da ação proposta. Afirma, ainda, ser necessária 

a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, tendo em vista que caso se mantenha 

a  decisão  atacada,  acarretar-se-á  a  extinção  do  processo  sem  a  resolução  do 

mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular, 

nos moldes do art. 267, IV, do Código Civil.

Por isso, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente 

Agravo de Instrumento, para que possa ser agraciado com a gratuidade judiciária. 

No mérito, pelo provimento do recurso (fls. 02/10).

Juntou documentos de fls. 11/26.

Efeito suspensivo deferido às fls. 31/33.

Não houve contrarrazões (fl. 38).

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  ofertou  parecer  de 

mérito pelo provimento do recurso (fls. 40/44).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente visa a reforma da 

decisão do Juiz “a quo”, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
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É  cediço  que  a  prestação  de  assistência  judiciária  aos 

hipossuficientes é garantida pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ademais,  a Lei nº 1.060/50, art. 4º, § 1º,  que regula a matéria, exige 

apenas a declaração do interessado de que não dispõe de condições suficientes 

para arcar com as custas processuais, sem o prejuízo próprio ou de sua família. Há, 

portanto, uma presunção relativa de que a parte faça jus à assistência pleiteada. 

Assim,  vejamos:

“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. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 04/07/86)
§ 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.” 1

É bem verdade que, por ser uma presunção relativa, o magistrado 

não está condicionado à concessão do benefício sempre que a parte o requerer, 

podendo, inclusive, indeferir o pleito ainda que tenha sido juntada a mencionada 

declaração de miserabilidade jurídica. 

Entretanto, a atividade probatória do Requerente, em se tratando de 

pedido de justiça gratuita, é aferida de maneira inversa, vez que não cabe ao 

Suplicante produzir prova de sua pobreza e também não é exigível declaração de 

“próprio punho” do interessado.

Com efeito, a rejeição do pleito só poderá ser efetivada pelo 

magistrado, quando este constatar a presença de evidências a respeito da 

impropriedade da alegação de pobreza. 

Na espécie, o  magistrado teria que apontar, com clareza, os 

elementos suficientes para negar  o pleito, diante da mencionada presunção de 

veracidade, o que não ocorreu. Ademais, calculando o valor das custas judiciais no 

sítio  do  Tribunal  de  Justiça  (https://app.tjpb.jus.br/custasonline/),  observa-se  que 

1 Redação dada pela Lei nº 7 .510, de 04/07/86.
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este gira em torno de  R$ 2.335,11 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco mil reais e 

onze centavos), quantia esta elevada.

Sendo  assim,  considerando  que  a  matéria  posta  a  exame  diz 

respeito ao pleito de gratuidade judicial, é evidente que os efeitos da decisão podem 

causar dano grave e de difícil reparação, na medida em que, se a parte, realmente, 

não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, restará 

mitigado seu direito de ação, constitucionalmente assegurado.

Ademais,  vale  ressaltar  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça, além do entendimento sumulado deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PEDIDO DE 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  -  PRESUNÇÃO  DE 
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão,  ao 
examinar  o  caso,  afastou  o  benefício  da  justiça  gratuita, 
essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º,  da Lei 
1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no 
artigo  5º,  inciso  LXXIV,  da  Constituição  Federal.  Entretanto, 
equivocou-se  o  decisum  hostilizado.  Com  efeito,  o  STF  já 
declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - 
Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de 
que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada 
pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das 
custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento 
próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o 
v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da 
assistência  judiciária  gratuita.(STJ  -  REsp:  710624  SP 
2004/0177463-1, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data 
de Julgamento:  28/06/2005,  T4 -  QUARTA TURMA,  Data de 
Publicação: DJ 29/08/2005 p. 362)

SÚMULA Nº 29

Não  está  a  parte  obrigada,  para  gozar  dos  benefícios  da 
Assistência  Judiciária,  a  recorrer  aos  serviços  da Defensoria 
Pública. (Publicado no D.J. em 29, 30 e 31.05.98)

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba:

IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA  GRATUITA  INDEFERIMENTO 
IRRESIGNAÇÃO  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA 
POSSIBILIDADE  DF  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS  E 
DESPESAS PROCESSUAIS MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO 
DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  ...  No  caso  de 
concessão  da  assistência  judiciária  gratuita,  a 
jurisprudência  desta  Corte  firmou-se  no  sentido  de  que 
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basta  a  simples  afirmação  da  parte  de  que  não  possui 
condições  de  arcar  com  as  custas  do  processo,  sem 
prejuízo  próprio  elou  de  sua  família,  cabendo  à  parte 
contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a 
inexistência  ou cessação do alegado estado de pobreza 
STJ AgRg no Ag 12891751MA Re1,Min. Benedito Gonçalves 
Primeira Turma – 24/05/2011 TJPB - Acórdão do processo nº 
20020080371186001 -  Órgão (3ª  CÂMARA CÍVEL)  -  Relator 
DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ  E  BENEVIDES  -  j.  em 
19/02/2013

EMENTA  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO  JUSTIÇA 
GRATUITA INDEFERIMENTO IRRESIGNAÇÃO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  -  PARA  A  CONCESSÃO  BASTA  A 
DECLARAÇÃO  DE  POBREZA -  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA 
POSSIBILIDADE  ECONÔMICA  DA  AGRAVANTE  - 
PROVIMENTO  DO  AGRAVO.  -  A assistência  judiciária  é 
concedida mediante a simples afirmação de pobreza que 
se  concretiza  mediante  declaração  do  interessado,  no 
sentido de que não tem meios suficientes para arcar com o 
custo do processo, sem prejuízo para o sustento próprio e 
o  de  sua  família.  Diante  da  declaração  de  pobreza,  ao 
Magistrado  Singular  não  resta  outra  alternativa  senão 
conceder o benefício da justiça gratuita. TJPB - Acórdão do 
processo nº 00120110232608001 - Órgão (2ª CÂMARA CÍVEL) 
- Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 
j. Em 09/04/2013.

Ressalte-se, a propósito do tema, que a gratuidade processual não 

implica tão-só isenção de custas, como também de todas as despesas necessárias 

ao custeio do processo (diligências, perícias etc.), bem ainda, a eventual 

condenação em honorários advocatícios2.

Por fim, tendo a parte vindicado pelo benefício da justiça gratuita e 

não havendo, nos autos, elemento capaz de obstar a referida concessão, deve-se 

deferir, integralmente,  o pedido assistencial, sob pena de violação ao princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional.

Dessa forma, o Agravante faz jus ao benefício da  Justiça  Gratuita, 

motivo pelo qual, PROVEJO o presente Agravo de Instrumento. 

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  José 

Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo Senhor 

2  A qual ficará suspensa por até cinco anos enquanto perdurar o estado de pobreza (art.12 da Lei 
1.060/50).
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Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda 
Elizabeth  Marinho (Juíza  convocada  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos 
Cavalcanti  de  Albuquerque)  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. 
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário 
Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  João 
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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