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IMPUGNAÇÃO  A  JUSTIÇA  GRATUITA.  AÇÃO 
ORDINÁRIA  DE  ANULAÇÃO  INOFICIOSA  DE 
DOAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE 
IMPOSSIBILIDADE  FINANCEIRA  DA  IMPUGNADA. 
POSSIBILIDADE  DE  CUSTEIO.  PROVIMENTO  DA 
IMPUGNAÇÃO.

– Se nos  autos  há  provas  contundentes  de  que  a 
Impugnada é proprietária de diversos bens imóveis, assim 
como  vencimentos  em  conta  corrente,  o  juízo  de 
verossimilhança  necessário  para  a  concessão  da 
gratuidade judicial se desfez, posto que evidentemente a 
requerida não se enquadra nos requisitos legais para a 
obtenção do benefício (art. 2º, Lei n.º 1.060/50).

Vistos, etc. 

O  Espólio  de  Alice  Ferreira  e  Apolonio  Anastácio  da  Silva, 

representado por seu inventariante Apolonio Anastacio Neto apresentou Impugnação 

ao Pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela Agravante  Sebastiana 

Nóbrega Oliveira nos autos do recurso de Agravo de Instrumento por esta interposto 

contra o Impugnante.

Alega o Impugnante que a Agravante detém condições de arcar com 
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o preparo recursal, tendo em vista as escrituras públicas anexadas aos autos e a 

declaração  de  imposto  de  renda,  comprovando  um  saldo  em  conta  corrente  e 

poupança superior a R$90.000,00 (noventa mil reais) (fls. 02/04). 

Juntou documentos (fls. 05/11). 

Intimada para se pronunciar sobre a impugnação ao seu pedido de 

justiça gratuita, a Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar 

(fls. 22/23).

Decisao Monocrática proferida às fls.24/26, julgando procedente a 

impugnação à justiça gratuíta.

Petição  juntada  às  fls.28/32,  requerendo  a  reconsideração  da 

decisão  e  colacionando  aos  autos  cópia  da  impugnação  ao  pedido  de  justiça 

gratuíta.

Despacho ordenando intimação (fl.34). 

Prazo escoado – Certidão (fl.36).

É o relatório. 

DECIDO

De  início,  recebo  a  impunação  ao  pedido  de  justiça  gratuita 

interposta tempestivamente pela Requerida e não juntada aos autos pela serventia 

judiciária.

Pois bem.

Analisando os elementos  existentes  nos autos,  observa-se  que o 

pedido  realizado  pela  Agravante,  ora  Requerida  foi  feito  sem  qualquer 

fundamentação, não tendo a parte juntado sequer declaração de hipossuficiência, 
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tampouco prova que demonstre não poder arcar com as custas recursais. 

É  dever  de ofício  do juiz  exercer  constante  fiscalização sobre as 

custas processuais, podendo indeferir e, inclusive, revogar o benefício da gratuidade 

judiciária quando não existirem as condições justificadoras de sua concessão (Lei nº 

1.060/50, arts. 6º e 8º).

Não bastasse isso, constata-se que a Ação originária, na qual foram 

interpostos o presente Agravo de Instrumento, questiona exatamente a aquisição de 

vários imóveis pela Agravante, advindos de uma união estável com o Sr. Apolônio 

Anastácio da Silva, conforme escrituras públicas acostadas ao recurso (fls.94/113 

dos autos principais),  denotando, assim, que a Recorrente é detentora de situação 

econômica que lhe possibilita arcar com o preparo recursal.

Além disso, a decisão agravada proibiu a alienação ou transferência 

de  propriedade  dos  bens  imóveis  elencados  na  inicial,  determinando,  ainda,  o 

depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor dos aluguéis referentes aos bens em 

questão, vencidos a partir da citação. 

Em verdade, ao permanecer com 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos aluguéis dos imóveis sob litígio, restou provado que a Agravante detém recursos 

suficientes para pagar as custas recursais. 

Por fim, a declaração de imposto de renda acostada aos autos (fl. 

07) não deixa margem para dúvidas acerca da condição financeira privilegiada que 

detém a Recorrente.

Por tais razões, com fulcro no art. 557 do CPC, monocraticamente, 

JULGO  PROCEDENTE  A  IMPUGNAÇÃO  AO  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA,  devendo a Agravante ser  intimada nos autos principais 

para recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não 

conhecimento do Agravo de Instrumento. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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João Pessoa, ___de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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