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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0027750-43.2013.815.2001
Origem :12ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Relatora :Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :Construtora ABC Ltda
Advogados : Glauco Antonio de Azevedo Morais e Outros 
Apelados : Francisco Paulo da Nóbrega e Jânia Rodrigues da Nóbrega
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva 

APELAÇÃO  CÍVEL.  INCIDENTE  DE IMPUGNAÇÃO  À 
JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER C/C  DANOS  MORAIS  E  PEDIDO  LIMINAR. 
PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO 
IMPUGNANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 
PARA  A  CONCESSÃO  DA  BENESSE  JUDICIÁRIA. 
PRESUNÇÃO  DO  ESTADO  DE  MISERABILIDADE. 
INCIDÊNCIA  DO  ART.  4º  DA  LEI  Nº  1060/50. 
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO. 

- Na hipótese de impugnação ao deferimento da assistência 
judiciária  gratuita,  cabe  ao  impugnante  comprovar  a 
ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, 
ônus  do  qual  não  se  desincumbiu,  acarretando,  por 
conseguinte, a improcedência do incidente de impugnação à 
gratuidade judiciária. 

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

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso. 
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RELATÓRIO 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Construtora ABC 
Ltda  desafiando  decisão  proferida,  fls.  24/25  que,  nos  autos  da  Ação  de 
Impugnação  à  Justiça  Gratuita  ajuizada  em  desfavor  de  Francisco  Paulo  da 
Nóbrega e Outra, julgou improcedente a impugnação, mantendo o benefício da 
assistência judiciária concedido aos recorridos. 

Em razões recursais, fls. 28/35,  sustenta o recorrente que os 
apelados não fazem jus ao benefício da justiça gratuita,  porquanto residem em 
área  nobre  da  capital,  assim como,  possuem a  titularidade  de  outros  imóveis, 
eventualmente não descritos na declaração de imposto de renda anexa aos autos.   

Desta  forma,  afirma  que  os  recorridos  apresentam  renda 
suficiente para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e 
de  sua  família.  Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  a  reforma  da  decisão 
combatida. 

Contrarrazões,  fls.  48/51,  requerendo  o  desprovimento  do 
recurso. 

  
A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  56/58, 

opinando pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.

V O T O
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Contam os autos que a Construtora ABC Ltda ajuizou Ação 
de Impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita formulado por  Francisco Paulo da 
Nóbrega e Jânia Rodrigues da Nóbrega, em sede de Ação de Obrigação de Fazer 
c/c  Danos  Morais  e  Pedido  Liminar,  sob  o  fundamento  de  que  os  recorridos 
possuem condições de arcar com as despesas do processo, assim como, honorários 
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e da família.  

A  magistrada  de  primeiro  grau  julgou  improcedente  o 
pedido encartado em sede do presente incidente, sob o fundamento de que o fato 
dos  apelados  possuírem bens  ou ostentarem a  qualidade  de  empresários,  não 
constitui  prova robusta de que têm plenas condições  de arcar  com as custas e 
despesas  do  processo,  sem  prejuízo  do  sustento,  exigindo  o  art.  4º  da  Lei  nº 
1060/50, apenas a declaração de hipossuficiência. 

É dessa decisão que se insurge o recorrente. 
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Para a concessão do benefício de justiça gratuita, não se faz 
necessária a situação de total miserabilidade do beneficiado, mas a circunstância 
de que a parte não tenha condições de pagar as verbas constantes do art. 3º da Lei 
nº 1.060/50, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Referida  benesse  é  uma  garantia  constitucional  do  mais 
amplo acesso do cidadão ao Judiciário, que deve ser assegurado pelo juiz, e como 
tal,  necessita apenas de uma afirmação do requerente acerca de seu estado de 
pobreza legal, não dependendo de prova quanto à necessidade alegada e podendo 
ser pleiteado e reconhecido a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Isso  porque  o  magistrado  na  qualidade  de  condutor  do 
processo deve  facilitar o exercício do direito de defesa, nunca dificultar, sem o que 
a  tutela  jurisdicional  estaria  reservada  apenas  àqueles  providos  de  recursos 
econômicos. 

Logo,  quando  o  artigo  2º  da  Lei  1.060/50,  define  como 
necessitado  aquele  que  não  está  em  condições  de  pagar  as  despesas  de  um 
processo, sem prejuízo seu ou da família, e dispõe no seu art.  4º, que basta tal  
afirmação em juízo para lhe ser deferido o benefício no processo, não pode o juiz 
dele exigir a comprovação de sua alegada miserabilidade, sem que haja qualquer 
elemento para tanto.

Milita em favor do requerente do benefício que declara a sua 
miserabilidade legal, a presunção  juris tantum de veracidade, que deve subsistir 
até prova segura em contrário, cuja produção é de exclusiva responsabilidade da 
outra parte, sob pena de se impor ao juiz o que a lei não lhe atribui, e ao pedido de 
assistência  judiciária  requisito  não  previsto  legalmente,  conforme  ensina  JOSÉ 
ROBERTO CASTRO: 

Basta que o próprio interessado ou seu procurador declare sob as penas 
da lei que o seu estado financeiro não lhe permite arcar com o custeio 
do processo. É, em verdade, uma declaração de estado de pobreza que 
é,  até  prova  em  contrário,  verdadeira.  A  declaração  mencionará 
expressamente a responsabilidade do declarante. O art. 4º, da Lei 1.060, 
com  a  nova  redação  que  lhe  deu  a  Lei  7.510  dispensa  o  'termo  de 
declaração de pobreza' da Lei 7.115. Basta, agora, que o interessado na 
assistência judiciária, na própria petição inicial,  afirme que 'não está 
em  condições  de  pagar  as  custas  do  processo,  e  os  honorários  de 
advogado,  sem  prejuízo  próprio  ou  de  sua  família'.  É  a  pobreza 
presumida, nos termos do parágrafo 1º (de nova redação), do art. 4º, da 
Lei  1.060. (In  Manual de  Assistência  Judiciária:  Teoria,  Prática  e 
Jurisprudência, Rio de Janeiro, Ed. Aide, 1987, p. 104). 

Ademais, o fato dos recorridos possuírem bens não impede a 
concessão  da  gratuidade  judiciária,  desde  que  efetue  a  declaração  acerca  da 
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insuficiência  de  recursos  para  fazer  frente  às  despesas  com  o  ajuizamento  e 
andamento de demanda judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 

Neste  cenário,  não  se  pode  pretender  que  os  apelados  se 
desfaçam do patrimônio para o pagamento das custas, uma vez que a lei não exige 
estado de miséria para a concessão da assistência judiciária, mas sim, que a parte 
tenha prejuízo no sustento próprio e da família. 

Sobre o assunto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça 
e desta Colenda Corte:

Para que a parte obtenha o benefício  da assistência judiciária,  basta a 
simples  afirmação  da  sua  pobreza,  até  prova  em  contrário.  (STJ-RF 
329/236, STJ-RF 344/322, RSTJ 7/414)

O  benefício  da  assistência  judiciária  pode  ser  concedido  à  vista  de 
simples afirmação de pobreza da parte, não exigindo a Lei comprovação 
do  estado  de  miserabilidade.  Todavia,  ressalva-se  ao  julgador  a 
possibilidade de indeferir  o pedido, diante dos elementos de que para 
tanto dispõe (art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50). Incidência, no caso, da Súmula 
7/STJ.  Agravo  regimental  improvido.  ( STJ  –  AGA  200401593647  – 
(640391 SP) – 4ª T. – Rel.  Min. Barros Monteiro – DJU 06.02.2006 – p. 
00286)

AÇÃO  DE  COBRANÇA  COM  PEDIDO  DE  LIMINAR  -  JUSTIÇA 
GRATUITA  -  INDEFERIMENTO  -  IRRESIGNAÇÃO  -  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  -  LIMINAR  CONCEDIDA -  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  20020120694761001  -  2ª  C.CÍVEL  - 
Relator  DES.  MARCOS  CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE  -  j 
30/04/2013)

APELAÇÃO  CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA 
JURÍDICA POSSIBILIDADE  IMPUGNAÇÃO  FALTA DE  REQUISITOS 
ÔNUS  DO  IMPUGNANTE  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Na  hipótese  de  impugnação  do 
deferimento  da  assistência  judiciária  gratuita,  cabe  ao  impugnante 
comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, 
ônus do qual não se incumbiu o ora agravante, segundo assentado pelo 
acórdão recorrido . Precedente do Superior Tribunal de Justiça AgRg no 
AREesp 112547/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
2011/0262824-7  -  Ministro  Raul  Araújo  1143  -  DJE  13/11/2012
TJPB - Acórdão do processo nº 07320120003113001 - Órgão (2ª SEÇÃO 
ESPECIALIZADA CÍVEL) - Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ 
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E BENEVIDES - j. Em 12/03/2013. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
PRESUNÇÃO  DO  ESTADO  DE  MISERABILIDADE.  RECURSO 
PROVIDO.  A justiça  gratuita  pode  ser  pleiteada  a  qualquer  tempo, 
bastando  a  simples  afirmação  do  requerente  de  que  não  está  em 
condições  de  arcar  com  as  custas  do  processo  e  os  honorários 
advocatícios.  AgRg  nos  EDcI  no  REsp  1239626/RS,  Rel.  Ministro 
HERMAN BENJAM[N, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 
28/10/2011.  Recurso  provido.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020120709452001 – 2ª C. Cível – Relatora: DESª MARIA DAS NEVES 
DO EGITO DE A. D. FERREIRA - j. Em 08/08/2012)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  PROVIMENTO DO RECURSO.  INTELIGÊNCIA DO 
ART.  557,  §  1°-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PEDIDO  DE 
JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA  FÍSICA.  EXIGÊNCIA  DE 
DEMONSTRAÇÃO  DA  CONDIÇÃO  DE  POBREZA. 
DESNECESSIDADE.  SUFICIÊNCIA  DA  SIMPLES  DECLARAÇÃO 
FIRMADA PELA PARTE. POSTULAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 42, 
DA LEI N° 1.060/50. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO. - Para a fruição dos benefícios da assistência jurídica 
integral e gratuita por pessoa física, é suficiente a declaração de que lhe 
faltam condições para custear as despesas processuais e os honorários 
advocatícios,  tendo em vista que a Constituição Federal recepcionou o 
disposto  no  art.  4º,  da  Lei  1.060/50.  -  É  de  se  manter  a  decisão 
monocrática que, nos termos do art. 557, § 1°-A, do Código de Processo 
Civil, deu provimento ao agravo de instrumento, mormente quando as 
razões do agravo interno limitam-se a revolver a matéria já apreciada.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020120718024001  –  4ª  C.  Cível  - 
Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - 
j. em 10/07/2012)

Dessa forma, inexistindo nos autos comprovação de que os 
apelados possuem condições  financeiras  de satisfazer  as  despesas do processo, 
assim como os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, já 
que a parte contrária não trouxe ao caderno processual  referida demonstração, 
ônus que lhe cabia, deve militar em favor dos recorridos a presunção juris tantum 
de veracidade da afirmação insculpida no art. 4º da Lei nº 1060/50. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a decisão de 1º grau. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento,  a   Exma Desa.  Maria  das Graças  Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz  convocado para 

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0027750-43.2013.815.2001 5



substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Francisco  Paulo  lavor, 
Promotor de Justiça convocado. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de  2014. 

Gabinete no TJ/PB, em 03 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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