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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL 
DE  CONTRATO.  INDEFERIMENTO  DO 
BENEFÍCIO  DA  GRATUIDADE  JUDICIAL. 
IRRESIGNAÇÃO.  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA. 
PRESUNÇÃO  RELATIVA  DE  VERACIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  CONTUDENTE  EM 
SENTIDO  CONTRÁRIO.  CONCESSÃO  DO 
BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
 
-    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.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instumento  interposto  por  Kercia 

Monique Alves da Costa contra a decisão proferida pela Juíza da  2ª Vara da 

Comarca de Sapé que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, indeferiu o 

pedido de Justiça Gratuita.

Aduziu  a  necessidade  do  deferimento  do  benefício  da 

gratuidade de justiça,  de  maneira que não possui  condições financeiras de 

arcar com as custas processuais.

É o relatório.
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DECIDO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  a  Recorrente  visa  a 

reforma da decisão da Juíza “a quo” que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita. 

Dessarte,  vislumbro relevantes os argumentos expostos pela 

Agravante, eis que a teor da Lei nº 1.060/50, para a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, a parte requerente não está obrigada a comprovar que se 

encontra em estado de miserabilidade, bastando a simples afirmação de não 

possuir  condições  de  pagar  as  custas  do  processo  e  os  honorários  de 

advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. 

Nesse sentido, as notícias dos autos, principalmente o contrato 

entabulado pelas partes (fls.37/40) dão conta que a Agravante é vendedora da 

empresa “Lusanilson da Silva Moura ME”, situação indicativa de que a sua 

condição financeira encontra-se em consonância com a declaração de pobreza 

apresentada, notadamente, pela própria pretensão deduzida na Ação Principal, 

na qual requer a revisão contratual pela compra de um veículo financiado em 

60 (sessenta) prestações.

Não bastasse isso,  tem-se,  pelo valor  atribuído à causa, R$ 

4.323,24 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), 

que as custas alcançarão um patamar considerável – R$458,53 (quatrocentos 

e cinquenta e tres reais e cinquenta e tres centavos) - para ser suportado por 

uma pessoa com condições sócioeconômicas não privilegiada. 

Sobre  o  tema,  transcrevo  os  seguintes  precedentes 

jurisprudenciais:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CADERNETA  DE 
POUPANÇA.  ASSISTENCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  REQUISITOS  OBJETIVOS 
IMPLEMENTADOS.  Não  merece  subsistir  a  decisão 
agravada,  porquanto  impõe  severa  restrição  ao 
direito das partes na medida em que os autores são, 
respectivamente,  pensionista  pequenos  agricultores 
laborando  em  regime  de  economia  familiar  e 
professora estadual. Presunção de miserabilidade para 
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fins de obter  o favor  constitucional  da AJG.  Elementos 
objetivos  dos  autos  laboram em favor  dos  agravantes. 
AGRAVO  PROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 
70047578034, Primeira Câmara Especial Cível,  Tribunal 
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Eduardo  João  Lima  Costa, 
Julgado em 01/03/2012) Data de Julgamento: 01/03/2012 
Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2012  

PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 
INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. BENEFÍCIO 
DEFERIDO. A declaração de miserabilidade é dotada de 
presunção  relativa  de  veracidade.  Hipótese  em  que 
diante  da  inexistência  de  indícios  de  capacidade 
financeira  do  autor,  servidor  público  vinculado  ao 
magistério  municipal,  é  possível  a  concessão  da 
gratuidade  de  justiça. (TJMG;  AGIN  0353751-
69.2012.8.13.0000;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des. 
Alberto Vilas Boas; DJEMG 25/06/2012) 

Assim, 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.

Com essas considerações, aciono o dispositivo constante no  § 

1º-A do art. 557 do CPC, e DOU PROVIMENTO ao  Agravo, reformando  a 

decisão, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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