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ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2007278-39.2014.815.0000.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Milton Inácio dos Santos.
ADVOGADO: Hilton Souto Maior Neto.
AGRAVADO: José Arimatéia P. da Silva.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO PARCIAL MONOCRÁTICO
DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  INDEFERIMENTO  DO  REQUERIMENTO  DE
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.  PRESUNÇÃO  RELATIVA DA DECLARAÇÃO
DE  POBREZA,  PASSÍVEL  DE  SER  ILIDIDA POR  PROVA EM  SENTIDO
CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE
PARA PRODUÇÃO  DE  PROVAS  DE  SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.  PODERES
INSTRUTÓRIOS  DO  JUIZ.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  POR  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. MONOCRÁTICA  ESTEADA  EM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.
DESPROVIMENTO.

1. Em que pese a declaração de hipossuficiência econômico-financeira ser bastante
para  a  concessão  da  gratuidade  judiciária,  tal  afirmação  é  dotada  de  presunção
relativa de veracidade, suscetível de ser afastada quando o juiz tiver razões para crer
que  o  requerente  não  se  encontra  em estado  de  miserabilidade.  Precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça.

2. Antes de prolatar a decisão, deve o juiz, em regra, com arrimo no art. 130, do
Código de Processo Civil, facultar ao requerente a produção de provas de seu estado
de necessidade.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao  Agravo
Interno no Agravo de Instrumento n.º 2007278-39.2014.815.0000, em que figuram
como Agravante  Milton Inácio dos Santos e como Agravado José Arimatéia P. da
Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do relator, negar provimento ao Agravo Interno.

VOTO.

Milton  Inácio  dos  Santos interpôs  Agravo  Interno,  f.  52,  contra  a
Decisão  Monocrática  de  f.  47,  que  deu  parcial  provimento  ao  Agravo  de
Instrumento manejado contra a Interlocutória de f. 27, prolatada na Execução de
Título Extrajudicial por ele ajuizada em face de José de Arimatéia P. da Silva, para
determinar  ao  Juízo  da  10ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital  que,  antes  de
apreciar  o  requerimento  de  gratuidade  judiciária,  faculte  ao  Exequente,  ora
Agravante, a produção de provas de sua atual condição financeira.



Em suas razões, f. 53/64, alegou que para a concessão da gratuidade da
justiça é suficiente a mera afirmação de que não possui recursos financeiros para
custeio do processo, bem como que cabe ao impugnante do requerimento o ônus da
prova em sentido contrário.

Requereu  a  reconsideração  da  Decisão  agravada  ou,  caso  mantido  o
entendimento, o provimento do Recurso para que seja deferido o seu requerimento
de gratuidade judiciária.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A Monocrática  está  fundada  na  jurisprudência  dominante  do  Superior
Tribunal de Justiça1 e deste Tribunal2, que, interpretando o art. 4º, caput e § 1º, da
Lei nº 1.060/503, entendem que a declaração de pobreza é bastante para a concessão
da gratuidade e que, por ser dotada de presunção juris tantum de veracidade, poderá
ser afastada quando o julgador tiver fundadas razões para crer que o requerente não
se encontra no estado de miserabilidade declarado4, o que impõe, quase sempre, sua
intimação para comprovar sua hipossuficiência.

A divergência levantada neste Agravo Interno se refere ao ônus da prova
contrária à declaração de hipossuficiência econômico-financeira, visto que, segundo
argumentou  o  Agravante,  presume-se  verídica  sua  declaração  e  cabe  apenas  ao
Agravado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito aos
benefícios da Justiça Gratuita.

Os julgados colacionados na Decisão agravada atestam que o Juiz pode,
caso não esteja plenamente convencido da hipossuficiência do requerente, indeferir
o requerimento de gratuidade judiciária, desde que, antes, seja facultada a produção
das provas necessárias, ex vi do art. 130, do Código de Processo Civil5.

1 AgRg  no  AREsp  488112/RS,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  julgado  em
15/05/2014,  DJe  23/05/2014;  AgRg no  AREsp  329910/AL,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,
Primeira Turma,  julgado em 06/05/2014,  DJe 13/05/2014;  AgRg no REsp 1370671/MG,  Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013; AgRg no AREsp
427289/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014.

2 AI 200.2012.069290-6/001, Segunda Câmara Especializada Cível, Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho, DJPB 20/02/2013, p. 7, e  AI 2000025-34.2013.815.0000, Terceira Câmara Especializada
Cível, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, DJPB 06/05/2014, p. 13.

3 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.

4 STJ,  RMS  27617  RS,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em  22/06/2010,  DJe
03/08/2010.

5 Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.



Pode o Juízo,  portanto,  afastar a presunção decorrente da declaração de
pobreza, mas, para tanto, em regra, deverá garantir ao requerente, em respeito à boa-
fé processual e ao contraditório, o direito de se manifestar e de produzir as provas
que entender pertinentes.

O Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não foram
observados os requisitos do art. 557, caput, do CPC6, razão pela qual, conhecido o
Agravo Interno, nego-lhe provimento, mantendo a Decisão por seus próprios
fundamentos.

É o voto.

Presidi  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva). Presente à sessão o Exm.º Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

6 Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 


