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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0022324-40.2012.815.0011.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Rogaciano Nunes da Nóbrega Neto.
ADVOGADA:  Rodrigo  Lima  Maia  (OAB/PB  14.610)  e  Terezinha  de  Jesus  Rangel  da  Costa
(OAB/PB 12.242).
APELADO: Vinícius Ramos Silva.
ADVOGADA: Luana Martins de Sousa Benjamin (OAB/PB 12.323).

EMENTA:  APELAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  À  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.
PESSOA  FÍSICA.  DECLARAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM
A  CAPACIDADE  FINANCEIRA  DO  IMPUGNADO.  REVOGAÇÃO  DA
GRATUIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

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 houver razões para crer que
o requerente não se encontra em estado de miserabilidade.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.º  0022324-40.2012.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante
Rogaciano Nunes da Nóbrega Neto e como Apelado Vinícius Ramos Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação, dando-lhe provimento.

VOTO.

Rogaciano Nunes da Nóbrega Neto interpôs  Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 24/25, que
rejeitou a Impugnação ao Benefício da Gratuidade Judiciária oposta em desfavor de
Vinícius  Ramos  Silva,  ao  argumento  de  que  o  patrimônio  acumulado  pelo
Impugnado não é suficiente para causar a revogação da justiça gratuita nos autos da
Ação Monitória por ele proposta.

Em suas Razões, f. 40/43, alegou que os documentos colacionados aos autos,
notadamente as consultas cadastrais dos diversos veículos registrados no nome do
Recorrido perante o Órgão de Trânsito Estadual, atestam a capacidade deste de arcar
com as  despesas  processuais,  requerendo  o  provimento  do  Apelo  para  que  seja
reformada a Sentença e indeferida a justiça gratuita concedida ao Recorrido.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f. 47/51, argumentando que
não  possui  imóveis  em seu  nome,  que  não  é  mais  o  proprietário  de  parte  dos
automóveis registrados em seu nome e que os demais veículos estão financiados
com cláusula de alienação fiduciária perante Instituições Financeiras, pelo que deve
permanecer a presunção de hipossuficiência financeira em seu favor, pugnando, por
fim, pela manutenção do Decisum.



Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

Por não ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, determinei, às f.
60, o pagamento das custas processuais iniciais não recolhidas na primeira instância,
tendo ele colacionado demonstrativo do pagamento do preparo recursal às f. 64.

É o Relatório.

Infere-se dos autos que o Recorrente havia recolhido o preparo recursal no
momento da interposição da Apelação, f. 43, e, em atendimento à determinação de
pagamento das custas iniciais, adimpliu equivocadamente nova guia de preparo, no
valor de R$ 289,36 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), f. 64.

O  referido  montante  ultrapassa  o  valor  das  custas  processuais  ainda
pendentes, que equivalem a R$ 192,27 (cento e noventa e dois reais e vinte e sete
centavos) segundo o sítio eletrônico deste Tribunal1, razão pela qual restou atendida
a  diligência  ordenada  às  f.  60,  devendo,  no  entanto,  haver  o  estorno,  por  este
Tribunal, do que foi pago em excesso (R$ 97,09).

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, estabelecida
no art. 4º, §1º, da Lei n.º 1060/502, é relativa, motivo pelo qual, havendo elementos
probatórios  de  que  a  parte  não  necessita  do  direito  à  gratuidade,  deve  o  Juízo
indeferir o pedido3.
1 https://app.tjpb.jus.br/custasonline/paginas/custas/previas/custasprevias.jsf

2Art.  4.º  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. 
§ 1.º. 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.

3 EMENTA:  APELAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA  GRATUITA.  REVOGAÇÃO  DO
BENEFÍCIO  ANTERIORMENTE  CONCEDIDO.  DECLARAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PROVAS QUE DEMONSTREM SITUAÇÃO ECONÔMICA
INCOMPATÍVEL  COM  AS  DESPESAS  PROCESSUAIS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
HIPOSSUFICIÊNCIA  ECONÔMICO-FINANCEIRA.  REQUISITO  INDISPENSÁVEL  À
MANUTENÇÃO  DO  BENEFÍCIO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  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.  Apelo  conhecido  e  desprovido.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00968043320128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 07-03-2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA  QUE  JULGOU  IMPROCEDENTE  IMPUGNAÇÃO  AO
BENEFÍCIO  DA  ASSISTÊNCIA  JUDICIAL.  DECLARAÇÃO  DA  BENEFICIÁRIA,
AFIRMANDO NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS  SEM
PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE.  EVIDÊNCIAS  DO  CASO  CONCRETO  A  AFASTAREM  A  ALUDIDA
PRESUNÇÃO.  NECESSIDADE  DE  REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  ASSISTENCIAL.
REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO DO RECURSO. À luz da jurisprudência do STJ, o
magistrado pode indeferir o benefício da justiça gratuita, "quando as circunstâncias do caso concreto
forem capazes de elidir a presunção relativa de necessidade que milita em favor do requerente do
beneficio."1 Estando, na hipótese dos autos,  a presunção relativa de veracidade da declaração de
hipossuficiência elidida pelas evidências constantes no caso, deve ser revogada a gratuidade judicial
concedida  em  primeiro  grau.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00216336020118150011,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DA  DESEMBARGADORA

https://app.tjpb.jus.br/custasonline/paginas/custas/previas/custasprevias.jsf


O  Impugnado,  ora  Recorrido,  ajuizou  Ação  Monitória  com  o  intuito  de
receber crédito representado por confissão de dívida subscrita pelo Recorrente, no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), f. 10 dos autos em apenso.

Resta evidenciado nos autos que, na época do ajuizamento da Ação principal,
julho de 2012, estavam registrados no nome do Apelado junto ao DETRAN-PB, f.
13/18, os seguintes veículos: 1) GM Vectra GSI 16v, placa MNB1533, ano 1995; 2)
SR RANDON SR CA (semi-reboque), placa MMX 1402, ano 1999; 3) Scania R124
GA4x2 NZ360 (caminhão), placa ilegível, ano 2002; 4) HONDA/BIZ 125 KS, placa
MNO 2683, ano 2006; 5) HONDA XR 250 Tornado, placa MOO 5178, ano 2007; e
6) Toyota Hilux CD 4x4 SRV, placa KGY 4569, ano 2008.

O Apelado alegou, em sua defesa, que alguns dos automóveis relacionados já
haviam sido vendidos e que os demais estavam gravados com cláusula de alienação
fiduciária, no entanto, deixou de colacionar qualquer documentação que atestasse a
transferência  de  propriedade  dos  mencionados  bens  ou  a  continuidade  dos
financiamentos, iniciados antes do ajuizamento da Ação principal. 

O valor atribuído à causa foi de R$ 29.123,95 (vinte e nove mil, cento e vinte
e três reais e noventa e cinco centavos), o que importa em custas processuais no
valor aproximado de R$ 2.402,97 (dois mil, quatrocentos e dois reais e noventa e
sete centavos). 

Considerando  o  patrimônio  em nome  do  Recorrido  e,  ainda,  a  atividade
profissional por ele desempenhada (representante comercial), não há provas de que
as despesas processuais atingirão cifra de significância que possa comprometer o seu
sustento ou de sua família.

Posto isso,  conhecida a Apelação,  dou-lhe provimento para revogar a
Decisão  de  concessão  da  Gratuidade  da  Justiça,  condenando  o  Apelado  a
recolher as custas na Ação Principal, sob pena de cancelamento da distribuição,
bem  como  a  restituir  o  valor  das  custas  adiantadas pelo  Recorrente  neste
procedimento.

É como voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 18-10-2016)


