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APELAÇÃO  CÍVEL –  EMBARGOS À EXECUÇÃO  –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
CONCESSÃO  EM  SEDE  DE  SENTENÇA  –
INSURGÊNCIA  –  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA  –
PRESUNÇÃO  RELATIVA  DE  VERACIDADE  –
AUSÊNCIA  DE  PROVA  ROBUSTA  EM  SENTIDO
CONTRÁRIO  –  MANUTENÇÃO  DO  BENEFÍCIO  –
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – ART. 557 DO
CPC/73 – SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

- Implica a declaração de miserabilidade em presunção
de veracidade, que deve ser desconstituída por prova
robusta e cabal em sentido contrário, a cargo da parte
que contra ela se insurge, que é quem deve comprovar
a  inexistência  ou  o  desaparecimento  dos  requisitos
essenciais à sua concessão no curso do processo.

Vistos, etc.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Palloma da Silva
Queiroga em face da sentença (fls.  27/28)  proferida pelo Juízo da  2ª Vara
Mista  da Comarca  de Pombal que,  nos  autos  dos Embargos  à  Execução,
ajuizados por  Marcos Valério de Sousa Bandeira em face da ora Apelante,
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

[...]
Com  essas  considerações  e  em  atenção  aos  elementos
constantes  dos autos  e  aos princípios  legais  aplicáveis  à
espécie,  JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS para
manter a execução em todos os seus termos, extinguindo o
processo com julgamento do mérito nos termos do art. 269,
I, do CPC.

Condeno o  embargante  ao  pagamento  das  custas  e  dos
honorários  advocatícios,  que  fixo  o  valor  de
R$700,00(setecentos reais),  com base no art.  20,  §4º,  do
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CPC, restando suspensa a exigibilidade, endo em vista que
a parte litiga sob o pálio da AJG, ora deferida.
[...]

Nas  razões  recursais,  a  Apelante  afirma  que  o  Apelado  é
ocupante  dos  cargos  de  Vereador  do  Município  de  Pombal  e  Professor  de
Educação Básica 3, possuindo vencimentos de, respectivamente, R$ 4.240,15
(quatro mil, duzentos e quarenta reais, e quinze centavos) e R$ 1.527,64 (um
mil, quinhentos e vinte e sete reais, e sessenta e quatro centavos), não podendo,
desta  maneira,  ser  considerado  hipossuficiente.  Com  estas  considerações,
pugna pela reforma da sentença no ponto em que concedeu a justiça gratuita ao
Embargante, para que o benefício seja revogado (fls. 30/36).

Contrarrazões  apresentadas  intempestivamente,  conforme
certidão de fl. 52.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça não
emitiu manifestação de mérito (fls. 61/62).

É o relatório.

Decido.

Anoto, inicialmente, que o caso dos autos é de Apelação Cível
interposta contra sentença publicada antes do dia 18 de março de 2016, data
de  início  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil1,  aplicando-se,  à
espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14
e 1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise do recurso apelatório.

De acordo com o art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50, a concessão
dos  benefícios  da  assistência  judiciária  gratuita  depende  apenas  de  uma
declaração do interessado de que não dispõe de condições suficientes para
arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento ou de sua
família.  Há,  portanto,  uma  presunção  relativa  de  que  a  parte  faça  jus à
assistência pleiteada. A propósito, confira-se:

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

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.
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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.

A atividade probatória do requerente, em se tratando de pedido
de  justiça  gratuita,  é  aferida  de  maneira  inversa,  vez  que  não  cabe  a  ele
produzir prova de sua pobreza. Com efeito, aquele que impugnar a concessão
da justiça gratuita deverá provar, de forma cabal, que o beneficiário pode arcar
com as custas judiciais sem comprometimento da subsistência própria e de sua
família.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO  REGIMENTAL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO  DE  POBREZA.  PRESUNÇÃO  LEGAL.
ÔNUS DA PROVA. Para o benefício da assistência judiciária
basta requerimento em que a parte afirme a sua pobreza,
somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário
a cargo do impugnante. Precedentes.2

APELAÇÃO CÍVEL.  JUSTIÇA GRATUITA.  IMPUGNAÇÃO.
ÔNUS  DA  PROVA.  Para  a  concessão  do  benefício  da
Justiça  Gratuita,  que  foi  recepcionado  pela  Constituição
Federal, a simples afirmação de necessidade posta na inicial
é  suficiente,  cabendo  à  parte  impugnante  comprovar  a
desnecessidade da concessão. (…) Deve, pois, ser mantida
a  decisão  que  concedeu  o  benefício  da  gratuidade.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.3

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE - PRESUNÇÃO DE
MISERABILIDADE  DO  BENEFICIÁRIO  NÃO
DESCONSTITUÍDA.  O  benefício  da  Assistência  Judiciária
Gratuita é garantia constitucional dada ao indivíduo visando
o seu mais amplo acesso ao Judiciário, e como tal necessita
para ser deferido, apenas, da afirmação do requerente, ou
do seu advogado, acerca de seu estado de pobreza (art. 4º,
Lei  nº  1.060/50),  podendo  ser  pleiteado  e  reconhecido  a
qualquer tempo ou instância do processo, não dependendo
para  ser  deferido,  de  nenhuma  prova  pré-constituída.
Implica  a  declaração de miserabilidade do requerente  em
presunção de veracidade, que deve ser desconstituída por
prova robusta e cabal em sentido contrário, a cargo da parte
que contra ela se insurge, que é quem deve comprovar a
inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais

2  AgRg no Ag 509.905-RJ. Relator: Min. Humberto Gomes de Barros. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data do
julgamento: 29.11.2006. 

3  Apelação Cível Nº 70014880975, Décima Oitava Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Mario
Rocha Lopes Filho, Julgado em 18/05/2006.
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à sua concessão no curso do processo. (...)4

No caso em tela,  a  documentação acostada aos autos  pela
Apelante  não  comprova  que  o  Apelado possui  condição  financeira  que  lhe
permita arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção
ou de sua família. 

Ressalte-se  que é  de conhecimento  público  que o  Réu não
mais é vereador da cidade de Pombal/PB.

Assim sendo, diante de tais circunstâncias, não há como  se
revogar o  deferimento  dos  benefícios  da  justiça  gratuita,  pois  não  restou
demonstrado que o Recorrido seja capaz de arcar com as custas judiciais e as
demais despesas decorrentes do processo.

A respeito do assunto, verifiquem-se os julgados deste Egrégio
Tribunal:

APELAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA  GRATUITA.
BENEFICIÁRIO.  PESSOA  FÍSICA.  PRELIMINAR  DE
AFRONTA AO  PRINCÍPIO  DA DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  EXISTÊNCIA  DE  DECLARAÇÃO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.  PRESUNÇÃO  JURIS  TANTUM  DE
MISERABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99,  §§ 2º E 3º,
DO CPC. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO. ÔNUS DA PROVA
QUE RECAI SOBRE O IMPUGNANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ E DO TJPB. CONDENAÇÃO EM LITIGANTE DE MÁ-FÉ.
DESCABIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Em conformidade com a
Jurisprudência  dominante  do STJ,  "É ônus do impugnante
comprovar  a  suficiência  econômico-financeira  do
beneficiário  da  justiça  gratuita"1,  consoante  inteligência
propugnada,  inclusive,  pelo  artigo  373,  do  CPC.  -
Decidindo casos análogos, a 2ª Seção Especializada Cível
desta Corte de Justiça consagrou reiteradamente que, "Na
hipótese  de  impugnação  do  deferimento  da  assistência
judiciária  gratuita,  cabe  ao  impugnante  comprovar  a
ausência  dos  requisitos  legais  para  a  concessão  do
benefício"2.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00395142620138152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  JOÃO ALVES DA SILVA ,  j.  em 22-11-2016)
(grifei)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO
PEDIDO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA  -  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  PRINCIPAL  -  PERDA  DO  OBJETO  DO
INCIDENTE  DE  IMPUGNAÇÃO  -  INOCORRÊNCIA  -
NULIDADE DE SENTENÇA  - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 515,

4  Apelação Cível nº 1.0625.01.017756-0/001(1), 11ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Duarte de Paula. j. 09.05.2007,
unânime, Publ. 19.05.2007.
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§3º,  DO  CPC  -  JULGAMENTO  DO  MÉRITO  -  JUSTIÇA
GRATUITA  -  PESSOA  FÍSICA  -  MERA  AFIRMAÇÃO  -
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DIREITO DE ACESSO À
JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES -  JULGAMENTO MONOCRÁTICO (ART.  557,
-CAPUT-, DO CPC) - SEGUIMENTO NEGADO. - A extinção da
ação  principal,  em  que  deferido  o  benefício  da  assistência
judiciária gratuita, não é razão para a extinção, sem resolução
do  mérito,  do  incidente  de  impugnação  à  benesse  legal.  -
Incumbe a quem impugna os benefícios a prova da capacidade
econômico  financeira  do  beneficiado,  demonstrando  a
possibilidade de pagamento  das despesas do processo.  -  É
assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que  a  parte  (pessoa  física)  para  se  beneficiar  da
assistência judiciária gratuita deverá, apenas, declarar na
exordial que não possui condições de custear as despesas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, não
necessitando,  portanto,  provar  a  sua  insuficiência
financeira.  Na dúvida,  deve-se conceder o benefício,  sob
pena  de  negativa  do  preceito  constitucional  da
inafastabilidade jurisdicional (Art. 5º, XXXV, CF). - -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” (art. 557,
“caput”, do CPC)   (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00839414520128152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 27-04-2015) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível - Impugnação ao pedido
de  justiça  gratuita  -  Pessoa  Física  -  Extinção  do  processo
principal  -  Perda  do  objeto  do  incidente  -  Inocorrência  -
Sentença anulada - Incidência do artigo 515,  §3º,  do CPC -
Julgamento do mérito - Justiça gratuita - Pessoa Física - Mera
afirmação  -  Desnecessidade  de  comprovação  da
hipossuficiência  econômica  -  Direito  de  acesso  à  Justiça
Jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  Superiores  -
Julgamento  monocrático  (art.  557,  -caput-,  do  CPC)  -
Seguimento negado.  -  A extinção da ação principal,  em que
deferido  o  benefício  da  assistência  judiciária  gratuita,  não  é
razão para a extinção, sem resolução do mérito, do incidente
de impugnação à benesse legal. Incumbe a quem impugna os
benefícios  a  prova  da  capacidade  econômico-financeira  do
beneficiado, demonstrando a possibilidade de pagamento das
despesas do processo.  - É assente no Superior Tribunal de
Justiça o entendimento de que a parte (pessoa física) para
se  beneficiar  da  assistência  judiciária  gratuita  deverá,
apenas, declarar na exordial que não possui condições de
custear as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou
de sua família,  não necessitando, portanto,  provar a sua
insuficiência  financeira.  Na  dúvida,  deve-se  conceder  o
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benefício, sob pena de negativa do preceito constitucional
da  inafastabilidade  jurisdicional  (Art.  5º,  XXXV,  CF). -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”  (art.
557,  “caput”,  do  CPC).   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00929892820128152001, - Não possui -, Relator
DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 27-03-2015)
(grifei)

Portanto, não obstante a presunção de pobreza prevista no art.
4º, §1º da Lei 1.060/50 seja relativa,  a Apelante não se desincumbiu do ônus
de  comprovar  que  o  beneficiário pode  arcar  com  as  custas  e  despesas
processuais sem comprometimento da subsistência própria e de sua família.

Nesse prisma, ante a inexistência de provas ou informações
sólidas em  sentido  contrário,  há  de  ser  mantida a  gratuidade  judiciária
anteriormente deferida.

Face  ao  exposto,  com  supedâneo  no  art.  557  do  CPC-73,
NEGO SEGUIMENTO ao presente apelo, mantendo-se, na íntegra, a sentença
vergastada.

P. I.

João Pessoa, 23 de maio de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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