
  

Provimento n.° 10/2001  

 

Trata do procedimento a ser 
adotado nos pedidos de 
Assistência Judiciária, revogando 
os Provimentos nº 06/98, de 02 de 
julho de 1998 e nº 09/98, de 1º de 
setembro de 1998, e dá outras 
providências. 

 

A Desa. MARILZA MAYNARD SALGADO DE 
CARVALHO, Corregedora Geral da Justiça do Estado de Sergipe, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 33, da Lei Estadual n° 2.246/77. 

Considerando o disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição 
Federal, no artigo 3º, XX, da Constituição Estadual, no artigo 5º, da Lei nº 
1.060/50, no artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, no artigo 2º, da Lei 
Complementar Estadual nº 15/94 e no artigo 75, da Lei Estadual nº 2.246/79; 

Considerando reiteradas decisões do Tribunal de Justiça deste 
Estado, no sentido de que cabe à parte escolher o local em que deseja ajuizar a 
ação, mesmo que requeira o benefício da justiça gratuita; 

Considerando que a competência das Varas de Assistência 
Judiciária, conforme entendimento pacífico do Tribunal Pleno, não pode ser 
qualificada de absoluta, sendo “interpretada como privilégio do hipossuficiente 
e não como discriminação do seu acesso à Justiça, em razão de sua situação 
econômica desfavorável, o que redundaria em contrariar o próprio fim da Lei de 
Assistência Judiciária Gratuita”; 

Considerando, por fim, a necessidade de dissipar dúvidas e 
estabelecer orientação sobre o assunto, objetivando seu melhor disciplinamento 
e cumprimento, 

 

 

RESOLVE 

 
 

Art. 1° – Optando o autor pela não utilização das Varas de 

Assistência Judiciária, o seu pedido será levado à Distribuição, onde houver, 



  

independentemente da expedição de guia, ficando a cargo do Juiz decidir a 

respeito da concessão da gratuidade. 

§1º - Indeferido o pedido, deve o próprio Cartório que funciona 

junto ao Juízo, expedir a competente guia, intimando o autor para recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de cancelamento da Distribuição, na forma do 

artigo 257, do Código de Processo Civil; 

§2º - Havendo recurso do indeferimento do pedido de justiça 

gratuita, fica sobrestado o preparo até o trânsito em julgado da decisão; 

§3º - O mesmo procedimento será adotado para os feitos atribuídos 

aos juízos privativos, assim entendidos conforme disposto do artigo 3º, deste 

Provimento. 

 

Art. 2º – Tendo o Juiz que nomear defensor, sendo a parte 

juridicamente necessitada, cabe-lhe diligenciar no sentido de fazer recair a 

nomeação em membro da Defensoria Pública, e, na sua falta, em advogado 

indicado pela OAB, sem prejuízo da prevalência do causídico que o interessado 

possa indicar (art. 5º e parágrafos, da Lei nº 1.060/50). 

 

Art. 3º – Excluem-se da competência das aludidas Varas os feitos 

atribuídos aos juízos privativos ou especiais, assim conceituados em razão da 

matéria, da pessoa, ou em decorrência de outras circunstâncias, a exemplo das 

Varas da Fazenda Pública, de Falência, de Acidentes, da Infância e da 

Juventude, dos Registros Públicos, bem assim dos juizados criados e 

estabelecidos por lei, como os previstos na Lei nº 9.099/95, somente cabendo 

exceção quando as normas de organização judiciária assim o determinarem, 

expressamente, como se observa no artigo 74, §3º, I, do Código de Organização 

Judiciária. 

 

Art. 4º – Para fins de enquadramento do beneficiário à assistência 

judiciária, deve o Magistrado orientar-se pelo disposto na Lei Estadual nº 



  

2.529/85, com a redação dada pela Lei Estadual nº 2.545/85. Por seus termos, 

faz jus ao benefício pessoa cuja situação financeira não permita pagar as 

despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e 

da família, esclarecendo que tal situação financeira se configura com a 

percepção de rendimentos até três vezes o salário mínimo, ressalvado caso 

excepcional, na apreciação do magistrado. 

 

Art. 5º – Ficam revogados os Provimentos nº 06/98, de 02 de julho 

de 1998 e nº 09/98, de 1º de setembro de 1998. 

 

Art. 6º – Este Provimento entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

 
Registre-se.  Publique-se.  Cumpra-se. 
 
 
Aracaju, 21 de dezembro de 2001. 

 
 
 

MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO 
Corregedora-Geral da Justiça 


