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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  DE  PRIMEIRO 
GRAU  QUE  REVOGOU  O  BENEFÍCIO  DA 
JUSTIÇA  GRATUITA.  AGRAVANTE  QUE 
PROVOU  TER  RENDIMENTO  BASTANTE 
INFERIOR  AO  VALOR  DAS  CUSTAS 
PROCESSUAIS.  PATRIMÔNIO  QUE  NÃO  SE 
CONFUNDE  COM  O  DO  INVENTARIANTE. 
BENS  DO  ESPÓLIO  SUFICIENTES  PARA  O 
PAGAMENTO  DAS  CUSTAS  DO  PROCESSO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Para a análise da concessão do benefício da 
assistência  judiciária  gratuita  em  sede  de 
inventário,  é  irrelevante  apurar  a  condição 
financeira pessoal dos herdeiros, pois o que vai 
balizar a decisão acerca da gratuidade é o valor e 
a  liquidez  dos  bens  do  espólio.  Nada  impede, 
contudo, que o inventariante requeira ao juízo de 
primeiro grau o recolhimento das custas ao final. 
Logo, os argumentos expendidos pelo 
Recorrente não têm o condão de modificar a 
Decisão Monocrática.  Portanto, não tendo o que 
reconsiderar,  à  luz  de  tudo  o  que  foi  exposto, 
DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO, mantendo 
a decisão. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por  unanimidade, em  DESPROVER o AGRAVO INTERNO, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 63.
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por David Henrique de 

Moura Viana contra Decisão Monocrática que, ao negar seguimento ao Agravo 

de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que revogou os benefícios 

da  justiça  gratuita  e  determinou  que  o  espólio  suporte  as  despesas 

processuais.

Em suas razões recursais, explica que o processo tramita há 

mais de quatorze anos sem qualquer manifestação judicial para pagamento de 

custas.

Argumenta  que  aufere  parcos  rendimentos  e  não  pode 

sacrificar um dos bens do espólio para pagar as despesas do processo.

Requer, assim, que seja dado provimento ao Agravo, deferindo 

a justiça gratuita.

É o relatório. 

VOTO

Examinando os pontos debatidos no recurso, não encontrei 

razões para modificar a decisão.

A magistrada revogou o benefício da gratuidade judiciária  por 

entender que o espólio é capaz de suportar as despesas processuais.

Aduz o Recorrente que o processo tramita há quatorze anos e 

o pedido de justiça gratuita foi deferido tacitamente, uma vez que nunca teve 

manifestação do juízo a esse respeito.

Observando a remuneração do Agravante e o valor das custas 
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processuais,  vê-se que estas equivalem a cerca de oito vezes o salário do 

Recorrente.  Tal  fato,  segundo ele  relata,  denota  que para ter  condições de 

arcar com as despesas processuais, terá que vender um dos bens do espólio. 

Entretanto,  esta  afirmativa  não  implica  em  reconhecer  o 

benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso, não se trata de processo no qual o Agravante tem 

que arcar com as custas processuais, mas, sim, de processo de inventário, no 

qual a responsabilidade pelo referido pagamento não é da pessoa física, aqui 

Recorrente, mas do espólio de Gerson Rodrigues Viana e Severina Jerônimo 

de Moura Viana, representado pelo único herdeiro.

Conforme  documento  de  fl.40,  vê-se  que  os  bens  (três 

apartamentos, um terreno e um automóvel) foram avaliados em R$ 381.300,00 

(trezentos e oitenta e um mil  e trezentos reais), sendo, portanto, possível a 

venda de algum bem para pagamento das despesas processuais. 

Como é sabido, para a análise da concessão do benefício da 

assistência  judiciária  gratuita  em sede  de inventário,  é  irrelevante  apurar  a 

condição financeira pessoal  dos herdeiros, pois o que vai  balizar a decisão 

acerca da gratuidade é o valor e a liquidez dos bens do espólio. 

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
INVENTÁRIO.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA 
GRATUITA.  NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO 
DA  AUSÊNCIA  DE  RECURSOS  DO  ESPÓLIO. 
PATRIMÔNIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O 
DO INVENTARIANTE. POSICIONAMENTO DO STJ. 
BENS  DO  ESPÓLIO  SUFICIENTES  PARA  O 
PAGAMENTO  DAS  CUSTAS  DO  PROCESSO. 
PRESENÇA  DE  ELEMENTOS.  INDEFERIMENTO 
NO  PRIMEIRO  GRAU.  FUNDADAS  RAZÕES. 
EXISTÊNCIA.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Nas 
ações de inventário, a concessão dos benefícios da 
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justiça  gratuita  deve  ser  realizada  com  base  nos 
bens do espólio, não se confundindo com a análise 
do  patrimônio  do  inventariante,  conforme  tem  se 
posicionado o colendo Superior Tribunal de Justiça. 
2.  Presentes  elementos  nos  autos  de  que  o 
patrimônio  do  Espólio  é  composto  por  bens  que 
revelam a sua capacidade financeira em arcar com 
as  custas  processuais,  reconhece-se  ao  juízo  da 
causa  a  possibilidade  de  indeferir  o  pleito  de 
concessão  dos  benefícios  da  justiça  gratuita,  sem 
que, com isso, se configure imposição de óbice ao 
acesso  à  prestação  jurisdicional.  3.  Recurso 
desprovido. (TJMG; AI 1.0024.14.238683-8/001; Relª 
Desª  Sandra  Fonseca;  Julg.  28/10/2014;  DJEMG 
10/11/2014)

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  INVENTÁRIO.  PEDIDO  DE 
JUSTIÇA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO. 
IRRESIGNAÇÃO. PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA 
ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS 
QUE  RECAI  SOBRE  O  ESPÓLIO  E  NÃO  AOS 
HERDEIROS  OU  INVENTARIANTE. 
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  INTERNO.  As 
despesas  do  processo  de  inventário  devem  ser 
suportadas  pelo  espólio  e  não pelos  herdeiros.  2. 
Tendo  o  espólio  força  econômica  suficiente  para 
enfrentar  os  encargos  processuais,  descabe 
concessão  da  gratuidade,  devendo  ser  mantido  o 
pagamento  das  custas  ao  final.  (tjrs;  AI  59469-
50.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;  sétima  Câmara 
Cível;  Rel.  Des.  Sérgio  Fernando de Vasconcellos 
Chaves; julg. 23/02/2012; djers 01/03/2012). (TJPB; 
AI  2005506-41.2014.815.0000;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Ricardo  Vital  de 
Almeida; DJPB 14/10/2014; Pág. 12)

Nada  impede,  contudo,  que  o  inventariante  requeira  ao 
juízo de primeiro grau o recolhimento das custas ao final, já que afirma 
não  dispor  de  condições  financeiras  para  adiantar  o  pagamento  das 
custas  sem  prejuízo  de  sua  subsistência  e  necessita  de  tempo  para 
vender um dos bens e arcar com as despesas processuais. 

Logo, os argumentos expendidos pelo Recorrente não têm o 

condão de modificar a Decisão Monocrática.
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Portanto, não tendo o que reconsiderar, à luz de tudo o que foi 

exposto, DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador José Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além 
do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos 
Santos, o  Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz 
convocado para substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes 
Bezerrra Cavalcanti)  e o Excelentíssimo Senhor Desembargador  José 
Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  o  douto  representante  do  Ministério 
Público, Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
Relator
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