
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002076-81.2015.815.0000.
ORIGEM: Vara Especializada das Sucessões da Comarca de Campina Grande. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Jorge Diniz de Farias. 
ADVOGADO: Gustavo Giorggio Fonseca Mendonza e Rodolfo Gaudêncio Bezerra. 
AGRAVADO: Justiça Pública. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RECURSO INTERPOSTO FORA DO 
PRAZO  LEGAL  PREVISTO  NO  ART.  522,  CPC.  INTEMPESTIVIDADE. 
SEGUIMENTO NEGADO.

Nega-se seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC, ao Agravo interposto fora do 
prazo previsto no art. 522, do mesmo Código.

 
Vistos etc. 

Jorge Diniz de Farias interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão do 
Juízo da Vara Especializada  de Sucessões da Comarca de  Campina Grande, f. 67, 
prolatada  nos  autos  da Ação  de  Inventário, que  indeferiu  seu requerimento  de 
gratuidade judiciária,  ao fundamento  de  que  ele, nomeado como Inventariante,  é 
comerciante, tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, e que 
as custas também poderão ser rateados entre os herdeiros.

Em suas razões, f. 02/09, alegou que a única exigência do legislador para o 
deferimento  do  benefício  da  gratuidade  judiciária  é  a  simples  afirmação  de 
impossibilidade de pagamento das despesas processuais, e que o fundamento de que 
as custas poderão ser rateadas entre os herdeiros fere o princípio constitucional da 
isonomia. 

Requereu o  provimento  do  Recurso para  que  a  Decisão  agravada  seja 
reformada e deferida a justiça gratuita. 

É o Relatório.

O Agravante foi  intimado da Decisão agravada  por  meio de  Nota de Foro 
publicada no Diário da Justiça de 19/3/2015, consoante a Certidão de f. 71.

Considerando  que  o  prazo  para  a  interposição  do  recurso  iniciou  em 
20/3/2015,  sexta-feira,  primeiro dia seguinte à data da publicação, seu termo final  foi 
29/3/2015,  domingo,  que,  prorrogado  para  o  primeiro  dia  útil,  tem-se  a  data  de 
30/3/2015, segunda-feira. 

O  Agravo foi  interposto  em  8/4/2015,  Protocolo  de  f.  2, portanto, 
intempestivamente. 

Posto isso,  considerando que o  Agravo de Instrumento  é manifestamente 
inadmissível, com base no art. 557, caput, do CPC, nego-lhe seguimento.

Publique-se. Intimem-se.



Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


	AGRAVADO: Justiça Pública. 

