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               DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE
PARTILHA  DE  BENS.  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO  PELO  JUÍZO  A  QUO.
DETERMINAÇÃO  PARA  RECOLHIMENTO  DAS
CUSTAS  PROCESSUAIS.   IRRESIGNAÇÃO.
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA OU
DEFERIMETNO  PARA  PAGAMENTO  DE  CUSTAS
AO  FINAL.  POSSIBILIDADE.  REFORMA  DA
INTERLOCUTÓRIA.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO
§ 1º - A, DO ART. 557, DO CPC.

- Efetivamente o patrimônio amealhado pelo casal
e  que visa a partilhar  não autoriza a concessão do
benefício da gratuidade, pois este é destinado aos que
demonstrem  carência  de  recursos  e  estado  de
pobreza, o que não é o caso do agravante.

 Entretanto,  diante  das  atuais  circunstâncias  e
alegações, não havendo demonstração de liquidez, a
fim de que possa arcar com o pagamento das custas
e  despesas  processuais  sem  prejuízo  de  seu
sustento,  a  melhor  solução  neste  momento,  é  o
deferimento do pagamento de custas ao final, quando,
após  a  partilha,  serão  distribuídos  os  ônus  de
sucumbência, aí incluídas todas as custas e despesas
do processo. 

 Estando  a  decisão recorrida  em  manifesto
confronto com a jurisprudência pacificada do Supremo
Tribunal  Federal,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e
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desta  Egrégia  Corte,  necessário  dar  provimento
monocrático ao presente recurso, nos termos do Art.
557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  LUCIANA
TAVARES DA CUNHA MELO GONÇALVES contra a decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande,
nos  autos  da  Ação  de  Partilha  de  Bens,  distribuída  sob  o  nº  00113806-
27.2013.815.0011, a qual foi ajuizada em face do DELÂNIO GONÇALVES DE
ARAÚJO, indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.  

Em suas razões, alega que embora o patrimônio a ser partilhado
seja de grande valor, as despesas e a receita da agravante, não suportaria,
haja vista que os frutos dos alugueres dos imóveis é percebido pelo seu ex-
consorte, além do que o valor da pensão alimentícia fixado na ação principal
não vem sendo pago pontualmente pelo agravado.  Argumentou,  ainda,  que
não  possui  renda,  vez  que  sempre  se  dedicou  ao  lar  conjugal,  e  que  a
agravante  e  seus  filhos  têm  passado  privações,  pois,  para  receber  os
alimentos  devidos  depende  da  prestação  jurisdicional,  inclusive  com
requerimento da prisão do recorrido.

Pugna seja-lhe concedido o beneficio  da gratuidade judiciária
ou,  sucessivamente,  seja-lhe permitido o pagamento das custas ao final  da
ação de separação. Pede pela concessão do benefício ou pelo pagamento das
custas ao final. 

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Vislumbro  que  o  presente  recurso  comporta  análise
monocrática,  consoante autoriza o art.  557, § 1º - A1,  do CPC, haja vista a
decisão fustigada encontrar-se em manifesto confronto com a jurisprudência
pacificada no STJ, conforme veremos.

Efetivamente o patrimônio amealhado pelo casal e que visa a
partilhar  não autoriza  a  concessão do benefício  da gratuidade,  pois  este  é
destinado aos que demonstrem carência de recursos e estado de pobreza, o
que não é o caso do agravante.  

Entretanto,  diante  das atuais  circunstâncias  e alegações,  não
havendo  demonstração  de  liquidez,  a  fim  de  que  possa  arcar  com  o
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento,
a melhor solução neste momento, é o deferimento do pagamento de custas ao

1 Art.  557,  § 1º -  A.  Se a decisão recorrida estiver  em manifesto confronto  com súmula ou  com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator
poderá dar provimento ao recurso. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).

Apelações Cível nº 0001773-67.2015.815.0000                                                  2



final, quando, após a partilha, serão distribuídos os ônus de sucumbência, aí
incluídas todas as custas e despesas do processo. 

Nesse cenário, é de se deferir o pedido de gratuidade formulado
pela agravante para autorizar o pagamento de custas ao final. 

Isso  porque,  é que,  embora  não  desconheça  que  a  Lei  nº
1.060/50, em seu art. 4º, preconiza que o aludido benefício deve ser deferido a
todos aqueles que não tiverem condições de suportar as custas do processo
sem prejuízo próprio ou de sua família, situação em que sustenta se enquadrar
a recorrente, o fato é que, no caso, segundo rol de bens da peça portal (fls.
18/20  e  23/24),  os  litigantes  titulam  significativo  patrimônio  (terrenos  com
edificações,  apartamentos,  casas,  veículos,  motocicleta,  cavalos),  os  quais
foram avaliados em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), consagra uma
situação  que  não  recomenda  o  deferimento  puro  e  simples  do  benefício
pretendido. 

Por outro lado, como este acervo patrimonial dos litigantes não
possui  liquidez,  e não havendo notícia  acerca da existência  de valores em
pecúnia a serem partilhados,  tenho por  pertinente deferir  o pagamento das
custas processuais ao final, o que traduz uma espécie de concessão provisória
da benesse.

Não destoa, este julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  379.735  -  PR
(2013/0240493-9)  [...]AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL NÃO
SUPERIOR  A  DEZ  SALÁRIOS  MÍNIMOS. Merece  litigar  ao
abrigo da justiça gratuita todo aquele que percebe remuneração
líquida  mensal  não  superior  a  dez  salários  mínimos.  [...] O
requerimento  da  AJG  pode  ser  instrumentalizado  tanto
mediante  declaração  da  parte,  quanto  mediante  simples
afirmação  pelo  procurador  na  petição. [...].  Publique-se.
Intimem-se. Brasília (DF),  18 de novembro de 2014.  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES  Relator  (STJ    ,  Relator:  Ministro
BENEDITO GONÇALVES).

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  604.792  -  SP
(2014/0253750-6) […] (EDcl no AREsp 571.737/SP, Rel. Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
02/10/2014, DJe 07/10/2014); PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  -
JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
INCAPACIDADE  FINANCEIRA  -  DECLARAÇÃO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA  -  PRESUNÇÃO  JURIS  TANTUM  -
REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE -  SUMULA 7/STJ -  DECISÃO
AGRAVADA  MANTIDA.  1.-  A  assistência  judiciária,  em
consonância com o disposto na Lei n.º 1.060/50, depende da
simples afirmação da parte interessada 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.  [...].  Ante  o  exposto,  nego
provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Brasília
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(DF),  31  de  outubro  de  2014.  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, Relator (STJ   , Relator: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE).

AgRg  na  PETIÇÃO  Nº  10.656  -  MA  (2014/0204704-4)  [...].
Nestes  casos,  o  benefício  deve  ser  requerido  na  petição
inicial  de  cada  ação,  nos  termos  do  art.  4º  da  Lei  n.º
1.060/50,  verbis:  "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."  [...]  Publique-se.
Intimem-se.  Brasília  (DF),  24 de outubro de 2014.  MINISTRO
FRANCISCO FALCÃO Presidente (STJ - AgRg na Pet:  10656
MA 2014/0204704-4,  Relator:  Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,
Data  de  Publicação:  DJ  11/11/2014)[grifos  e  destaques
acrescidos].

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art.  557, § 1º-A, do  CPC,
DOU  PROVIMENTO  ao  agravo  de  instrumento,  para  que  as  despesas
processuais sejam pagas ao final. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                           RELATOR
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