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               DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  – AÇÃO  DE
INVENTÁRIO  –  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA
INDEFERIDA  PELO  JUÍZO  A  QUO.  AGRAVANTE
QUE PROVOU AUFERIR 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 – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO.

- Efetivamente  o  patrimônio  que  se  visa  a
inventariar não autoriza a concessão do benefício da
gratuidade, pois cuidando-se de pedido de concessão
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.

 Entretanto,  diante  das peculiaridades  do caso,
nada obsta que a recorrente formule diretamente ao
juízo  a  quo  pretensão  de  recolhimento  das  custas
processuais ao final. 

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  JANETE
MONTEIRO FERNANDES contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo
da  1ª  Vara  de  Sucessões  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de
Inventário, distribuída sob o nº 0036045-69.2013.815.2001, dos bens deixados
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GERALDO  DA  SILVA  MONTEIRO,  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 suportariam o
pagamento  das  custas  processuais,  devendo,  pois  ser  agraciada  com  os
benefícios da justiça gratuita. 

Pugna seja-lhe concedido o beneficio da gratuidade judiciária. 

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Verifica-se dos autos que o juízo  a quo  indeferiu o pedido de
Justiça Gratuita formulado pela recorrente, por entender que o espólio pode
suportar as despesas processuais.

De efeito, para a análise da concessão 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.

No caso dos autos, o valor do patrimônio deixado pelo de cujus
foi  estimado  pela  inventariante  em  R$  1.150.000,00  (Um  milhão,  cento  e
cinqüenta mil reais), valor bastante expressivo e capaz de suportar as custas e
despesas processuais, as quais são da ordem de pouco mais de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), conforme informado pela agravante às fls. 05.

Nesse cenário, mostra-se acertada a decisão recorrida, vez que
é possível a venda de algum bem para pagamento das despesas processuais.
Contudo, Nada impede 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.

A Jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Senão vejamos:

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  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
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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.
(Aint.  Nº  2012856-80.2014.815.0000,  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos, Julgado em 24/02/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.  BENEFÍCIO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA.
PATRIMÔNIO  DO  ESPÓLIO.  ENTE  DESPERSONALIZADO.
HIPOSSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.
-  Para  concessão  do  benefício  da  assistência  judiciária
gratuita  ao  espólio,  é  necessário  apurar  a  extensão  do
patrimônio  que  compõe  o  acervo  hereditário  do  ente
despersonalizado. - Inexistindo nos autos comprovação, por
meio  de  prova  satisfatória,  acerca  da  hipossuficiência
financeira  do  ente  despersonalizado,  não  há  como  ser
concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao
espólio. - A aplicabilidade do art. 557, do Código de Processo
Civil, supõe ao julgador, de forma isolada, negar seguimento ao
recurso, conferindo à parte prestação jurisdicional equivalente a
que seria concedida caso a demanda fosse julgada pelo órgão
colegiado. Vistos. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
20138752420148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. Em 30-
03-2015) .

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20128568020148150000,
- Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
27-11-2014) 

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
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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) [grifos acrescidos].

Assim, vejo que os argumentos delineados pela Recorrente não
têm o condão de modificar a Decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO, vez que em confronto com a jurisprudência
dominante desta Corte.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                           RELATOR

Agravo de instrumento nº 0002279-43.2015.815.0000                                       4


