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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE 
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA.  INDEFERIMENTO 
PELO JUÍZO DE 1º GRAU. LEI N.º 1.060/50. PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL  DO  ACESSO  À  JUSTIÇA. 
DECLARAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA.  PROVA  DE 
MISERABILIDADE.  PRESCINDIBILIDADE. 
REQUISITOS  AUTORIZADORES  DO  BENEFÍCIO 
PLEITEADO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

-  O  benefício  da  assistência  judiciária  poderá  ser 
concedido  a  qualquer  pessoa  que  não  disponha  de 
recursos  financeiros  suficientes  para  "pagar  as  custas  do  
processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou  
de sua família".

− A lei  que dispõe acerca da concessão de assistência 
judiciária  gratuita  objetiva  proporcionar  aos  cidadãos  o 
acesso à justiça, não sendo a miserabilidade requisito legal 
para a concessão do benefício.
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− O fato de o espólio constituir uma universalidade de 
bens,  por  si  só,  não  é  condição  imprescindível  para  que 
venha a  arcar  com as  despesas  processuais,  devendo ser 
levado  em  consideração  outras  circunstâncias  e 
peculiaridades do caso concreto.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 

Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em dar provimento 
ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo,  interposto  por  Nely  Eveltina  Vilar  e  Thais  Andrey  Ramos  de 
Almeida contra  decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de 
Taperoá,  fl.  17,  que,  nos  autos  do  Arrolamento  Sumário  por  elas  ajuizado, 
indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, ante a existência de patrimônio no 
inventário, que “por óbvio, pode suportar as despesas”.

Em suas razões recursais, fls. 02/14, as agravantes afirmam 
que  são  herdeiras  por  testamento  particular,  reconhecido  pela  Ação  nº 
009.2011.000.575-9, dos bens deixados pelo falecido Orni Batista Vilar.

Alegam  que,  “ao  apreciar  o  pedido  de  gratuidade 
judiciária, a Douta Juíza, entendeu por indeferi-la, afirmando que por tratar-se, 
no  seu  entendimento,  de  desfazimento  de  condomínio,  deveria  a 
Agravante/Inventariante, postular em Juízo a venda de um dos imóveis para 
satisfazer o valor emanado da contadoria judicial”. 

Asseveram  que  para  a  concessão  do  benefício  da 
Assistência Judiciária Gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do 
requerente, pois, a simples afirmação no sentido de que não está em condições 
de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio  ou de sua família, 
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é suficiente para o deferimento, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50.

Argumentam  que  dizer  que  a  renda  declarada  é 
incompatível com o benefício pretendido fere os princípios da isonomia e da 
razoabilidade  preconizados  na  Constituição  Federal,  porquanto  o  acesso  à 
justiça é direito de todos.

Sustentam  que  a  renda  que  percebem  mensalmente  as 
impossibilita de pagar as despesas judiciais, sendo desarrazoado se desfazer de 
um dos bens a que têm direito para efetuar o referido pagamento.

Afirmam  que  estão  presentes  os  requisitos  para  a 
concessão de efeito suspensivo à decisão hostilizada, uma vez que o fumus boni  
iuris  consubstancia-se  na  simples  afirmação  da  parte  em  necessitar  da 
gratuidade judiciária,  bem assim que o  periculum in  mora ressai  de maneira 
inconteste, ao se demonstrar que as agravantes não dispõem de qualquer meio 
de promover o seu sustento e promover o pagamento das custas.

Por fim, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, no 
mérito, pelo provimento ao recurso, para que a decisão seja reformada, com a 
concessão da gratuidade judiciária.

Efeito suspensivo deferido, fls. 161/164.

A Procuradoria  de  Justiça  entendeu  não  ser  o  caso  de 
manifestação de mérito, fls. 172/175.

É o relatório. Decido.

A  decisão  questionada  por  meio  deste  agravo  de 
instrumento  indeferiu  o  pedido  de  gratuidade  judiciária  nos  autos  do 
inventário cujas herdeiras são as agravantes.

A magistrada a  quo entendeu que, em se tratando de um 
procedimento destinado a desfazer condomínio sobre conjunto de bens com 
valor  econômico,  cabe  à  inventariante  “requerer  ao  Juízo  autorização  para 
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venda de bens cujo valor suplante despesas que tenha com o processamento do 
inventário”.

Por  sua  vez,  a  inventariante  aponta  que  não  possui 
condições de arcar com as custas do processo. Sustenta, ademais, que o de cujus 
deixou  duas  herdeiras,  em proporção  de  50% para  cada  uma,  cujo  espólio  é 
constituído pelos seguintes bens, fl. 57:

-  Imóvel  situada  à  rua  Manoel  Dantas  Vilar,  n.  37,  Centro, 
Taperoá- PB, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
- Sítio com 150 (cento e sessenta) hectares, situado na zona rural 
daquele município, avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais).

Acrescentam, as agravantes, Nely Etelvina e Thais Andrey, 
que não têm pretensão em vender os dois únicos bens deixados pelo falecido, 
Sr. Orni Batista Vilar, respectivamente, esposo e pai de criação, bem assim que 
não possuem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 
sustento próprio ou de sua família, acostando os respectivos comprovantes de 
rendas às fls. 24/26.

Pois  bem.  Preceitua  a  Constituição Federal  que "o  Estado  
prestará  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem insuficiência  de  
recursos" (art. 5º, LXXIV). Também dispõe a Lei nº 1.060/50, que "estabelece normas  
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados":

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta lei os nacionais ou estrangeiros 
residentes  no país,  que necessitarem recorrer  à  Justiça  penal,  civil, 
militar ou do trabalho.
Parágrafo único.  Considera-se necessitado,  para os fins legais,  todo 
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 
processo  e  os  honorários  de  advogado,  sem  prejuízo  do  sustento 
próprio ou da família.
[...]
Art.  4º.  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 do 
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
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§ 1º  Presume-se pobre,  até prova em contrário,  quem afirmar essa 
condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo 
das custas judiciais.

Dos  dispositivos  legais  acima  transcritos,  infere-se  que 
poderá ser concedido o benefício da assistência judiciária a qualquer pessoa 
que não disponha de recursos financeiros suficientes para "pagar as custas do  
processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família".

Sobre o tema, cito comentário de Alexandre de Moraes:

A constituição  Federal,  ao  prever  o  dever  do  Estado  em  prestar 
assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem 
insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios 
constitucionais,  tais  como igualdade,  devido  processo  legal,  ampla 
defesa,  contraditório e,  principalmente, pleno acesso à Justiça.  Sem 
assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  hipossuficientes,  não 
haveria  condições  de  aplicação  imparcial  e  equânime  de  Justiça. 
Trata-se,  pois,  de  um  direito  público  subjetivo  consagrado  a  todo 
aquele que comprovar  que sua situação econômica não lhe permite 
pagar  os  honorários  advocatícios,  custas  processuais,  sem  prejuízo 
para seu próprio sustento  ou de sua família  (Constituição  do  Brasil  
interpretada  e  legislação  constitucional. São  Paulo:  Atlas,  2002.  p.  440, 
grifo nosso).

Como  se  observa,  a  lei  para  a  concessão  de  assistência 
judiciária gratuita possui como um de seus corolários proporcionar aos cidadãos o 
acesso à justiça, não sendo a miserabilidade requisito legal para a concessão do 
benefício. Nesse sentido:

Assistência  judiciária  gratuita  –  [...],  não  se  exige,  como  seu 
pressuposto, a miséria absoluta, podendo ser outorgada a quem tem 
até  certos  bens,  uma  vez  que  a  lei  não  reclama  seu  sacrifício  em 
benefício  dos  ônus  processuais.  Ademais,  nada  impede  a  sua 
condenação por força da sucumbência, a qual restará suspensa por 5 
(cinco) anos, para que se encontrem recursos que a satisfaça (Ap. Cív. 
n. 49.750, de Tijucas, rel. Des. Amaral e Silva).

Colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUSTIÇA 
GRATUITA.  INDEFERIMENTO.  PARTILHA  DE  ÚNICO  BEM 
MÓVEL,  COM  VALOR  INEXPRESSIVO.  DOCUMENTOS 
CARREADOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE 
DA  CONCESSÃO  DA  BENESSE.  DECISÃO  REFORMADA. 
RECURSO  PROVIDO.    Para  que  a  parte  possa  usufruir  dos 
benefícios  da  justiça  gratuita,  não  é  necessária  a  condição  de 
miserabilidade,  bastando,  para  tanto,  a  comprovação  de 
hipossuficiência e que os custos com o processo possam acarretar 
prejuízos  ao  sustento  próprio  e/ou  de  sua  família.    Ademais, 
verificando  nos autos que o  único  bem deixado pelo  de cujus  e 
objeto de partilha entre os quatro sucessores possui baixo valor, o 
deferimento da benesse é a medida que se impõe (TJSC, Agravo de 
Instrumento n. 2013.045321-8, de Tubarão, rel. Des. João Batista Góes 
Ulysséa, j. 12-09-2013).

Diante  disso,  exsurge  cristalino  que  o  pagamento  das 
custas processuais afetaria o sustento da inventariante e da viúva meeira,  já 
idosa, cuja renda não é alta, bem como de seus familiares, mesmo porque, ao 
que consta,  não há notícias  de terceiros questionando a aplicação da Lei  n. 
1.060/1950.

Quanto  ao  pagamento  das  custas  pelo  espólio,  apenas  o 
argumento de que este constitui uma universalidade de bens, por si só, não é 
condição  imprescindível  para  arcar  com  as  custas,   devendo  ser  levado  em 
consideração outras circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, conforme 
julgado que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 
LEI Nº 1060/50. ESPÓLIO. PESSOA JURÍDICA POR EQUIPARAÇÃO. 
NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS 
DESPESAS  PROCESSUAIS  DA  DEMANDA.  SENTENÇA 
MANTIDA.  A  interpretação  constitucional  da  Lei  nº  1.060/50,  que 
garante  aos necessitados  Assistência  Judiciária  Gratuita,  permite  ao 
magistrado  indeferir  ou  revogar  o  benefício  quando  tiver  fundadas 
razões. Deve ser mantida a decisão que indefere a gratuidade da justiça 
quando  não  demonstrada,  pelo  inventariante  do  Espólio,  a  alegada 
incapacidade do recorrente de suportar os custos da demanda, a teor do 
inc. II do art. 333, do Código de Processo Civil. O deferimento de justiça 
gratuita  ao  espólio  é  admissível  mediante  a  comprovação  de  sua 
hipossuficiência financeira para custear as despesas do processo. O 
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fato de o espólio constituir-se uma universalidade de bens, por si só, 
não implica condição econômica para arcar com as despesas judiciais. 
Lado outro, deve ser revogada os benefícios da assistência judiciária, 
quando desconstituída pelo impugnante a presunção de pobreza que 
milita em favor do  espólio ou se, na condição de pessoa jurídica, por 
equiparação, não comprovar este ente a incapacidade de suportar as 
despesas processuais da demanda. (TJMG; APCV 1.0351.02.012952-1/001; 
Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 16/01/2014; DJEMG 24/01/2014) 

Ademais,  em face dos  dois  únicos bens que compõem o 
espólio,  não  seria  desarrazoado  deferir  o  benefício,  sob  pena  de  diminuir 
desproporcionalmente o montante a ser partilhado. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO 
QUE  INDEFERIU  A  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO. 
DECLARAÇÃO  DE  CARÊNCIA  ECONÔMICA  DOS 
AGRAVANTES, ALIADA A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS,  QUE 
COMPROVAM  A  HIPOSSUFICIÊNCIA.  PEDIDO  QUE  SE 
IMPUNHA DEFERIDO. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE QUE 
NÃO  SE  CONSTITUI  EM  PRESSUPOSTO  PARA  O 
DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO. 1. É assente, 
na  jurisprudência,  que  a  afirmação  da  parte  de  que  não  tem 
condições de arcar com as custas do processo e com os honorários 
advocatícios,  sem prejuízo  próprio  ou de sua família,  desde  que 
confortada  em  elementos  dos  autos,  permite  a  concessão  da 
assistência  judiciária.  2.  Na  hipótese,  a  agravante  e  os  demais 
herdeiros do espólio agravante comprovaram a impossibilidade de 
arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de 
sua família. Com efeito,  cuida-se  de  agravante  com renda  mensal 
bruta no valor de R$ 1.506,00 (um mil, quinhentos e seis reais), sendo 
que os demais herdeiros do espólio requerente foram qualificados na 
ação de inventário como auxiliar administrativo, técnico eletrônico e 
assistente  de  cobrança.  3.  Nos  casos  de  "Assistência  Judiciária 
Gratuita  –  [...  ],  não  se  exige,  como  seu  pressuposto,  a  miséria 
absoluta, podendo ser outorgada a quem tem até certos bens, uma 
vez  que  a  Lei  não  reclama  seu  sacrifício  em  benefício  dos  ônus 
processuais. Não obstante, nada impede a sua condenação por força 
da sucumbência, a qual restará suspensa por 5 (cinco) anos, para que 
se encontrem recursos que a satisfaça" (AP. Cív. N. 49.750, de tijucas, 
Rel.  Des.  Amaral  e  Silva).  (TJSC;  AI  2013.048905-5;  Navegantes;  
Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Adilson Silva; Julg.  
03/06/2014; DJSC 06/06/2014; Pág. 361)

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  INVENTÁRIO.  JUSTIÇA 
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GRATUITA.  LEI  Nº  1.060/50.  INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A 
QUO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.  CF, ART. 5º, LXXIV. 
BENS  INDICADOS  À  PARTILHA  QUE  NÃO  REPRESENTAM 
VALOR CONSIDERÁVEL. REQUISITOS AUTORIZADORES DO 
BENEPLÁCITO POR ORA PRESENTES. BENESSE CONCEDIDA. 
VALOR  DA  CAUSA.  RETIFICAÇÃO  DESNECESSÁRIA. 
INTERLOCUTÓRIO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Em 
ação de inventário, as custas são arcadas pelo espólio. Não obsta a 
concessão da justiça gratuita a existência de bens a partilhar, desde 
que não representem quantia significativa. 2. A teor do § 1º do art. 4º 
da Lei n. º 1.060/50, basta à parte que entende estar enquadrada na 
hipótese  legal  requerer  ao  juízo  a  justiça  gratuita,  por  meio  de 
declaração de hipossuficiência de recursos. (TJSC; AI 2014.012362-4; 
São João Batista; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcus 
Túlio Sartorato; Julg. 24/06/2014; DJSC 27/06/2014; Pág. 298) 

Desse modo, ante as peculiaridades do caso concreto, não há 
motivos a autorizar a modificação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao 
decisum hostilizado.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, para conceder o benefício da justiça gratuita 
requerido.

É o voto.

Presidi o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 
28  de  agosto  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  180,  dele 
participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, a Exma. Sra. Dra. Jacilene 
Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 1º de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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