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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INTRUMENTO –  INTERLOCUTÓRIA 
QUE  NEGA  PRETENSÃO  PELA  JUSTIÇA 
GRATUITA.  IRRESIGNAÇÃO  VIA  O  PRESENTE 
INSTRUMENTAL.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA. 
RECURSO  AINDA  CONTRÁRIO  À 
JURISPRUDÊNCIA  PÁTRIA.  ESPÓLIOS  COM 
VASTO ACERVO PATRIMONIAL. INTERLOCUTÓRIA 
MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT, DO 
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO PRESENTE 
AGRAVO. 
– Não há que se falar em deferimento de gratuidade 
judiciária em favor de dois vastos espólios, onde se 
discute, inclusive, pretensões consideráveis de parte 
do acervo, longe de redundar em miserabilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de 
Altamir Cleto Milanez Pinto, e outro, em face de interlocutória, de fls. 89-90, 
que indeferiu seu benefício da justiça gratuita, intimando o agravante, para 
pagamento das custas iniciais no prazo de trinta dias.

Alega o agravante Anisio Amando Cunha Maia, inventariante na 
ação principal declaratória de nulidade, que não tem condições de arcar com 
as custas do processo e os honorários advocatícios dele decorrentes.

Diz  que,  no ano de  2013,  teve um rendimento tributável  de 
R$43.940,00, o correspondente a uma média de R$3.661,00 por mês, tendo 
dois filhos para sustentar em idade escolar.
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Acrescenta o alto valor das custas processuais cobradas pelo 
Estado da Paraíba, que, não ação principal alcança a sifra de R$7.262,85.

Sustenta o fato dele e dos espólios não terem condições de 
arcar com esse valor, sem que, para isso, comprometam seu sustento familiar.

Pugnam, enfim, pelo total  provimento do presente agravo de 
instrumento, com a revogação da decisão hostilizada, devendo ser deferido o 
benefício da Justiça Gratuita formulado na petição inicial, em todos os seus 
termos, com determinação do regular prosseguimento da demanda principal.

Eis o relatório. Passo a decidir.
O presente  caso  é  de  negativa  de  seguimento  ao  presente 

recurso de agravo de instrumento, senão vejamos.
O fato é que, conforme denota-se pelas fls. 10 e ss., a ação 

principal versa acerca de uma declaratória de nulidade de compra e venda, 
onde os dois espólios, ora agravantes, a promovem pleiteando o benefício da 
gratuidade judiciária.

Ora,  como deferir  um pedido  de gratuidade judiciária  a  dois 
espólios, cujos bens são os descritos nas fls. 41 e ss. do presente feito?

Inclusive, a própria ação principal discute a compra e venda e 
seus  vários  contratos  consectários  de  imóveis  pertencentes  aos  espólios, 
numa demonstração inconteste de ser vasto o acervo patrimonial contido nos 
espólios em disceptação.

De  fato,  longe  de  ser  o  caso  de  deferimento  de  gratuidade 
judicial  em favor  dos  espólios  de  Altamir  Cleto  Milanez  Pinto  e  de  Victor 
Milanez Cunha Maia.

Nos  autos,  só  o  que  não  existe  é  comprovação  de 
miserabilidade em favor dos espólios em questão. Muito pelo contrário, o que 
existe  no  caderno  processual  é  significativa  pretensão  daqueles 
agrupamentos de bens, representados por seu inventariante, no sentido de 
salvaguarda de seus legítimos interesses. Que, diga-se de passagem, não 
são poucos.

Quanto ao assunto, vejamos o que diz a jurisprudência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO -  JUSTIÇA GRATUITA -  ESPÓLIO - 
INVENTÁRIO -  AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA 
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIMENTO. 
O benefício da assistência  judiciária  somente será concedido 
quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência 
de recursos para arcar com as custas processuais e honorários 
advocatícios, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, do 
artigo 5º,  da Constituição da República,  de 1988.  Recurso não 
provido.
(TJ-MG - AI: 10223120221989001 MG , Relator: Veiga de Oliveira, 
Data de Julgamento:  28/05/2013,  Câmaras Cíveis  /  10ª  CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2013)

2



AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  INVENTÁRIO  -  ESPÓLIO  - 
REQUERIMENTO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA  -  NÃO 
COMPROVAÇÃO  DA  INSUFICIÊNCIA  DE  RECURSOS  - 
INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA.
− O fato de o espólio não deter personalidade jurídica não   
inviabiliza a concessão da assistência judiciária ao ente, a qual, 
contudo,  fica  condicionada  à  demonstração  de  sua 
miserabilidade jurídica através de elementos e circunstâncias 
que façam prova de sua necessidade econômica.
− Devem  ser  indeferidos  os  benefícios  da  assistência   
judiciária ao espólio que se limita a alegar a hipossuficiência, 
deixando  de  comprovar  a  reduzida  expressão  econômica  do 
monte-mor  para  fazer  jus  ao  benefício,  não  sendo  suficiente 
para sua a concessão a simples declaração de pobreza firmada 
pela  inventariante  e  demais  herdeiros,  notadamente  porque 
estes não se confundem com a figura do espólio.
(TJ-MG - AI: 10024132389370001 MG , Relator: Elias Camilo, Data 
de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, 
Data de Publicação: 22/04/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  INVENTÁRIO  -  ESPÓLIO  - 
REQUERIMENTO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA  -  AUSÊNCIA  DA 
COMPROVAÇÃO  DA  INSUFICIÊNCIA  DE  RECURSOS  - 
INDEFERIMENTO. 
− Tratando-se de decisão sem caráter terminativo do feito, não se 
exige  fundamentação  elaborada,  desde  que  permita  à  parte  o 
conhecimento  dos  motivos  de  sua  prolação,  assegurando  o 
pronunciamento contraditório.
− O fato de o espólio não deter personalidade jurídica não   
inviabiliza a concessão da assistência judiciária ao ente, a qual, 
contudo,  fica  condicionada  à  demonstração  de  sua 
miserabilidade jurídica através de elementos e circunstâncias 
que façam prova de sua necessidade econômica. 
− Devem  ser  indeferidos  os  benefícios  da  assistência   
judiciária ao espólio que se limita a alegar a hipossuficiência, 
deixando  de  comprovar  a  reduzida  expressão  econômica  do 
monte-mor  para  fazer  jus  ao  benefício,  não  sendo  suficiente 
para sua a concessão a simples declaração de pobreza firmada 
pelo inventariante, notadamente porque este não se confunde 
com a figura do espólio, visto ser somente o seu representante 
legal.
(TJ-MG - AI: 10024132797028001 MG , Relator: Elias Camilo, Data 
de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, 
Data de Publicação: 22/04/2014)

De modo que, agiu bem a Magistrada de piso, no momento em 
que negou a gratuidade judiciária.

Ora,  não  poderia  ter  feito  diferente  a  Magistrada  diante  do 
acervo patrimonial que, ainda, pretende benefício de gratuidade. 
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E  como  o  presente  recurso  de  agravo  de  instrumento  é 
manifestadamente  improcedente,  encontrando-se,  ainda,  em  discrepância 
com a jurisprudência pátria,  sua negativa de seguimento é medida que se 
impõe, inclusive pelo acerto da decisão hostilizada.

Forte nas razões acima, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE 
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, assim o fazendo, me utilizando 
do art. 557, caput, do CPC.

Transitada  sem recurso  a  presente  decisão,  arquivem-se  os 
presentes autos, com as cautelas de praxe e diligências de estilo.

Comunicações necessárias, sobretudo ao Juízo da causa.
P.I.
João Pessoa/PB, 29 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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