
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA 

Agravo de Instrumento nº. 2005618-10.2014.815.0000 – 4ª Vara cível da Capital
Relator     : João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Agravante    : Federação Paraibana de HAPKIDO, representada por Almir Macedo da 
Costa
Advogado     : Pamela Cavalcanti de Castro
Agravado      : Confederação Nacional de Hapkido e outros

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE JUSTIÇA 
GRATUITA  —  PESSOA  JURÍDICA  —  BENEFÍCIO 
INDEFERIDO  PELO  JUÍZO  A  QUO —  NÃO 
COMPROVADA  A  IMPOSSIBILIDADE  DE  ARCAR 
COM AS CUSTAS JUDICIAIS — APLICAÇÃO DO ART. 
557, 'CAPUT', DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO. 

— A jurisprudência  do  STJ  tem admitido  o  indeferimento  da 
assistência judiciária gratuita, quando as circunstâncias do caso 
concreto  forem  capazes  de  elidir  a  presunção  relativa  de 
necessidade, que milita em favor do requerente do benefício.

Vistos, etc.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela  Federação 
Paraibana de Hapkido contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da 
Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta em face da Confederação 
Nacional de Hapkido.

Denegado o pedido de justiça gratuita, a agravante requereu a 
concessão do efeito suspensivo ativo ao seu recurso, para conceder a gratuidade em seu 
favor.  Alternativamente,  a possibilidade  de recolher  as custas processuais  apenas  ao 
final do processo. 

O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/36).

Informações às fls. 44.

A parte agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões 
(fls. 47).
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A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 50/54, 
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.

Para fins de adequação do recurso, segundo a sistemática traçada 
pela  lei  nº  11.187/2005,  cumpre  analisar  a  pertinência  do  agravo  de  instrumento 
interposto  contra  a  decisão  que  negou  o  pedido  de  justiça  gratuita  formulado  pela 
agravante.

Em casos como o que se está analisando, a necessidade de um 
pronunciamento  urgente  é  clara,  na medida  em que a  ausência  de recolhimento  das 
respectivas custas por parte da agravante levará à extinção do processo, razão pela qual 
se  faz  presente  o  requisito  do  artigo  527  para  fins  de  admissibilidade  do  presente 
recurso, nos termos do artigo 522 do CPC.

Pois  bem.  Sabe-se  ser  possível  a  concessão  da  assistência 
judiciária gratuita à pessoa jurídica, desde que fique comprovada, de forma robusta, a 
necessidade do benefício postulado. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. 
Direito  de  acesso  à  justiça.  Pessoa  jurídica. Possibilidade  . 
Necessidade  de  comprovação  da  situação econômica. Ausência. 
Jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  Superiores.  Julgamento 
monocrático  (art.  557,  'caput',  do  CPC).  Seguimento  negado. 
Conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  parte 
pessoa jurídica sem fins lucrativos, para se beneficiar da assistência 
judiciária  gratuita  deverá  demonstrar  documentalmente  a 
impossibilidade  de  arcar  com  as  despesas  processuais,  sem 
comprometer sua própria existência. O relator negará seguimento a 
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal 
Superior. (art. 557, 'caput', do CPC). Vistos etc. (TJPB - ACÓRDÃO/
DECISÃO do Processo Nº 00002329620158150000, - Não possui -, 
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 02-02-
2015) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA 
GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA.  EXIGÊNCIA  DE  PROVA 
CONTUNDENTE, ESCORREITA, IDÔNEA E ROBUSTA DA 
INVIABILIDADE  DE  ASSUNÇÃO  DOS  ENCARGOS 
PROCESSUAIS.  SÚMULA  Nº  481/STJ.  INEXISTÊNCIA  DE 
DOCUMENTOS  COMPROBATÓRIOS  DO  ESTADO  DE 
MISERABILIDADE.  INDEFERIMENTO  DO  PLEITO  DE 
JUSTIÇA  GRATUITA.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA 
SEGUIMENTO. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº 
20047616120148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA  MARIA 
DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 25-11-2014) 
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No caso dos autos, a agravante não juntou qualquer documento 
que comprovasse sua situação de necessidade. 

De  acordo  com  as  decisões  do  Tribunais  Superiores,  a 
gratuidade da justiça é deferida às pessoas jurídicas apenas em situações excepcionais, 
onde se faz imprescindível a  demonstração  cabal  da incapacidade  financeira  para 
custear as despesas processuais, o que não foi feito no presente caso.

Ora,  não  acostar  um  documento  realmente 
comprovando  suas  reais  dificuldades  financeiras,  é  de  se  presumir  as 
condições de custear as despesas processuais. 

Verifica-se,  pois,  que a  recorrente  tenta  se  esquivar  do 
pagamento  das  taxas  judiciais  sem,  contudo,  demonstrar  satisfatoriamente  sua 
debilidade econômica. 

Desta feita, não se demonstra cabível o deferimento do pedido 
de justiça gratuita formulado, como, pelos mesmos argumentos, o pedido alternativo de 
recolhimento  das  custas  ao  final  do  processo,  em  face  de  não  ter  a  agravante 
demonstrado  efetivamente  a  sua  impossibilidade  de  arcar,  nesse  momento,  com as 
despesas processuais.

Pelo exposto, nos termos do art. 557,  caput, do CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO ao recurso.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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