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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  JUSTIÇA  GRATUITA. 
PESSOA  JURÍDICA.  HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO 
DEMONSTRADA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

− A doutrina e a jurisprudência têm admitido a extensão 
do  benefício  da  gratuidade  às  pessoas  jurídicas;  todavia,  a 
concessão desse benefício impõe que as mesmas comprovem, 
de modo satisfatório,  a  impossibilidade de arcarem com os 
encargos processuais.  In casu, como restou fundamentado na 
decisão  agravada,  a  instituição  recorrente  não  comprova  o 
direito ao benefício da justiça gratuita.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 120.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco Cruzeiro do 
Sul contra decisão de relatoria deste Gabinete (fls. 80/80v), a qual, sem ingressar no 
mérito  recursal,  indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada,  nesta  instância, 
pelo recorrente e estabeleceu prazo legal para ser recolhido o preparo, sob pena de 
decretação da deserção do agravo de instrumento. 

Em suas razões recursais, sustenta o insurgente que a decisão 
ora agravada merece reforma, argumentando, em síntese, a alteração de sua situação 
econômico-financeira com a decretação de liquidação extrajudicial e a necessidade de 
concessão  de  gratuidade  judiciária  às  pessoas  jurídicas  incapazes  de  efetuar  o 



recolhimento do preparo.

Ao final,  pugna pelo provimento do presente agravo interno 
por este Colendo colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial. 

Voto.

Primeiramente,  faz-se  importante  destacar  que  conheço  do 
recurso,  porquanto  adequado  e  tempestivo.  De  outra  banda,  contudo,  nego-lhe 
provimento, em razão de todas as razões que seguem.

Através da presente insurgência, a recorrente pleiteia que seja 
reformada a decisão de lavra deste Gabinete,  que, conforme relatado, indeferiu o 
benefício  de  justiça  gratuita  em  face  da  instituição  bancária  recorrente,  pessoa 
jurídica  em liquidação  extrajudicial,  e  concedeu  prazo  legal  para  ser  recolhido  o 
preparo, sob pena de decretação da deserção do agravo de instrumento. 

À  luz  de  tal  entendimento,  afigura-se  oportuno  e  pertinente 
proceder à transcrição da fundamentação da decisão agravada,  a  qual  assegura o 
respectivo  benefício  às  pessoas  jurídicas  apenas  se  comprovarem  que  dele 
necessitam, situação esta não demonstrada nos autos, vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que o agravante requer a concessão da 
justiça gratuita. Contudo, não trouxe qualquer comprovação de que, de 
fato, faz jus ao benefício pretendido.

No caso concreto, observa-se que o recorrente atua no ramo financeiro, 
em  atividade  tipicamente  de  fins  lucrativos.  Embora  isto  não  seja 
obstáculo intransponível, como dito antes, é essencial, para a concessão 
do benefício, que a empresa apelante demonstre a real impossibilidade 
financeira de pagar as custas processuais.  Deste ônus,  todavia,  não se 
desincumbiu o insurgente.

Com efeito,  o simples fato de a sociedade estar em fase de liquidação 
extrajudicial não me parece ser óbice intransponível para o pagamento 
das custas processuais. Não por outro motivo, o STJ decidiu, em recente 
julgado,  que  "as  pessoas  jurídicas  podem  ser  contempladas  com  o 
benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que 
em  regime  de  liquidação  extrajudicial,  a  concessão  da  gratuidade 
somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a 
instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma 
de  arcar  com  as  custas  do  processo  e  os  honorários  advocatícios. 
Elementos no caso inexistentes"1. 

1 STJ - AgRg AREsp 141.322/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, 25/06/2013, DJe 01/08/2013.



Ora, sendo a recorrente pessoa jurídica, a jurisprudência pátria é pacífica 
no sentido de que,  neste caso,  o pedido de assistência judiciária deve 
estar acompanhado da prova da sua insuficiência financeira, in verbis:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA 
NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
PESSOA  JURÍDICA.  ATIVIDADES  FILANTRÓPICAS  OU  DE 
CARÁTER  BENEFICENTE.  COMPROVAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  DE 
NECESSIDADE. EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 
EMBARGOS  REJEITADOS.  1.  O  benefício  da  gratuidade  pode  ser 
concedido  às  pessoas  jurídicas  apenas  se  comprovarem  que  dele 
necessitam,  independentemente  de  terem  ou  não  fins  lucrativos. 
Precedente da Corte Especial. 2. Embargos de divergência rejeitados.” 
(STJ – Corte Especial  – Eresp 1015372/SP – Rel.  Min. Arnaldo Esteves 
Lima – j. 17/06/2009) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOAS JURÍDICAS -  CABIMENTO, 
DESDE  QUE  COMPROVADA  A  SITUAÇÃO  DE  NECESSIDADE 
FINANCEIRA  -  CONDIÇÃO  DE  ENTIDADE  SEM  FINS 
LUCRATIVOS  -  DESINFLUÊNCIA  -  ENTENDIMENTO  DO 
TRIBUNAL A QUO COADUNA-SE COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ - RECURSO IMPROVIDO. I - A gratuidade de justiça é assegurada 
a todas as pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, desde que provada a 
sua  incapacidade  financeira  de  arcar  com  as  despesas  processuais, 
hipótese não ocorrente, in casu.II - Recurso improvido.” (STJ – Terceira 
Turma  –  AgRg  do  REsp  1043790/SP –  Rel.  Min.  Massami  Uyeda  –  j. 
02/10/2008).  

Outrossim, o fato do balanço patrimonial apontar um passivo maior que 
o ativo não impede o pagamento das custas, que deverá ser computado 
quando da liquidação definitiva do banco. Por fim, tendo em vista que o 
instituto processual da deserção implica o não conhecimento do recurso, 
o exame das questões inerentes às demais questões fica prejudicado.

Por tal motivo, ante a ausência de comprovação de impossibilidade de 
arcar  com  os  custos  do  recurso  de  agravo,  indefiro  o  pedido  de 
concessão da justiça  gratuita trazido na exordial  e,  em consequência, 
determino a intimação do recorrente para que, no prazo estabelecido no 
art. 511, §2º, do CPC, proceda ao recolhimento do preparo do agravo de 
instrumento, sob pena de decretação da deserção.” 

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão ora agravada, a qual se encontra de acordo com a jurisprudência dominante 
dos Tribunais Superiores, devendo, pois, ser mantida em seus exatos termos.

Em  razão  do  exposto,  nego  provimento  ao  agravo  interno, 
mantendo incólumes os exatos termos da decisão agravada.

É como voto.



DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


