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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INDEFERIMENTO 
DE  PEDIDO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA. 
MICROEMPRESA.   DIFICULDADE  FINANCEIRA 
NÃO  COMPROVADA.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO.   MONOCRÁTICA.  INTELIGÊNCIA DO 
ART. 557, CAPUT, DO CPC. DESPROVIMENTO DO 
AGRAVO.

- Súmula nº 481. STJ. Faz jus ao benefício da justiça 
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 
encargos processuais.

- Não tendo o Agravante comprovado que a empresa 
atravessa dificuldades financeiras  que impedem-na 
de  arcar  com  as  custas  processuais,  impõe-se  o 
indeferimento do benefício.

Vistos etc. 

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  manejado  por  Beto 

Imobiliária LTDA - ME contra a decisão (fl. 46) do Juízo da  Juízo da 4ª Vara 

Regional de Mangabeira que indeferiu o pedido de gratuidade judicial, por ser 

incompatível com a renda auferida pelo  Promovente.

Alega o Agravante, que não tem condições de arcar com as 

despesas e custas processuais sem reflexos negativos à própria estabilidade 

da empresa.
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Aduz,  ainda,  que  a  Lei  nº  1.060/50  não  faz  distinção  entre 

pessoa jurídica e física, considerando apenas a condição ou não de suportar as 

despesas processuais, para concessão do benefício da gratuidade judicial.

Por isso, entendendo fazer jus a justiça gratuita, o Recorrente 

interpôs o presente Agravo, requerendo, liminarmente, que lhe seja dado efeito 

suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada, até julgamento final do 

presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada. 

Liminar negada às fls. 53/54.

Informações prestadas à fl. 59.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 63/65, não opinou sobre o 

mérito.

É o relatório.

DECIDO

É certo que, para a concessão do benefício de justiça gratuita, 

não se faz necessária a situação de total miserabilidade do beneficiado, mas a 

circunstância  de  que  a  parte  realmente  não  tenha  condições  de  pagar  as 

custas do processo e os honorários de advogado,  sem prejuízo  do próprio 

sustento.

Via  de  regra  o  benefício  da  assistência  judiciária  gratuita  é 

destinado às pessoas físicas, mas, a jurisprudência tem admitido, em casos 

excepcionais, a concessão de justiça gratuita em favor de pessoa jurídica, se 

comprovada a dificuldade financeira da empresa. A propósito: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA. 
IMPRESCINDÍVEL  A  COMPROVAÇÃO  DA 
NECESSIDADE.  1.  Em  princípio,  o  benefício  da 
Assistência  Judiciária  Gratuita  somente  deve  ser 
concedido  às  pessoas  físicas,  mas,  em  casos 
excepcionais  e  em  respeito  à  norma  constitucional  do 
artigo 5º, inc. LXXIV, a jurisprudência tem admitido a sua 
extensão às pessoas jurídicas. 2. Não basta a afirmação 
da  agravante  de  que  se  encontra  impossibilitada  de 
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efetuar o pagamento das despesas processuais frente às 
execuções  judiciais  movidas  em  seu  desfavor.  É 
indispensável  que  o  requerente  do  benefício  comprove 
que  não  possui  porte  econômico  para  arcar  com  os 
encargos processuais,  o  que  não ficou  evidenciado  no 
caso.  Precedentes  do  Egrégio  Superior  Tribunal  de 
Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 
0216717-89.2012.8.26.0000;  Ac.  6367805;  São José do 
Rio Preto; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 
Carlos  Alberto  Garbi;  Julg.  27/11/2012;  DJESP 
08/01/2013)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO 
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDIÇÃO 
DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO  DEMONSTRADA.  O 
benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa 
física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade 
da  benesse.  No  caso  concreto,  a  demandante  não  se 
desincumbiu  em  comprovar  sua  hipossuficiência 
financeira, o que não permite a concessão do benefício. 
Decisão do relator  confirmada pela câmara.  (TJRS; AG 
515568-72.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima 
Câmara Cível;  Rel.  Des.  Carlos Cini  Marchionatti;  Julg. 
05/12/2012; DJERS 19/12/2012).

    Eis o enunciado da Súmula 481 do STJ: 

Súmula nº 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 
pessoa  jurídica  com  ou  sem  fins  lucrativos  que 
demonstrar  sua  impossibilidade  de  arcar  com  os 
encargos processuais.

                 
No  caso  em  epígrafe,  a  Autora  não  demonstrou  a 

hipossuficiência, pois a comprovação de que o capital social da empresa é de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) (fl. 19) não conduz à conclusão de que a empresa 

atravessa dificuldades financeiras  que impedem-na de arcar  com as custas 

processuais.

Ademais, a mera afirmação do Autor de que não tem condições 

de  patrocinar  o  feito,  não  é  absoluta,  podendo  o  juiz  indeferir  o  pedido, 

sobretudo, tratando-se de pessoa jurídica, cuja assistência judiciária gratuita, 

como vimos, é excepcional.

Aliás, a própria Constituição da República Federativa do Brasil, 

em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem  insuficiência  de  recursos”,  o  que 
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implica dizer que a insuficiência de recursos não é presumida.

Outro não tem sido o posicionamento da jurisprudência:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  JUSTIÇA  GRATUITA. 
PESSOA  JURÍDICA.  Indeferimento  ausência  de 
documentos que comprovem o estado de hipossuficiência 
financeira  da  empresa  necessidade  de  demonstrar  de 
maneira severa a precariedade afirmada precedentes do 
C.  STJ  manutenção  da  decisão  de  primeiro  grau. 
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 0249756-
77.2012.8.26.0000;  Ac.  6424455;  Botucatu;  Vigésima 
Sétima Câmara de Direito  Privado;  Relª  Desª  Berenice 
Marcondes César; Julg. 11/12/2012; DJESP 07/01/2013)

JUSTIÇA GRATUITA.  PESSOA JURÍDICA.  Dificuldade 
financeira não demonstrada nos autos. Súmula nº 481 do 
STJ. Indeferimento. Recurso improvido, com observação. 
(TJSP; AI 0252007-68.2012.8.26.0000; Ac. 6416351; São 
Bernardo do Campo; Vigésima Quarta Câmara de Direito 
Privado; Rel. Des. Walter Cesar Exner; Julg. 13/12/2012; 
DJESP 10/01/2013).

    Desse modo, hei de manter a decisão que indeferiu o pedido de 

justiça gratuita.

Todavia,  entendo  que,  indeferido  o  pedido  de  assistência 

judiciária  gratuita,  deve  ser  aberto  prazo  para  o  recolhimento  das  custas 

processuais. Nesse sentido:

“JUSTIÇA  GRATUITA  INDEFERIDA.  PRECLUSÃO. 
CUSTAS  INICIAIS  NÃO  RECOLHIDAS. 
CANCELAMENTO  DA  DISTRIBUIÇÃO.  INTIMAÇÃO 
PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. Indeferido o 
pedido  de  assistência  judiciária  e  decorrido  o  prazo 
concedido para o recolhimento das custas iniciais, deve-
se  determinar  o  cancelamento  da  distribuição  do 
processo  e  o  arquivamento  dos  respectivos  autos. 
(TJMG;  APCV  1.0313.11.016532-8/001;  Rel.  Des. 
Maurílio Gabriel; Julg. 29/11/2012; DJEMG 07/12/2012).

Diante  do  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC, 

DESPROVEJO o Agravo e determino abertura de prazo, para o recolhimento 

das custas processuais

Publique-se e Intimem-se.
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João Pessoa, ___ de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                             Relator
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