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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE 
JUDICIÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA 
DEMONSTRADA. CONCESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 
557, §1º-A, CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  É  possível  a  concessão  da  gratuidade  judiciária  à  pessoa 
jurídica, por dizer com o direito de acesso à Justiça, mas desde 
que  comprovada  a  necessidade.  No  caso  dos  autos,  o 
condomínio agravante é formado por condôminos de renda 
limitada com comprovado índice de inadimplência.

-  Conforme  art.  557,  §1º-A,  CPC,  “Se  a  decisão  recorrida 
estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou 
de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao 
recurso”.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Condomínio do Edifício 
Residencial Costa Bella, representado por seu Síndico, o Sr. Roberto José da Silva, 
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 14ª Vara Cível 
da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, 
indeferiu o pleito de gratuidade judiciária formulado pelo condomínio em litígio, por 
ausência de provas acerca da hipossuficiência financeira.

Inconformada,  a  ora  agravante ofertou suas  razões  recursais, 
alegando, resumidamente, possuir mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em taxas 
condominiais em atraso, que se trata de um pequeno prédio de 04 (quatro andares) 



com somente 12 (doze) unidades e é pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Assevera,  outrossim,  que  o  valor  das  custas  é  superior  a  R$ 
3.000,00 (três mil reais).

Assim,  pugna  pela  reforma  do  decisum  de  1º  grau,  com  o 
deferimento da tutela antecipada, deferindo-lhe o benefício da Assistência Judiciária 
Gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/1950 e da Jurisprudência pátria.

É o relatório.

DECIDO

O Código de Processo Civil autoriza o Relator a atribuir efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento nos casos em que se verifique perigo de lesão 
grave e de difícil  reparação, exigindo, ainda, que seja relevante a fundamentação, 
conforme dispositivo inserto em seu artigo 558. 

Não resta dúvida, como tem observado a melhor doutrina, que 
“há  semelhança  entre  os  requisitos  para  a  concessão  da  medida  cautelar  e  os 
requisitos  dispostos  no  art.  558  do  CPC,  quando  se  trata  de  concessão  de  efeito 
suspensivo”1.  No  mesmo  sentido  é  a  opinião  de  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria  de 
Andrade Nery:

“O  relator  do  agravo  deve  analisar  a  situação  concreta, 
podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se 
verificar  que  a  execução  da  decisão  agravada  pode  trazer 
perigo  de  dano  irreparável  (periculum  in  mora)  e  se  for 
relevante o fundamento do recurso (fumus boni juris),  deve 
dar efeito suspensivo ao agravo”2.

O fumus boni juris, no dizer de Willad de Castro Villar, consiste 
no “juízo de probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado”3. 
Em outras palavras, diz respeito à plausibilidade do direito material pretendido, que 
deve se mostrar factível a partir do exame dos elementos colacionados aos autos.

A seu turno, o periculum in mora se reporta à possibilidade de 
dano irreparável ou de difícil reparação, revelando-se na iminência inequívoca de um 
dano que a parte poderá sofrer, caso a decisão atacada opere os seus efeitos.

Seguindo tal  viés, Hely Lopes Meirelles assevera que  “para a 

1 José  Miguel  Garcia  Medina,  Antecipação  da  Tutela  Recursal  e  Efeito  Suspensivo  –  Análise  de  Alguns 
Problemas  Decorrentes  da  Aplicação  do  art.  558  do  CPC,  Artigo,  in  Aspectos  Polêmicos  e  Atuais  dos 
Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 9.756/98, RT, 1ª ed., 2ª tiragem, p. 349.

2 in Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, p. 1075
3 in Medidas Cautelares, 1971, p. 59.



concessão  da  liminar  devem  concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou  seja,  a 
relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 
ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido 
na decisão de mérito.”

Como sabido, a apreciação do pedido de liminar não permite 
análise  aprofundada  da  matéria,  havendo  apenas  um  juízo  de  cognição  sumária 
(sumaria cognitio) quanto a tais requisitos do fumus boni juris e  periculum in mora, de 
ocorrência  indispensável  ao  deferimento  da  medida.  À  luz  de  tal  raciocínio, 
fundamental proceder à análise de tais requisitos na presente casuística.

Assim,  quanto  ao  fumus  boni  iuris,  entendo  não  ter  restado 
demonstrado, pelo menos neste momentos processual.

É  cediço  que,  na  forma  da  Lei  nº.  1.060/50  a  assistência 
judiciária é deferida à pessoa física mediante a simples afirmação de sua pobreza, 
ressalvada preexistente prova em contrário e admitido recurso da parte adversa, a 
teor do disposto no artigo 4º da legislação especifica. 

Quanto  à  pessoa  jurídica,  ao  contrário  da  pessoa  física,  é 
imprescindível que ela comprove não possuir condições de arcar com as custas do 
processo  e  os  honorários  de  advogado.  Assim,  a  concessão  do  beneficio  legal  se 
sujeita à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem 
prejuízo ao exercício de suas atividades. 

Este  tem  sido  o  posicionamento  adotado  pelos  tribunais 
superiores: 

"Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Ao contrário 
do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a 
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo 
comprovar,  isto  sim,  o  fato  de  se  encontrar  em  situação 
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso 
em  juízo."  (STF.  Agravo  Regimental  nos  Embargos  de 
Declaração na Reclamação nº 1.905-5/SP. Rel. Ministro Marco 
Aurélio. DJ 20/09/02). 

O condomínio,  por  se  tratar  de  pessoa  jurídica,  depende  da 
comprovação  de  sua  situação  econômica  e  financeira  para  fins  de  obtenção  do 
beneficio da Justiça Gratuita, conforme salientado pela jurisprudência desta Corte: 

EMENTA:  EXECUÇÃO  -  TAXAS  CONDOMINIAIS  - 
CONDÔMINO DEVEDOR - JUSTIÇA GRATUITA - ATA DE 
ASSEMBLÉIA  -  AUSÊNCIA  DE  TÍTULO  EXECUTIVO  - 
EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO.  É  imprescindível  a 



demonstração da insuficiência econômica para a obtenção da 
justiça gratuita por parte das pessoas jurídicas,  em vista do 
seu objeto e finalidade especulativa, somente concebendo o 
benefício em situações excepcionais e comprovação cabal da 
carência  financeira  da  sociedade  empresária  requerente. 
(TJMG.  Proc.  1.0245.13.014136-0/001.  Des.  Rel.  Sebastiao 
Pereira de Souza. Dje 13/12/2013). 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  JUSTIÇA 
GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - CONDOMÍNIO - NÃO 
COMPROVAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  - 
INDEFERIMENTO. - Para a concessão de justiça gratuita para 
pessoa  jurídica,  faz-se  necessária  a  apresentação  de 
documentação que comprove a condição de hipossuficiência, 
como  balancetes,  extratos  ou  qualquer  outro  documento 
contábil.  O  simples  fato  do  condomínio  não  ter  fins 
lucrativos, por si só, não o desincumbe do ônus de comprovar 
a  sua  hipossuficiência.  (TJMG.  Proc.  1.0024.12.082949-4/001. 
Des. Rel. Tiago Pinto. Dje 03/05/2013). 

Destarte,  dos  documentos  anexados  aos  autos,  vislumbra-se, 
estar  o  condomínio  agravante  a  suportar  difícil  situação  financeira,  não  tendo 
condições financeiras suficientes para arcar com custas processuais do porte de mais 
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse  contexto,  demonstrada  de  maneira  verossímil  a 
impossibilidade financeira do condomínio recorrente, que não poderia arcar com os 
encargos  processuais  sem  comprometimento  de  suas  atividades,  não  subsistem 
motivos para a manutenção da decisão  a quo  proferida, emergindo-se necessário o 
acolhimento do reclamo recursal.

A  par  das  considerações  tecidas  acima  e  com  arrimo  nas 
disposições contidas no artigo 557, § 1º-A, do CPC, assim como na Jurisprudência 
mais  abalizada  dos  Tribunais,  dou  provimento  ao  agravo  de  instrumento  em 
deslinde, para o fim de conceder a gratuidade judiciária ora requerida.

Publique-se. Intimem-se.

                                      João Pessoa, 17 de dezembro de 2014.

Desembargador João Alves da Silva
   Relator 


