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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA.  JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA. 
IMPOSSIBILIDADE  DA  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO, 
DIANTE  DA  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA 
HIPOSSUFICIÊNCIA  ALEGADA.  AGRAVO 
DESPROVIDO.

- Súmula 481 do 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”.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, EM NEGAR  PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento combatendo decisão de 
fls.  232,  que  indeferiu  o  pedido  de  gratuidade  processual,  e  determinou  o 
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recolhimento  das  custas  processuais  devidas  em 30  (trinta)  dias,  sob  pena  de 
extinção do feito.

Nas  razões  recursais,  a  agravante  alega  que  se  declarou 
hipossuficiente economicamente, na forma da Lei n. 1.060/50, razão pela qual o 
benefício deve ser concedido.

Sustenta que a lei  se conforma com a simples afirmação, e 
que a decisão viola a garantia do livre acesso à justiça.

Pugnou pelo efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma 
da decisão.

Efeito suspensivo deferido (fls. 273/274).

As informações não foram ofertadas (fls. 280), e não houve 
contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

Cota Ministerial sem manifestação de mérito.

É o Relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Cuida-se de recurso que visa combater decisão que indeferiu 
o pedido de justiça gratuita a pessoa jurídica.

Analisando a situação posta em discussão, entendo que razão 
não assiste à ora agravante, devendo ser mantida a decisão proferida em primeira 
instância, pelos motivos que passo a expor.

Destaco  que a  concessão da Justiça  Gratuita  em favor das 
pessoas jurídicas vem sendo admitida,  numa exegese mais consentânea com o 
princípio da igualdade previsto na Constituição. Entretanto, não se deve deferir 
esse  benefício  de  forma  desordenada  e  indiscriminada.  Assim,  impõe-se  a 
observância dos parâmetros da legalidade e das peculiaridades particulares de 
cada caso.

É, inclusive, o que se extrai da Súmula 481 do STJ:  “Faz jus 
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 
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demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Para sua concessão, necessário que se comprove nos autos o 
requisito exigido pela lei, qual seja, a comprovação da insuficiência de recursos, 
nos termos do art. 5º, LXXIV da CF.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência pátria já se firmou no 
sentido  de  que  somente  instituições  filantrópicas  ou  microempresas  de  cunho 
familiar/artesanal  podem gozar dos benefícios da justiça  gratuita,  mas,  mesmo 
assim, mediante a comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Desse  modo,  não  se  justifica  o  acolhimento  da  pretensão 
recursal, uma vez que a benesse requerida deve restringir-se àqueles que atendem 
os requisitos acima apontados, o que não é o caso da parte agravante, pois não 
comprovou sua alegada hipossuficiência. Deveria, para tanto, ter colacionado, no 
mínimo, demonstrativo contábil da sociedade, todavia, assim não agiu.

Ademais, o valor dado à causa pode ser considerado ínfimo 
(R$1.000,00), do que resulta que as custas, baseadas nele, também seria de valor 
irrisório. Outrossim, o Capital Social da empresa é de R$50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais), conforme o Estatuto Social Consolidado às fls. 20, o que, aliado 
à ausência de prova de que a recorrente venha passando por situação de penúria 
financeira, não dão azo à concessão da justiça gratuita pleiteada.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  realizada  no  dia  09  de 
setembro de 2014,  conforme certidão de julgamento de f.  290.  Participaram do 
julgamento,  além desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Viral  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Paulo 
Lavor, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  16 de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes  
                         Relatora
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