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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2215996-30.2017.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
agravante TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.(EM REC 
JUDIC), são agravados MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA. e FORCE X INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT (Presidente) e MOURÃO NETO.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

ANA CATARINA STRAUCH

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2215996-30.2017.8.26.0000

Agravante: Tome Equipamentos e Transportes Ltda.(Em Rec Judic) 
Agravados: Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda. e Force X 
Investimentos e Administração
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto nº 8807

AGRAVO DE INSTRUMENTO – “EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL” – Locação de Imóvel - 

Indeferimento da Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica em 

Recuperação Judicial – Presunção de veracidade da 

alegação de hipossuficiência que milita apenas em favor 

da pessoa natural - Inteligência do art. 99, § 3º, do 

CPC/2015 – Elementos colhidos dos autos apontam para a 

existência da alegada situação de dificuldades econômico-

financeiras da pessoa jurídica postulante – Gratuidade da 

Justiça que deve ser deferida – Decisão reformada – 

RECURSO PROVIDO

Vistos. 

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por 

TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA., nos autos da “EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” proposta em face de que move em face de 

MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. E 

OUTRO, contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita 

formulado pela pessoa jurídica autora. 

Agravou, pois, a pessoa jurídica autora, aduzindo que 

atravessa grave crise econômico-financeira e está em Recuperação Judicial, razão 

pela qual faz jus aos benefícios da gratuidade da Justiça. 
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Contraminuta às fls. 99/106. 

É o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento, objetivando a 

concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com fins lucrativos. 

De fato, a Constituição Federal de 1988 garante a 

assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não possuem condições 

financeiras de arcar com as despesas processuais, sem fazer distinção entre pessoas 

naturais e pessoas jurídicas.

Este espírito foi seguido pelo Novo Código de 

Processo Civil, que, em seu artigo 98, prevê a possibilidade de concessão da 

gratuidade judiciária às pessoas jurídicas desprovidas de condições de arcar com as 

custas do processo.

Entretanto, no caso específico da pessoas jurídicas, 

para o deferimento da justiça gratuita não basta a simples alegação de que passam 

por necessidades financeiras, é necessário que comprovem a alegada carência de 

recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Vale lembrar, nesta esteira, que a presunção de 

veracidade das alegações de pobreza militam apenas em favor da pessoa natural (art. 

99, § 3º, do CPC/2015), fator este que implica maior exigência probatória quando da 

dedução do pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica.

Neste sentido, vale mencionar entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2215996-30.2017.8.26.0000 -Voto nº 8807 4

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ENTIDADE BENEFICENTE. SÚMULA 

481/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 

SÚMULA 182/STJ.

(...)

4. No que concerne à assistência judiciária gratuita, o 

acórdão recorrido se encontra na mesma linha da 

orientação do STJ de que, em se tratando de 

pessoa jurídica, a concessão do benefício pressupõe a 

efetiva demonstração de ser impossível arcar com os 

ônus do processo, sendo inapta a mera declaração 

de hipossuficiência (Súmula 481/STJ)”. (AgRg no 

Recurso Especial nº 1.418.130-AL, Segunda Turma, 

Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Dj. 

22.05.2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PESSOA 

JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

COMPROVAÇÃO. INDEPENDENTE. FINALIDADE 

LUCRATIVA. SÚMULA 7/STJ. 

1. Firmou-se a jurisprudência da Corte Especial do 

STJ no sentido de que a pessoa jurídica, seja qual for 

sua finalidade, deve demonstrar o preenchimento dos 

requisitos para se beneficiar da assistência judiciária 

gratuita. 

(...)

 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg 

no Agravo de Instrumento nº 1.328.597-SP, Terceira 
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Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Dj. 13.09.2011)

Neste contexto, deve-se reconhecer que a empresa 

autora, ora agravante, está em recuperação judicial, conforme documentação 

acostada aos autos (fls. 70/71). Resta claro a presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência. Além do que o valor da causa é elevado (R$ 1.270.000,00).

Por tais fundamentos, pelo meu voto, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO, para conceder a “benesse” da gratuidade à 

autora/agravante.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora

(assinatura eletrônica)
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