
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2001396-33.2013.815.0000 - Capital.
Relator            :Des. José Ricardo Porto.
Agravantes     :Omegati Comércio de Informática Ltda. e outro.
Advogado       :Fábio Firmino de Araújo. 
Agravado       :Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE 
JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA. 
DEMONSTRAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE 
ARCAR  COM  OS  ENCARGOS  PROCESSUAIS. 
BALANCETES  COM  RESULTADOS  NEGATIVOS. 
SÚMULA DO SUPERIOR  TRIBUNAL  DE JUSTIÇA. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 §1º-A, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO 
DA SÚPLICA INSTRUMENTAL.

-  “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.”  (Súmula  481  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça)

VISTOS. 

Trata-se  de  agravo de instrumento  interposto pela  Omegati 
Comércio de Informática Ltda. e outro,  desafiando decisão proferida pelo Juízo 
da  8ª Vara Cível da Comarca da Capital (fls. 53) que, no bojo da “Ação Revisional  
de  Contrato”,  ajuizada  em   face  do Santander  Leasing  S/A –  Arrendamento 
Mercantil indeferiu o seu pedido de justiça gratuita. 

Inconformado,  os  promoventes  aviaram  o  presente  agravo, 
aduzindo, em síntese, que cumpriram os preceitos insertos na legislação pertinente 
quanto à qualidade de beneficiários da justiça gratuita, haja vista que a declaração 
de pobreza da pessoa física apresentada, bem como os balancetes da empresa, 
não deixam dúvidas acerca da alegada hipossuficiência financeira.

Ao  final,  pugnam pelo  provimento  do  recurso  para  reformar  o 
decisório hostilizado, concedendo o almejado benefício da gratuidade judiciária.

Contrarrazões  e  informações  não  ofertadas,  conforme  atesta 
certidão de  fls.97. 



Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, às fls.99/102, 
ofertou  parecer  opinando  pelo  provimento  do  agravo,  a  fim  de  possibilitar  ao 
agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita. 

É o breve relatório. 

DECIDO

Primeiramente, registro ser possível, acaso o julgador concorde 
com  os  fundamentos  do  Parecer  Ministerial,  utilizá-los  também  como  razão  de 
decidir. Sobre o ponto, seguem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.  OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC 
NÃO  CONFIGURADA.  NULIDADE.  MOTIVAÇÃO  PER 
RELATIONEM.  POSSIBILIDADE.  OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA.
1.  A  solução  integral  da  controvérsia,  com  fundamento  
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2.  O Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  possível  a  
adoção, pelo julgador, de motivação exarada em outra  
peça processual  juntada aos autos como fundamento 
da  decisão  (per  relationem),  desde  que  haja  sua 
transcrição no acórdão.
3. Recurso Especial não provido.
(STJ  -  REsp  1314518/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/05/2013, 
DJe 17/05/2013). (grifei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO.  
TRANSCRIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO  INCORPORADAS  ÀS  RAZÕES  DE  DECIDIR.  
ALEGADA OFENSA AO ART.  458,  INCISOS II  E  III,  DO 
CPC.  INEXISTÊNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA. 
PRECEDENTES.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA,  EM 
RELAÇÃO  À  COMPETÊNCIA  DA  CORTE  ESPECIAL,  
CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
1.  A  reprodução  de  fundamentos  declinados  pelas 
partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo  
de outras decisões atendem ao comando normativo, e  
também  constitucional,  que  impõe  a  necessidade  de  
fundamentação  das  decisões  judiciais.  O  que  não  se  
tolera  é  a  ausência  de  fundamentação.  Precedentes 
citados: HC 163.547/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministra LAURITA 
VAZ,  DJe de 27/09/2010;  HC 92.479/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  DJe  de  
09/03/2009;  HC  92.177/RS,  6.ª  Turma,  Rel.  Ministro 
HAROLDO RODRIGUES -  Desembargador  convocado do 
TJCE -, DJe de 07/12/2009; HC 138.191/RS, 5.ª Turma, Rel.  
Ministro  FELIX  FISCHER,  DJe  de  07/12/2009;  AgRg  no  
REsp 1186078/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ,  
DJe de 28/06/2011; HC 98.282/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministro  
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  DJe  de  16/11/2009;  RHC 
15.448/AM, 5.ª Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de  
14/06/2004;  HC  27347/RJ,  6.ª  Turma,  Rel.  Ministro  



HAMILTON  CARVALHIDO,  DJ  de  01/08/2005;  HC 
192.107/TO, 5.ª Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe de  
17/08/2011.
2. (...).”
(STJ  -  EREsp  1021851/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ, 
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  28/06/2012,  DJe 
04/10/2012).(grifei)

“CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL  -  AGRAVO  REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE 
CIVIL - DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA - CADEIA DE 
ENDOSSO  -  PROTESTO  INDEVIDO  -  DANO  MORAL 
CONFIGURADO - DEVER DE REPARAÇÃO - SENTENÇA - 
TRANSCRIÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
- MANIFESTAÇÃO NA QUALIDADE DE FISCAL DA LEI -  
VIABILIDADE -  DEMAIS  ALEGAÇÕES  -  AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO  -  SÚMULA  211/STJ  -  
INCIDÊNCIA.  I  -  (...).  II  -  A adoção  pela  sentença  dos  
fundamentos do parecer do Ministério Público na sua  
integralidade não viola o disposto nos artigos 131 e 458,  
inciso II, do Código de Processo Civil, pois reflete tão-
somente  a  concordância  do  Juízo  com  a  opinião  
exarada, a qual foi elaborada pelo órgão ministerial não  
na qualidade de parte, mas na condição de fiscal da lei. 
III - (...). Agravo regimental improvido.”  (STJ - AgRg no Ag: 
714792  RS  2005/0171435-2,  Relator:  Ministro  SIDNEI 
BENETI, Data de Julgamento: 07/10/2008,  T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2008). (grifei)

Dito  isso,  e  tendo  por  pertinentes  as  ponderações  da  Ilustre 
Procuradora Dra.  Vasti Cléa Marinho Costa Lopes acerca da discussão em pauta, 
adoto como razões de decidir o conteúdo do parecer lançado às fls. 99/102, nos 
termos a seguir colacionados:

“(...) Nessa senda, ressumbra do encarte processual que os  

agravantes ajuizaram ação revisional em face da instituição  

financeira alegando, em suma, a abusividade na cobrança  

de juros e taxas referentes a contrato de financiamento. 

Sucede  que,  à  fl.  53,  a  Magistrada  singular  indeferiu  o  

pedido de justiça gratuita por ele formulado, ao fundamento 

de que “apesar de devidamente intimado para apresentar  

os atos constitutivos da empresa, bem como, as três últimas  

declarações de imposto de renda, o promovido limitou-se a 

juntar  declaração  de  estado  de  pobreza  do  sócio  

representante  legal  da  empresa,  não  apresentando  as  

declarações, conforme solicitado (...)”.   

Entretanto, verifica-se, a partir da análise dos autos, que a  

decisão interlocutória ora hostilizada merece reparo.     



De  logo,  confira-se  o  a  dicção  da  (Súmula  n°  481) do 

Superior Tribunal de Justiça: 

“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”.

Assim sendo,  não basta a declaração de hipossuficiência  

financeira  para  a  obtenção  dos  benefícios  da  Lei  nº  

1.060/50,  mas  a  prova  da  impossibilidade  de  responder  

pelas custas do processo. 

No caso dos autos, percebe-se que a ora agravante - que é  

pessoa  jurídica  com  fins  lucrativos  atuante  no  ramo  de  

comércio varejista de máquinas,  equipamentos, acessórios  

e  material  de  informática,  dentre  outras  atividades  –  

apresentou nesta instância documentos hábeis a comprovar  

a alegada hipossuficiência. 

A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 2013,  

ano-calendário  2012,  dá  conta  que  a  recorrente  não  

acumulou  lucro  líquido  no  período,  obtendo  prejuízos  na  

ordem de R$ 582.840,33 (fls.  64/67).  É o que se conclui  

após  a  análise  dos  resultados  registrados  nos  quatro  

trimestres, tendo sido o 1º (R$ - 201.452,72) e o 2º (R$ -  

619.572,26) negativos e o 3º (R$ 140.246,27) e o 4º (R$  

-97.938,38), positivos.   

Além disso, de acordo com Demonstração dos Lucros ou 

Prejuízos  acumulados  colacionado  à  fl.  84,  a  agravante  

apresentou  resultado  negativo  no  importe  de  R$ 

161.873,74.   

Desse  modo,  pelos  documentos  que  instruem  os  autos,  

verifica-se a impossibilidade da recorrente em arcar com as  

custas do processo.   

Nessa linha de intelecção, vejam-se os seguintes arestos: 

Agravo  de  Instrumento.  Justiça  Gratuita.  
Indeferimento.Pessoa  Jurídica.  Possibilidade  Jurídica.  



Súmula  481  STJ.  Impossibilidade  Financeira  
Comprovada.  Benefício  a  que  faz  jus.   Decisão  
reformada. Recurso provido.  1.  A assistência judiciária  é  
garantia constitucional, assegurada pelo dispositivo do art.  
5º,  LXXIV,  da  Carta  Magna,  que  afirma  que  "O  Estado 
prestará  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que 
comprovarem insuficiência de recursos".  2.  É pacífico na 
jurisprudência desta Corte de Julgamento e do Superior  
Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível a  
concessão da assistência judiciária  gratuita  à  pessoa 
jurídica,  desde  que  esta  demonstre  efetivamente  se  
encontrar  em situação  que inviabilize  a  assunção  do 
ônus decorrente  do ingresso em juízo.  (TJ-PR -  Ação 
Civil de Improbidade Administrativa: 10172817 PR 1017281-
7  (Acórdão),  Relator:  Hélio  Henrique  Lopes  Fernandes  
Lima, Data de Julgamento: 06/06/2013, 10ª Câmara Cível,  
Data de Publicação: DJ: 1146 22/07/2013)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  COBRANÇA  BENEFÍCIOS  DA  JUSTIÇA 
GRATUITA PESSOA JURÍDICA COMPROVAÇÃO DE QUE 
ESTÁ EM DIFÍCIL SITUAÇÃO  FINANCEIRA  DECISÃO 
AGRAVADA  REFORMADA.  Agravo  de  Instrumento 
provido. (TJ-SP - AI: 1194960920128260000 SP 0119496-
09.2012.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de 
Julgamento:  28/06/2012,  36ª  Câmara  de  Direito  Privado,  
Data de Publicação: 28/06/2012)

E mutatis mutandis: 

APELAÇÕES  CÍVEIS.  ENSINO  PARTICULAR.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO 
CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS.  AGRAVO RETIDO DESPROVIDO.  (...)  
AJG PARA PESSOA JURÍDICA. POSSÍVEL APENAS EM 
CASO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CARÊNCIA 
FINANCEIRA.  É  possível  a  concessão  do  benefício  à 
assistência  judiciária  gratuita  à  pessoa  jurídica  que  
comprovar a impossibilidade de pagar as despesas do  
processo, a teor do que dispõe a Súmula 481 do STJ.  
No  entanto,  não  havendo  documentação  hábil  que  
confirme  a  impossibilidade  da  instituição  de  ensino 
arcar com as despesas processuais,  sem prejuízo do 
exercício  das  suas  atividades,  deve  ser  indeferido  o  
pedido de assistência judiciária gratuita.  (…) AGRAVO 
RETIDO  DESPROVIDO.  APELAÇÃO  DA  AUTORA 
PARCIALMENTE  PROVIDA  E  APELAÇÃO  DA  RÉ 
PARCIALMENTE  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  
70053862280, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS,  Relator:  Sergio  Luiz  Grassi  Beck,  Julgado  em 
11/09/2013) 

Desse modo, o benefício da assistência judiciária gratuita 

deve ser concedido à pessoa jurídica agravante, pois esta  

logrou  êxito  em  comprovar  que  não  possui  condições  

financeiras capazes de suportar  o pagamento das custas 



processuais e honorárias advocatícios sem prejuízo de suas 

atividades operacionais. 

Com essas considerações e diante do panorama que os  

autos  projetam para  esta  fase,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, por sua Procuradoria de Justiça Cível,  opina  

pelo provimento do agravo,  a fim de que seja reconhecido 

o direito da agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita.  

É o parecer. 

João Pessoa, 08 de abril de 2014.     

                 Vasti Cléa Marinho Costa Lopes 
         Procuradora de Justiça”

Ademais, verifico que o contrato objeto da ação principal trata de 

empréstimo bancário realizado pela empresa agravante a título de capital de giro 

(fls.32), fato que coaduna com a insuficiência financeira sustentada.

Pelo exposto, nos termos do artigo 557, §1º- A, do Código de 

Processo Civil,  PROVEJO O AGRAVO, para reformar a decisão combatida, no 
sentido de deferir a gratuidade judiciária pleiteada.  

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

                                  João Pessoa, 31 de julho de 2014, quinta-feira.

                     

                                  Des. José Ricardo Porto 
                                               Relator 
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