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DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Cruzeiro do 
Sul  S/A contra  sentença,  proferida  pelo  MM.  Juiz  da  4ª  Vara  Cível  da 
Comarca de Campina Grande, que julgou procedente o pedido constante na 
ação de indenização por danos morais por cobrança indevida ajuizada 
por Maria da Conceição Sampaio de Araújo, condenando o réu/apelante a 
indenizar a autora/apelada pelos danos morais sofridos no importe de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, 
a a partir da data da sentença a quo, com juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, a partir da data da citação.

Prefacialmente, requer o apelante a concessão do benefício 
da justiça gratuita,  alegando,  em síntese,  que a jurisprudência autoriza o 
deferimento  dessa  benesse  em  favor  das  pessoas  jurídicas,  ainda  mais 
quando estão em regime de liquidação extrajudicial.

De fato, não restam dúvidas que as pessoas jurídicas podem 
ser  favorecidas  com  a  gratuidade  judiciária.  Entretanto,  o  entendimento 
maciço  da jurisprudência  pátria  é  no  sentido  de  que,  diferentemente das 
pessoas  físicas,  que  precisam  apenas  declarar  sua  impossibilidade  de 
custear  o  processo,  as  pessoas  jurídicas  devem  demonstrar,  de  forma 
contundente, sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. 
Aliás, na Corte Superior de Justiça, a matéria já é sumulada, vejamos:

“Súmula n. 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."

Ainda sobre o tema, há que se destacar a necessidade da 
prova da hipossuficiência se estender, inclusive, às pessoas jurídicas sob o 
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regime de liquidação extrajudicial. É como entende a já mencionada Corte 
Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PESSOA  JURÍDICA  EM  REGIME  DE  LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL.  JUSTIÇA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO.  1. 
Ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão 
do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de 
demonstração  de  sua  impossibilidade  de  arcar  com  os 
encargos  processuais.  Incidência  da  Súmula  83/STJ.  2.  As 
circunstâncias  de  fato  consideradas  pelas  instâncias  de 
origem  para  afastar  a  condição  de  hipossuficiente  não  são 
passíveis de revisão em recurso especial  (Súmula 7/STJ).  3. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 
AREsp  341016  /  SP  –  Relator(a)  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI  -  Órgão  Julgador  T4  -  QUARTA TURMA -  Data  do 
Julgamento  27/08/2013  -  Data  da  Publicação/Fonte  DJe 
06/09/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM 
LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  ENCARGOS  MORATÓRIOS. 
PRECEDENTES  DA  CORTE.  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA. 
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  7/STJ.  1.-  "Ajuizada  ação  de 
adimplemento  de  obrigação  descumprida  pela  empresa  em 
liquidação,  incide a regra processual  sobre a mora (art.  219 
CPC) e, como consequência, fluem os juros moratórios desde 
a citação válida" (REsp 48.606/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO 
DE AGUIAR, DJ 29/08/1994). 2.-  "As pessoas jurídicas podem 
ser  contempladas  com  o  benefício  da  Justiça  Gratuita. 
Cuidando-se,  porém,  de  Banco,  ainda  que  em  regime  de 
liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é 
admissível em condições excepcionais, se comprovado que a 
instituição financeira  efetivamente  não ostenta  possibilidade 
alguma de arcar com as custas do processo e os honorários 
advocatícios.  Elementos  no  caso  inexistentes."  (REsp 
338.159/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22/04/2002). 
3.-  O  recurso  não  trouxe  nenhum  argumento  capaz  de 
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus 
próprios fundamentos. 4.- Agravo regimental improvido.” (STJ 
-  AgRg  no  AREsp  141322  /  PR  –  Relator(a)  Ministro  SIDNEI 
BENETI  -  Órgão  Julgador  T3  -  TERCEIRA TURMA -  Data  do 
Julgamento  25/06/2013  -  Data  da  Publicação/Fonte  DJe 
01/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  DECISÃO 
MANTIDA.  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  PESSOA 
JURÍDICA  EM  REGIME  DE  LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL. 
INDEFERIMENTO.  ESTADO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO 
COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.  "Não 
socorre as empresas falidas a  presunção de miserabilidade, 
devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do 
benefício  da  justiça  gratuita."  (AgRg  nos  EDcl  no  Ag 
1121694/SP,  Relator  Ministro  PAULO  DE  TARSO 
SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  04/11/2010, 
DJe 18/11/2010). 2. Na hipótese, a recorrente não comprovou a 
alegada  impossibilidade  financeira  para  arcar  com custas  e 
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despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que 
indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 7 
do  STJ.  3.  Agravo  regimental  não  provido.”  (STJ  -  AgRg  no 
AREsp 66341 / SP – Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - 
Órgão  Julgador  T4  -  QUARTA TURMA -  Data  do  Julgamento 
16/08/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/08/2012)

Pelo  que  consta  no  caderno  processual,  inexiste  qualquer 
demonstração da falta de condições para arcar com os custos recursais, o 
que,  a  meu ver,  inviabiliza  o  deferimento do pedido.  Todavia,  há  que se 
oportunizar ao recorrente a juntada do preparo, nos termos do art. 511, §2º, 
do CPC1, assim como se posiciona a jurisprudência:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  JUSTIÇA 
GRATUITA.  INEXISTÊNCIA DE  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA. 
ADVOGADO SEM PODERES PARA FIRMAR TAL PRESUNÇÃO. 
ABERTURA  DE  NOVO  PRAZO  PARA  JUNTADA  DA 
DECLARAÇÃO.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  211/STJ. 
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA 
REALIZAÇÃO DO PREPARO. 1. A falta de prequestionamento 
da  matéria  suscitada  no  recurso  especial  impede  o  seu 
conhecimento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Em 
caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo 
Tribunal a quo, há de se oportunizar o pagamento posterior do 
preparo.  3.  Recurso  especial  parcialmente  provido.”  (STJ  - 
REsp 1355491 / DF – Relator(a) Ministra ELIANA CALMON - Órgão 
Julgador T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 15/08/2013 
- Data da Publicação/Fonte DJe 22/08/2013)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 
INDEFERIMENTO.  ABERTURA  DE  PRAZO  PARA  O 
RECOLHIMENTOS DO PREPARO. FUNDAMENTO DA DECISÃO 
RECORRIDA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. - Indeferido 
o pedido de assistência judiciária gratuita, deve-se possibilitar 
ao  recorrente  a  abertura  de  prazo  para  o  pagamento  do 
numerário  correspondente  ao  preparo. -  A  existência  de 
fundamento  da  decisão  recorrida  não  impugnada  -  quando 
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a 
apreciação do agravo em recurso especial. - Agravo regimental 
não provido.”  (STJ - AgRg no REsp 1251389 / RS – Relator(a) 
Ministra  NANCY  ANDRIGHI  -  Órgão  Julgador  T3  -  TERCEIRA 
TURMA  -  Data  do  Julgamento  19/06/2012  -  Data  da 
Publicação/Fonte DJe 25/06/2012)

Desse modo, indefiro o pedido de assistência judiciária, ao 
tempo em que determino a intimação do recorrente, via Diário Oficial, 
para realizar o pagamento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, 
sob pena de não conhecimento da insurreição. Expirado esse prazo, 
com ou sem resposta, voltem-me os autos conclusos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
1  Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela 

legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 
deserção.
§ 2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a 
supri-lo no prazo de cinco dias. 
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João Pessoa, 20 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
  Relator
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