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PEDIDO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. CRITÉRIOS ESPECIAIS. NECESSIDADE
DE  COMPROVAÇÃO  DA  EFETIVA  ESCASSEZ
FINANCEIRA.   HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO
DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

-  A gratuidade judiciária  não é  benefício  restrito  à
pessoa  física,  podendo  ser  reconhecido  à  pessoa
jurídica,  desde que demonstrada  a  insuficiência  de
recursos para arcar com as despesas processuais.

- Segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “A concessão do benefício da justiça gratuita
à  pessoa  jurídica  demanda  efetiva  prova  da
impossibilidade de arcar com as custas processuais,
sendo  inadmitida  sua  presunção.”  (STJ  -  AgRg  no
REsp 1447791/SP, Processo 2014/0080696-9, Rel. Min.
Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  Data  do
Julgamento 10/06/2014).
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Vistos.

FIBRASA  -  Fiação  Brasileira  de  Sisal  S/A  -
apresentou  Pedido  de  Gratuidade  Processual,  fls.  02/03,  alegando,  para  fins  de
deferimento do seu pleito,  a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas
processuais,  ao fundamento de ter cessado suas atividades,  sendo os bens que se
encontram em seu nome suficientes apenas “para saldar as dívidas decorrentes de
vários processos judiciais que atualmente tramitam na Justiça do Trabalho”.

Diante  da  insuficiência  do  acervo  probatório
encartado aos autos para fins de comprovar a impossibilidade financeira alegada, foi
determinada  a  intimação  da  parte  requerente  para,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,
apresentar a última declaração de imposto de renda, o balancete contábil atualizado e
a  certidão  de  funcionamento  expedida  pela  Receita  Federal, sob  pena  de
indeferimento do benefício da gratuidade processual, nos termos da decisão de fls.
28/29.

Em  atendimento  à  citada  determinação  judicial,  a
parte interessada apresentou o petitório de fls. 31/32, comunicando a impossibilidade
de juntar a certidão de funcionamento expedida pela Receita Federal, bem ainda não
dispor  de  balancete  contábil  atualizado.  De  outra  sorte,  não  houve  manifestação
acerca da determinação de juntada da última declaração de imposta de renda.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça  que  o  benefício  da  gratuidade  processual  pode  ser  concedido  às  pessoas
jurídicas,  desde que apresentem comprovação cabal  de sua carência  econômico-
financeira, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.  PESSOA
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JURÍDICA.  PRESUNÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ.
PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A  concessão  do  benefício  da  justiça  gratuita  à
pessoa  jurídica  demanda  efetiva  prova  da
impossibilidade de arcar com as custas processuais,
sendo  inadmitida  sua  presunção. EREsp
1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte
Especial, DJe 14.9.2009. 2.  "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/STJ).  3. A Corte de origem entendeu que a ora
agravante  não  comprovou  a  necessidade  que
ensejasse  a  concessão  da  assistência  judiciária
gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e
as  provas  apresentadas  nos  autos  para  que  se
concedesse  a  assistência  pretendida  esbarraria  no
óbice  da  Súmula  7/STJ.  4.  Agravo  Regimental  não
provido. (STJ - AgRg no REsp 1447791 / SP, Processo
2014/0080696-9,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,
Segunda Turma, Data do Julgamento 10/06/2014, DJe
14/08/2014) - destaquei.

Há, inclusive, Súmula da Corte Superior discorrendo
sobre a matéria:

Súmula nº  481/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.

Sobre o tema, o entendimento deste Sodalício é no
sentido  de  que  “Somente  em  situações  excepcionais,  o  benefício  da  assistência
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judiciária gratuita poderá ser deferido às pessoas jurídicas, sendo imprescindível a
demonstração cabal da incapacidade financeira para custear as despesas processuais,
sob  pena  de  indeferimento  do  pedido.”  (TJPB;  Acórdão/Decisão  do  Processo  nº
00000285220158150000;  Desembargador  Saulo  Henrique  de  Sá  e  Benevides,  j.  em
21/01/2015). 

Pois  bem.  No  caso,  entendo  que  os  documentos
colacionados  pela  postulante,  a  saber,  certidão  positiva  emitida  pelo  Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região descrevendo a relação de processos em que a
interessada figura como parte,  fls. 07/18, auto de arrematação de bens, fl.  19/20, e
balancete contábil, fls. 34/36, são insuficientes para comprovar a carência financeira
alegada, pois não demonstram, de forma satisfatória, a impossibilidade financeira da
empresa FIBRASA - Fiação Brasileira de Sisal S/A arcar com as custas processuais.

De igual forma, o balancete contábil encartado à fl. 34
não  tem  força  suficiente  para  comprovar  que  a  parte  requerente  não  dispõe  de
recursos financeiros para custear as despesas processuais, sobretudo se considerado
que  o  documento  em  questão  é  relativo  a  balanços  patrimoniais  levantados  em
dezembro  de  2009  e  de  2010,  ou  seja,  tais  documentos  demonstram  a  situação
financeira  da empresa há mais  de  quatro  anos.  Em suma,  a  carência  econômico-
financeira  da empresa postulante não ficou cabalmente demonstrada  no caso  em
apreço.

É  de  se  ressaltar,  ademais,  que  a  atual  condição
financeira  da  empresa  poderia  ter  sido  demonstrada  por  meio  das  últimas
declarações  de  imposto  de  renda  da  pessoa  jurídica,  o  que  não  foi  feito,  muito
embora tenha sido oportunizado a parte colacionar tais documentos.

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  2771,  do
Regimento  Interno  deste  Tribunal  de  Justiça,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE
GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

1 Art. 277. Ao relator cabe resolver quaisquer questões incidentes, inclusive ada impugnação em valor da causa, e, se verificar relevância de matéria preliminar que ponha

a termo o processo, lançará sucinto relatório e submetê-lo-á a julgamento do órgão competente.
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Sem custas e sem honorários, por se cuidar de mero
incidente processual. 

Decorrido o prazo para eventual recurso, proceda-se
ao arquivamento do presente feito.

P. I.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                   Desembargador
                                                                                         Relator
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