
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRD  ÃO  
Apelação Cível nº 0083485-95.2012.815.2001
Origem : 14ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Puma Sports Ltda 
Advogado  : Thiago Cartaxo Patriota (OAP/PB nº 12.513)
Apelada : Mercintex Representações Ltda
Advogado  : Felipe de Almeida Rangel (OAP/PB nº 11.675)

APELAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA
GRATUITA.  ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO COM
RENDA  CONSIDERÁVEL.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
PAGAMENTO  DAS  DESPESAS  PROCESSUAIS
SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE  DA  HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO
ELIDIDA.  PROCEDÊNCIA  MANTIDA.
COMPROVAÇÃO  DE  ESCASSEZ  FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

-  O  benefício  da  assistência  judiciária  não  atinge,
apenas, os pobres e miseráveis, mas, também, todo
aquele  cuja  situação  econômica  não  lhe  permita
pagar as custas e demais despesas do processo, sem
prejuízo do seu sustento ou da família.
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-  A gratuidade de justiça não é benefício restrito à
pessoa  física,  podendo  ser  reconhecido  à  pessoa
jurídica,  desde  que  demonstre  a  insuficiência  de
recursos para arcar com as despesas processuais.

-  “Faz  jus  ao  benefício  da  justiça  gratuita  jurídica
com  ou  sem  fins  lucrativos  que  demonstrar  sua
impossibilidade  de  arcar  com  os  encargos”,  como
declara  a  Súmula  nº  481,  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  92/98,  interposta  por
Puma Sports Ltda contra a sentença, fls. 88/89, proferida pelo Juiz de Direito da 14ª
Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Impugnação à Justiça Gratuita
forcejada em face de Mercintex Representações Ltda, julgou nestes termos:

Ante  ao  exposto,  com  base  no  art.  5º  da  Lei  nº
1.060/50  e  na  Súmula  481  do  STJ,  REJEITO  esta
IMPUGNAÇÃO  À  ASSISTÊNCIA  GRATUITA e
mantenho  a  gratuidade  judiciária  deferida  à
impugnada,  nos  autos  do  Processo  nº  0083485-
95.2012.815.2001.

Em  suas razões,  a recorrente faz um breve resumo
dos fatos processuais, e postula a reforma da sentença,  sustentando que  a empresa
apelada, pelo faturamento que aufere, de aproximadamente meio milhão de reais,
possui  condição  econômico-financeira  apta  a  arcar  com  as  custas  e  despesas
processuais. Postula, então, o provimento do reclamo.
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Contrarrazões de fls. 105/108, refutando os termos da
apelação, no sentido de manter a concessão à justiça gratuita, nos ditames da Súmula
nº 481, do Superior Tribunal de Justiça. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer da Dra.
Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  112/115,  opinou  pelo  desprovimento  do
recurso.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  intimação
para apelação deu-se em 17 de outubro de 2014, fl.  91, razão pela qual o presente
recurso será apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
porquanto em vigor à época do sobredito ato processual.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A
DECISÃO ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO.
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES.
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA.
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será
determinado pela data da publicação do provimento
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jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu,
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973.
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica,
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III.
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no
regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919;
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Prossigo ao exame do mérito.

Puma  Sports  Ltda apresentou  Impugnação  ao
Pedido  de  Assistência  Judiciária Gratuita, em  decorrência  do  deferimento  da
gratuidade judiciária em favor de  Mercintex Representações Ltda,  ao fundamento
de possuir este, condições de arcar com as despesas e custas processuais.

No  entanto,  sua  pretensão  não  foi  acolhida  pelo
sentenciante, dando ensejo ao presente reclamo.

Razão não assiste ao insurgente.

Fica  claro,  pois,  que,  para  o  deferimento  da
gratuidade judiciária à pessoa jurídica, não basta a simples declaração de pobreza,
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sendo  imprescindível  a  realização  de  forte  demonstração  de  sua  insuficiência
econômico-financeira.

Na hipótese, a parte apelada cuidou de juntar provas
contundentes  de  sua  carência  de  recursos,  porquanto  os  documentos  acostados
tornam  inequívoca  a  prova de  que  as  obrigações  financeiras  advindas  do
adimplemento  das  custas  e  despesas  processuais  podem  acarretar  prejuízo  da
continuidade das atividades da então requerente, fls. 35/85.

Nesse norte, a jurisprudência vem exigindo a juntada
dos  balanços,  livros  comerciais,  documentos  fiscais,  declaração  de  rendas  ou
declaração de seu contador,  comprovando que,  efetivamente,  não tem a entidade
dinheiro  em  caixa  suficiente  para  arcar  com  as  despesas  processuais,  sem  o
comprometimento de suas atividades.

José Cretela Júnior observa, com propriedade, que:

“A  'miserabilidade',  'pobreza'  ou  'insuficiência'  de
recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém,
por  qualquer  dos  meios  em  direito  permitidos,  a
condição do requerente, passa ela a ter - ato vinculado
ou  pré-determinado,  do  direito  administrativo  -
direito  subjetivo  público,  oponível,  em  abstrato,  ao
Estado,  e,  em  concreto  ao  Juiz  da  causa,  de  exigir
advogado  gratuito  e  o  não  pagamento  de  custas,
taxas,  emolumentos,  selos,  não  podendo  o
magistrado, e, depois, o Tribunal, deixar de processar
o feito.” (In.  Comentários à Constituição de 1988, 1ª
edição, Forense Universitária, 1989, II/820).

Depreende-se dessas lições que, em relação à pessoa
jurídica,  não  milita  a  presunção  de  veracidade  do  estado  de  pobreza  afirmado
mediante mera declaração do interessado, prevalecendo a exigência constitucional de
prova da pobreza. É o que se denota do imperativo categórico constante da norma
constitucional  que  assegura  a  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  “aos  que
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comprovarem insuficiência de recursos”.

O art.  5º,  LXXIV,  da  Constituição da República,  ao
instituir  o  benefício  da  assistência  jurídica  integral  e  gratuita,  não  distingue  o
beneficiário. Desta forma, a pessoa jurídica tem direito ao mesmo desde que satisfeito
o requisito constitucional de prova da hipossuficiência econômica. Ausente a prova,
indefere-se o pedido.

Nas  decisões  proferidas  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça,  em  matéria  atualmente  sumulada,  os  Ministros  deixaram  registrado  ser
admissível  que  a  pessoa  jurídica  peça  e  obtenha a  assistência  judiciária  gratuita,
“desde  que  demonstre,  cabalmente,  a  impossibilidade  de  atender  as  despesas
antecipadas do processo, o que vedaria o acesso à Justiça.” (REsp. nº 161.897-RS, rel.
Min. Waldemar Zveiter, DJU de 10.08.98).

À  guisa  de  arremate,  a  demonstração  da
miserabilidade  jurídica  pode  ser  feita  por  documentos  públicos  ou  particulares,
desde que estes retratem a condição financeira vivenciada pela empresa, de maneira
contextualizada.  E,  pelo cotejado, sobremaneira aos documentos de fls.  35/85,  dos
autos, a Mercintex Representações Ltda conseguiu confirmar seu estado de carecedor
das benesses da justiça gratuita. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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