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AGRAVO  INTERNO. PEDIDO  DE  JUSTIÇA
GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA.  CRITÉRIOS
ESPECIAIS  PARA CONCESSÃO. ALEGAÇÃO  DE
FALÊNCIA.   CARÊNCIA  ECONÔMICO-
FINANCEIRA.  NECESSIDADE.  DE
COMPROVAÇÃO.   ESTADO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO  PRESUMÍVEL.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  E  DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.

- É ônus do requerente, pessoa jurídica, provar que o
pagamento  de  encargos  processuais,  agrave  seu
estado de falência, ou torne oneroso para os credores
da massa falida correlata, haja vista não se cuidar de
fato presumido.
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- Nos moldes da Súmula nº 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”.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  102/107,
interposto  pela  Massa  Falida  do Banco Cruzeiro  do  Sul  S/A contra  decisão,  fls.
96/100,  através  da qual se negou o pedido de justiça gratuita,  e,  por conseguinte,
determinou-se o pagamento do respectivo preparo pela nominada recorrente. 

Em  suas  razões,  requereu  a  reconsideração  da
decisão vergastada ou, não sendo esse o entendimento, que o presente agravo seja
posto  em pauta  para  julgamento  colegiado.  Para  fins  de  reforma da  decisão que
indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, o insurgente sustenta, em resumo, fazer jus
aos  benefícios  da  gratuidade processual,  por  se  encontrar  em estado de  falência,
situação  que  o  impossibilita  de  arcar  com as  custas  processuais  e  os  honorários
advocatícios, prejudicando os demais credores.

Devidamente  intimada,  fl.  121,  Zenaide  Soares  da
Costa apresentou contrarrazões às fls. 122/124, defendendo a possibilidade de vir a
Juízo postular a exibição do contrato firmado com a instituição financeira,  com o
objetivo de instruir possível ação revisional de contrato, nos ditames dos arts. 844 e
seguintes do então Código de Processo Civil.    
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Na  espécie,  ao  se  insurgir  contra  a  decisão
denegatória de justiça gratuita, a agravante, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
S/A, argumenta que, retirando-se algum importe da massa falida, como por exemplo,
o pagamento de custas, acarreta-se inevitável prejuízo aos credores.  

No  entanto,  em  que  pese  a  argumentação  da
recorrente,  não  vislumbro  motivos  para  reconsiderar  o  julgamento  hostilizado,
sobretudo  por  não  constar,  nas  razões  do  regimental,  fundamentação  capaz  de
demonstrar o seu desacerto.

Com efeito,  o fato de agora alegar a decretação de
falência, não desnatura a então obrigação que tivera, quando do manejo da apelação
de fls. 47/56. É dizer,  a decretação de falência,  ou de liquidação extrajudicial,  não
retira do recorrente a responsabilidade de comprovar satisfatoriamente a afirmação
de hipossuficiência, máxime quando se trata de instituição financeira da envergadura
do insurgente.

Ora, a assertiva lançada  no reclamo, de se encontrar
em estado de falência, não presume, por si só, a existência de incapacidade financeira
da instituição financeira de arcar com os encargos processuais, sendo imperioso, na
hipótese, a confirmação de tal condição, através de documentos hábeis a demonstrar
suficientemente a carência financeira alegada, situação não evidenciada.

A  respeito,  precedentes  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.  165,
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458, II,  E 535 NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM
LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  TRIBUNAL  DE
ORIGEM  QUE  CONCLUI  PELA  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  ESTADO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA, À LUZ DOS DOCUMENTOS
CARREADOS  AOS  AUTOS.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA
7/STJ.  […]  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, DJ de 22/4/2002). […]
(STJ, AgRg no AREsp 466.246/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
13/05/2014, DJe 22/05/2014).
 
E,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  FALÊNCIA.
COMPROVAÇÃO  DA  HIPOSSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE.  DECISÃO  MANTIDA.  1.  "Não  é
presumível a existência de dificuldade financeira da
empresa  em  face  de  sua  insolvabilidade  pela
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decretação da falência para justificar a concessão dos
benefícios  da  justiça  gratuita" (resp  1.075.767/mg,
Rel.  Ministro  castro  meira,  segunda  turma,  dje
18/12/2008).  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (STJ;  AgRg-AREsp  763.323;  Proc.
2015/0196763-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira; DJE 09/11/2015) – negritei.

Acerca da matéria há, inclusive, Súmula do Superior
Tribunal de Justiça:

Súmula  nº  481:  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.

É  esse  também  o  entendimento  defendido  nesta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno em apelação.
Preparo  não  recolhido  no  ato  da  interposição  do
recurso de apelação. Insurgência do art. 511, caput,
do  CPC.  Deserção.  Justiça  gratuita.  Instituição
financeira  em liquidação  extrajudicial.  Insuficiência
de  recursos.  Não  comprovado.  Desprovimento.  É
assente  no  Superior  Tribunal  de  justiça  o
entendimento  de  que  o  recolhimento  e  a
comprovação  das  custas  recursais  devem  ser
concomitantes  à  interposição  do  recurso,
configurando-se deserta a apelação interposta sem o
devido  preparo.  Para  ser  beneficiária  da  justiça
gratuita,  as  instituições  financeiras,  ainda  que  em
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regime de liquidação extrajudicial, deve comprovar,
efetivamente, que não ostenta possibilidade alguma
de arcar com as custas do processo.
(TJPB;  AgRg  0001733-34.2013.815.0751;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 12/12/2014; Pág. 10).

Ainda, 

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  PEDIDO  DE  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.  PESSOA  JURÍDICA  SUJEITA  À
LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO  E  DESERÇÃO  DO  RECURSO.
AGRAVO  INTERNO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ARCAR  COM  AS  CUSTAS  PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS.  REJEIÇÃO.  PEDIDO DE
SUSPENSÃO  DA  EXECUÇÃO.  MOMENTO
INADEQUADO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA
PAGAMENTO  DO  PREPARO.
DESACOLHIMENTO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 
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. ”  é
inapropriado  o  pedido  de  suspensão  da  execução
que  sequer  foi  iniciada.  Revela-se  inviável  a
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manifestação  desta  corte  quanto  á  providência
pertencente a momento processual  que,  na prática,
sequer  existe.  […]  não  sendo  demonstrado  que  o
banco/agravante  fizesse  jus  à  Assistência  Judiciária
Gratuita  postulada  e,  a  teor  do  disposto  no  artigo
511,  caput,  do  CPC,  não  tendo  o  recorrente
comprovado,  no  ato  de  interposição  do  recurso,  o
respectivo  preparo,  configurada  está  a  deserção”.
[…].  (TJPB;  Rec.  0000951-79.2012.815.0551;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 31/03/2014; Pág. 12)

Sendo assim,  é de se concluir pela manutenção do
julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o  desprovimento
do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É o VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de maio de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
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                         Desembargador 
                              Relator
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