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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0022991-51.2004.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante:  MIX LTDA – Adv.: José Cardoso da Cunha Filho (OAB-PE nº
22.013-D) 

Apelado: Multibank S/A – Adv.: Benjamim de Sousa Fonseca Sobrinho
(OAB-PB nº 8.945)

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  PEDIDO  DE
JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA.
PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO.
SITUAÇÃO  FINANCEIRA.  COMPROVAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. CONCESSÃO. PROVIMENTO
DO APELO.
-  Para a concessão dos benefícios da Lei nº
1.060/50  às  pessoas  jurídicas,  faz-se
indispensável  a  comprovação  nos  autos  de
que não ostenta possibilidade de arcar com as
custas  e  os  honorários  advocatícios,  pois,
neste caso, não se presume a hipossuficiência.
Uma  vez  comprovada  a  situação  econômica
deficitária da instituição apelante por meio de
declarações anuais de imposto de renda, resta
plenamente  atendido  o  requisito  para  a
concessão da gratuidade judiciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  dar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.
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Relatório

Trata-se de Apelação interposta por MIX LTDA em face
de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
nos autos da Ação Cautelar ajuizada por Multibank S/A.

Na sentença combatida (fl. 180), o magistrado  a quo
julgou  extinto  o  processo,  nos  termos  do  art.  267,  VI,  do  CPC/73,
considerando a perda do objeto da Ação Cautelar, condenando a apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe
de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada,  MIX  LTDA  recorreu  (fls.  195/208),
pugnando pela reforma da sentença, ventilando a preliminar de nulidade
da sentença por ausência de manifestação acerca do pedido de gratuidade
judiciária formulada perante o juízo a quo. No mérito, afirma não possuir
condições  financeiras  de arcar  com as  custas  processuais,  motivo pelo
qual pugna pela concessão do benefício da justiça grauita.

Contrarrazões  não  foram  apresentadas  pelo
demandado, conforme certidão de fl. 291.

Em parecer de fls. 297/300, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria ventilada
na preliminar confunde-se com o mérito do presente recurso, motivo pelo
qual será analisada em conjunto com o mesmo.

Consta dos autos que a apelante,  pessoa jurídica  de
direito  privado com fins  lucrativos,  requereu  o  benefício  da gratuidade
judiciária quando da contestação formulado nos autos da Ação Cautelar
Inominada que deu origem ao presente apelo (fl. 80).
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Ocorre que após a regular instrução processual, o juízo
a quo julgou a demanda sem apreciar o pleito de gratuidade judiciária
formulado pela demandada/apelante.

Inconformada,  a  recorrente  pediu  a  reforma  da
sentença, alegando passar por dificuldades financeiras, motivo pelo qual
não teria condições para arcar com as custas do processo, juntando, para
tanto, vasta documentação apta a demonstrar a real situação financeira
da pessoa jurídica.

Assim, diversamente das pessoas naturais, em relação
às  quais,  exige-se  tão  somente  a  declaração  de  hipossuficiência  para
concessão  dos  benefícios  da  gratuidade,  às  pessoas  jurídicas  faz-se
indispensável a comprovação nos autos de que não ostenta possibilidade
de arcar com as custas e os honorários advocatícios, pois, neste caso, não
se presume a hipossuficiência. 

Acerca  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem
entendendo que pode o beneplácito da gratuidade judiciária ser deferido
também às pessoas jurídicas, desde que estas apresentem comprovação
cabal de sua carência econômico-financeira.

Pois bem. Ao compulsar o caderno processual, tem-se
que a recorrente juntou suas Declarações de Imposto de Renda dos anos
de 2015, 2013 e 2014). Destes documentos se extrai a informação de ser
a apelante microempresa, com lucro líquido anual modesto, presumindo-
se a sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais,
enquadrando-se na descrição do enunciado da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça  in verbis:  “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”.

Por  outro  lado,  frise-se  que  o  entendimento
jurisprudencial,  já  explanado  desde  o  final  da  vigência  do  Código  de
Processo Civil de 1973, é no sentido de que “a formulação de pedido de
assistência  judiciária  na  própria  petição  recursal  é  viável  no  curso  do
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processo,  dispensando-se  a  exigência  de  petição  avulsa,  quando  não
houver prejuízo para o trâmite normal do feito” (STJ, EDcl no AgRg no
AREsp 736.006/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
Julgado em 08/03/2016, Dje 16/03/2016).

E mais, além da instrumentalidade a ser verificada para
efeito da análise do pedido de gratuidade, devidamente consolidada com o
advento do Novo Código de Processo Civil, na situação dos autos observa-
se que houve um silêncio do Poder Judiciário, até o presente momento,
quanto  à  apreciação  do  pedido  de  justiça  gratuita  formulado  pela
sociedade apelante, situação que exige a devida correção neste instante.

Cabe observar que, em julgado semelhante, esta Corte
de Justiça chegou à conclusão idêntica, concedendo a gratuidade judiciária
ao banco ora apelante. Senão vejamos o julgado que adiante segue: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS.  RECONHECIMENTO  DO
DIREITO  DO  AUTOR.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, II,  DO
CPC.  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  DEVIDOS.
APLICAÇÃO  DO  ART.  26  DO  CPC.  PARTE
SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA  GRATUITA.  APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº
481  DO  STJ.  SUSPENSÃO  DA  EXECUÇÃO  DA
VERBA SUCUMBENCIAL.  APLICAÇÃO DO ART.  12
DA  LEI  Nº  1.060/50-MESMO  QUANDO  O  RÉU
RECONHECE  O  PEDIDO  DO  AUTOR  HÁ
NECESSIDADE  DE  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO
ART. 26 DO CPC - segundo a Súmula nº 481 do
STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
tem  direito  aos  benefício  da  justiça  gratuita
quando  demonstrada  a  sua  impossibilidade  de
arcar com os encargos processuais necessidade de
condenação  em  honorários  advocatícios,  mas  a
sua execução ficará suspensa segundo o art. 12 da
Lei  nº  1.060/50.”  (TJPB;  AC  200.2011.042172-
0/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel.
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Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 02/08/2013;
Pág. 12). 

Deste modo, a sentença deve ser reformada para que o
benefício da gratuidade judiciária seja concedido à apelante.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO AO APELO, no
sentido de reformar a sentença de fls. 180 para conceder o benefício da
gratuidade judiciária à pessoa jurídica recorrente. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator 
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