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AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  GRATUIDADE
DA JUSTIÇA.  PESSOA JURÍDICA.  COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO ATENDIDO. AUSÊNCIA
DE  MODIFICAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  FINANCEIRA  QUE
ENSEJOU O DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. BOA-
FÉ  E  VEDAÇÃO  DA  DECISÃO  SURPRESA.
DOCUMENTOS  HÁBEIS. RECURSO QUE TRAZ
ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
PROVIMENTO.

Nos termos da Súmula nº 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”.

Havendo prova do estado de hipossuficiência,  necessária a
reforma  da  decisão  que  indeferiu  os  benefícios  da
assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA
POR ESTE RELATOR, PARA RETIFICAR A CERTIDÃO DE JULGAMENTO
DE  FL.265  E  FAZER  CONSTAR:  DAR PROVIMENTO  AO  AGRAVO
INTERNO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno interposto por  Victory
Empreendimentos Turísticos Ltda  contra a  decisão monocrática (fls.  421/423)
que  rejeitou  os  Embargos  Declaratórios  por  ele  opostos  contra  a  decisão
singular que indeferiu a gratuidade da Justiça e determinou o recolhimento do
preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de conhecimento do Apelo
encartado às fls. 159/171.

A  sentença  recorrida,  proferida pelo  Juízo de Direito da  4ª Vara
Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária proposta por Victory
Empreendimentos Turísticos Ltda em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A,
julgou “parcialmente procedente o pedido contido na inicial, nos termos do art.
269, I, do CPC, para reconhecer a aceitação pela parte promovida da proposta
ofertada pela parte promovente, bem assim para determinar que, quando da
quitação  dos  valores,  constantes  em  contratos  firmados  com  terceiros
adquirentes  dos  imóveis  hipotecados  pela  cédula  de  crédito  industrial  nº
0155771-A, haja liberação das hipotecas existentes nesses bens, sob pena de
aplicação de astreintes.” (fl. 155). 

As  partes  interpuseram  recursos,  fls.  159/171  e  fls.  191/202,
contudo,  quanto  ao  Apelo  da autora (primeiro  apelante),  o  Ilustre  relator  à
época, Desembargador José Ricardo Porto, exarou despacho determinando a
intimação  da  empresa  para  comprovar  a  permanência  da  situação  de
hipossuficiência  econômica  necessária  à  manutenção  do  benefício  da
gratuidade da Justiça, fl. 353.  

Às fls.  355/357,  a  primeira apelante,  em resposta ao comando
judicial, trouxe os seguintes documentos: a) declaração de inatividade desde
2005; b) declaração pessoa jurídica inativa; c) relação anual de informações
sociais – RAIS negativas, requerendo a manutenção da benesse, tendo em
vista  que,  segundo  afirmou,  “está  sem  atividade  e,  por  conseguinte,  sem
faturamento, a evidenciar que não possui condições de arcar com as despesas
processuais”.

Às  fls.  399/400,  restou  indeferida  a  gratuidade  da  Justiça  e
determinado  à  Victory  Empreendimentos  Turísticos  Ltda,  o  recolhimento  do
preparo recursal, em cinco dias, sob pena de ser o Apelo julgado deserto. 

Rejeitados os Embargos Declaratórios  (com balanço patrimonial
em anexo) contra a decisão supra, fl. 421/423. 

Neste  recurso,  a  autora assevera  que  os  documentos
colacionados aos autos fazem prova de que a empresa  não possui nenhum
empregado formal, não exerceu nenhuma atividade operacional, patrimonial ou
financeira desde 2005 até os dias atuais e, ainda, não auferiu qualquer receita
desde 2005 até os dias atuais,  sendo-lhe concedida pelo Juízo de primeiro
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grau  a  gratuidade  judiciária  durante  todo  o  trâmite  da  ação,  sem qualquer
alteração na sua condição de hipossuficiência. 

Alega  que  o  julgador  deveria,  ao  considerar  insuficientes  os
documentos apresentados, intimar a parte para, expressamente, colacionar a
documentação  que  entendesse  necessária.  Não  o  fazendo,  considera  a
agravante  ter  havido  violação  ao  princípio  da  cooperação,  boa-fé  e  não
surpresa, art. 9º e 10º do CPC/15.

Sustenta  que  o  balanço  patrimonial  apresentado  quando  da
oposição  dos  Embargos  Declaratórios  de  fls.  402/413  encontra-se  apto  a
revelar  que  a  parte  agravante  não  possui  atualmente  qualquer  patrimônio
líquido,  evidenciando a  insuficiência  de  recursos para  arcar  com as  custas
processuais. 

Por tais razões, requer a retratação da decisão monocrática ou,
em  caso  negativo,  o  recurso  seja  colocado  em  mesa  para  julgamento
colegiado. 

Contrarrazões  apresentadas,  fls.  247/254,  pugnando
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

 VOTO

Afasto, de logo, a preliminar de não conhecimento por violação ao
princípio da dialeticidade, pois o recurso ataca a decisão agravada de forma
coerente,  específica e  lógica,  preenchendo  todos  os  requisitos  recursais
intrínsecos e extrínsecos. 

Cinge-se a controvérsia ao exame da comprovação da condição
de hipossuficiência para fins de manutenção do benefício  da gratuidade da
Justiça à Apelante, ora agravante, já concedido em primeira instância.

Nos termos da Súmula  nº  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”. 

Sendo assim, conforme o entendimento sumulado acima exposto,
para  que  a  pessoa  jurídica  obtenha  os  benefícios  da  gratuidade  judiciária
deverá  comprovar  seu  estado de miserabilidade,  sendo insuficiente  a  mera
declaração de pobreza. Esta é a exegese adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE
JUSTIÇA  GRATUITA  INDEFERIDO,  NA  INSTÂNCIA  DE
ORIGEM.  TRIBUNAL  A  QUO  QUE  CONCLUIU  PELA
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NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DO  ESTADO  DE
MISERABILIDADE  DA  ENTIDADE  FILANTRÓPICA.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  481/STJ.  ACÓRDÃO  DO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  PREDOMINANTE
NESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA  83  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I.  De  acordo  com  a  orientação  jurisprudencial
predominante  no STJ,  as pessoas jurídicas  de direito
privado,  com  ou  sem  fins  lucrativos,  para  obter  os
benefícios  da  justiça  gratuita  devem  comprovar  o
estado  de  miserabilidade,  não  bastando  simples
declaração de pobreza.
II.  Tal orientação restou sedimentada na Súmula 481/STJ,
que assim dispõe: "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".
Precedentes  (STJ,  AgRg  no  REsp  1.465.921/SP,  Rel.
Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  DJe  de
20/10/2014; STJ, AgRg no AREsp 504.575/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de  11/06/2014;  STJ,  AgRg  no  AREsp  338.466/RJ,  Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
de  10/09/2013;  STJ,  AgRg  no  REsp  1.362.020/SC,  Rel.
Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,
DJe de 18/03/2013).
III. O Tribunal de origem decidiu a causa em consonância
com  a  orientação  jurisprudencial  predominante  neste
Tribunal,  pelo  que  incide,  na  espécie,  a  Súmula  83/STJ,
enunciado  sumular  aplicável  quando  fundado  o  Recurso
Especial  nas  alíneas  a  e  c  do  inciso  III  do  art.  105  da
Constituição Federal.
IV. Agravo Regimental improvido.1

Sobre  a  matéria,  a  Primeira  Câmara  Cível  desta Corte  de
Justiça tem se pronunciado no sentido da impossibilidade de deferimento da
gratuidade em casos similares:

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE
ÔNUS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.   INDEFERIMENTO  DOS
BENEFÍCIOS  DA  JUSTIÇA  GRATUITA  NA  SENTENÇA.
APELAÇÃO.  BANCO  CRUZEIRO  DO  SUL.  PESSOA
JURÍDICA.  LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO CABAL DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
QUE  IMPOSSIBILITE  O  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA

1STJ; AgRg no AREsp 539995/RJ; Rel. Ministra Assusete Magalhães; Segunda Turma; Julgamento, 02/06/2015; DJe,
17/06/2015.
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REGIMENTAL.  -  O  benefício  da  assistência  judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde
que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os
encargos financeiros do processo.2

O  caso dos  autos  tem a  particularidade  de que já  houve  o
deferimento  da  benesse  na  fase  de  conhecimento,  fl.  97  e  102,  também
comprovada a hipossuficiência com a mesma documentação ora apresentada. 

Assim, entendo, data vênia, que houve violação ao princípio da
não surpresa, pois o julgador, sem demonstrar qual o documento que entendia
apto, intimou a parte para comprovar a sua situação financeira atual e, após
apresentação das provas, as desconsiderou, por entendê-las insuficientes. 

Ora,  não  é  possível  à  empresa  apresentar  um  balanço
financeiro atual se não está em atividade e, portanto, não há movimentação
financeira no exercício vigente ou imediatamente anterior. É razoável e atende
ao princípio da boa-fé que se espere, para fins de comprovação das alegações,
que  sejam colacionados  aos autos  justamente  documentos que mostrem a
inatividade, como procedeu o Apelante. 

Não há, pois,  na minha visão,  motivos justo para indeferir  o
pedido de gratuidade da Justiça, pois a Apelante atendeu à necessidade de
comprovação, nos termos da orientação sumular. 

Além disso, considero que a mesma situação fática deve sofrer
a  aplicação  de  idêntica  solução  jurídica,  cuja  base  probatória  se  encontra
suficiente e adequada.

Outrossim, não se trata apenas das custas processuais, como
quer  fazer  crer  o  agravado,  porquanto,  se  indeferido  o  benefício,  isso  tem
reflexo dali para frente, vislumbrando-se possível prejuízo em relação aos ônus
sucumbenciais,  em face da  eventual  reversão do julgado de primeiro  grau,
requerida pela Apelação do promovido.

Logo, no caso vertente, a agravante logrou êxito em comprovar
a ausência de condições para pagamento  das custas processuais, porquanto
anexou  balanço patrimonial (fl. 414),  entre outras provas robustas suficientes
para  atestar a  impossibilidade  econômica  de  suportar  a  despesa  com  a
demanda,  principalmente  quando  observado  o  valor  da  causa  (R$
1.400.000,00, fl. 149, conforme sentença que julgou a impugnação ao valor da
causa em apenso).

Em sendo assim, deve ser  reformada a decisão agravada que
indeferiu o benefício da gratuidade da Justiça, tendo em vista a ausência de
modificação da situação econômico-financeira que determinou o deferimento
em primeira instância. 

2TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009373820148150321, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 14-05-2015
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Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo interno
para conceder a gratuidade da Justiça ao apelante.

Após  o  trânsito  em  julgado,  venham  os  autos  conclusos  para
julgamento dos Apelos.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti),  o Exmº.  Dr.  Marcos William de Oliveira
(Juiz convocado para substituir a vaga deixada pela aposentadoria da Desa.
Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira),  face  a  averbação  de
suspeição do Des. José Ricardo Porto e o Exmº.Dr. Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos). Presente à sessão
a Exmª. Dr.Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/06 
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