
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível  nº 0039152-29.2010.815.2001 -  3ª Vara Cível da Capital
Relator         : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelantes   : Office Plus Comércio de Papelaria Ltda 
Advogado : Paulo Guedes Pereira (OAB/PB 6.857)
Apelado   : Banco Lemon S/A
Advogado : Andrea Costa do Amaral  (OAB/PB 12.780)

APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPUGNAÇÃO  A  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.  EMPRESA.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  REVOGAÇÃO  DO  BENEFÍCIO
ANTERIORMENTE  CONCEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
JUNTADA  DE  DOCUMENTOS  NOVOS.  NÃO
CONHECIMENTO.  SITUAÇÃO  FINANCEIRA
DEFICITÁRIA.  NÃO COMPROVAÇÃO.   SÚMULA  481
DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

A juntada  somente  em  sede  de  apelo,  para  comprovação  da
veracidade  de  alegações  tecidas  no  curso  do  processo,  somente  é
admissível quando se tratar de documentos novos e,  nos termos do
art.  397  do  CPC/1973  –  correspondente  art.  435  do  CPC/2015,
documentos novos são apenas aqueles destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram antes produzidos nos autos.

Súmula 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.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Office  Plus
Comércio de Papelaria Ltda em face da sentença de fls. 20/24 prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Impugnação à Justiça gratuita interposta
pelo  Banco Lemon S/A em desfavor  do  apelante  e  Eglys  Hemerson de Almeida
Oliveira,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  para  revogar  o  benefício  de
gratuidade judiciária anteriormente deferido ao apelante. 

Em suas razões recursais (fls. 116/122), o apelante  assegura
que faz jus à concessão da gratuidade judiciária, sob a alegação de que não se encontra
em condições financeiras de arcar com as custas processuais. Acostou documentos às
fls. 123/140.

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 145/151)
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Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento do recurso. (fls. 158/161)

É o Relatório. Decido. 

Pois bem. Inicialmente,  não conheço dos documentos de folhas
123/140, pois a sua juntada somente em sede de apelo, para comprovação da veracidade
de alegações tecidas no curso do processo, somente é admissível quando se tratar de
documentos  novos e,  nos termos do art.  397 do CPC/1973 atual  435 do CPC/2015,
documentos  novos  são  apenas  aqueles  destinados  a  fazer  prova  de  fatos  ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram antes produzidos nos autos.

Às fls. 15 foi proferido despacho determinando a intimação da
parte impugnada para acostar aos autos as últimas declarações de imposto de renda, no
prazo de 10 (dez) dias, cuja nota de foro foi publicada em 25/03/2012(fl. 15v).

A  parte  impugnada  acostou  petição  à  fl.  16,  datada  de
04/06/2012,  pugnando pela  dilação  de  prazo  para  cumprimento  do despacho,  sendo
renovada  a  intimação  em nota  de  foro  publicada  no  dia  20/08/2013,  tendo  a  parte
impugnada quedado-se inerte, conforme Certidão de fls. 19. 

Ato contínuo foi prolatada a sentença em 04/10/2013, porém, a
documentação ora acostada refere-se as Declarações de Imposto de Renda de exercícios
anteriores  e, não prova de que a parte não tinha acesso a tais documentos de maneira
que,  a  despeito  da  dilação  de  prazo  requerida  na  petição  de  fls.  16,  datada  de
04/06/2012, quedou-se inerte mais de um ano depois quando renovada a intimação.

Assim, não se pode, pois, juntar documentos após a prolação da
sentença para fazer prova de fatos ocorridos antes. 

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  ÁGUA  E  ESGOTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ARTIGOS  458,  535 E  557 DO  CPC.  VIOLAÇÃO  INOCORRENTE.
JUNTADA  DE  DOCUMENTOS  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO.  NÃO-
ENQUADRAMENTO  NAS  HIPÓTESES  PREVISTAS  NO  ART.  397 DO
CPC.  SÚMULA  07/STJ.  1.  Não  há  negativa  de  prestação  jurisdicional
quando Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, apenas não acolhendo a tese da recorrente. 2.
A  jurisprudência  desta  Corte  tem  entendido  ser  possível  a  juntada  de
documentos aos autos, mesmo em fase recursal, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial, o que, consoante
assentado pelo acórdão de origem, não é o caso dos autos. A revisão de tal
entendimento  esbarra no óbice  da Súmula 07/STJ.  3.  O alegado dissídio
jurisprudencial não se encontra devidamente comprovado, porquanto não se
vislumbra  similitude  fática  entre  os  acórdão  confrontados.  4.  Agravo
regimental  não  provido.  Processo:  AgRg  no  REsp  1346610  MS
2012/0204654-3  Relator(a):  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES
Julgamento:  23/04/2013   Órgão  Julgador:T1  -  PRIMEIRA  TURMA
Publicação: DJe 29/04/2013 

Tendo o apelante  deixado transcorrer  in  albis o  momento
oportuno para acostar os documentos solicitados no despacho de fls. 15, preclusa está
a questão. 

Pois bem.

Cuidam os autos principais, ora apensados de ação de nulidade
de franquia cumulada com indenizatória movida pela Office Plus Comércio de Papelaria

2
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Ltda e outro e desfavor do Banco Lemon S/A e outro, sendo deferida, inicialmente a
gratuidade judiciária aos autores. 

O  banco  promovido  interpôs  a  presente  impugnação  a
gratuidade  judiciária  em  desfavor  dos  promoventes,  alegando  em  síntese  que,  não
subsiste o argumento do apelante, Office Plus Comércio de Papelaria Ltda, de  que se
encontra  em  dificuldade  financeira  ao  ponto  de  impossibilitá-la  do  pagamento  das
custas  processuais,  em  razão  do  descumprimento  do  contrato  de  franquia  com  a
promovida, considerando que o objeto social da empresa impugnada não se resume a
atividade de correspondente bancário, mas também ao comércio varejista de artigos de
papelaria,  máquinas  e  materiais  de  informática  e  fotocópias,  digitação  e  serviços
correlatos.

Ora, o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das
Cortes Superiores de Justiça pacificou-se no sentido de que o deferimento da assistência
judiciária gratuita precisa ser visto sob três prismas diversos: tratando-se de pessoas
físicas, milita em favor do requerente a presunção relativa de incapacidade de arcar com
as custas judiciais, bastando que a parte apresente declaração de pobreza. 

No  que  tange  às  pessoas  jurídicas,  embora  inicialmente  o
posicionamento  tenha  sido  pela  impossibilidade  de  concessão  do  benefício  da
assistência judiciária, o entendimento evoluiu para que se distinguissem duas situações:
as que ostentam finalidade lucrativa e as que não buscam esse objetivo. No tocante às
primeiras, é mister a comprovação de impossibilidade de condições econômicas de arcar
com as despesas. Nesses casos, o requerente atrai para si o ônus de demonstração dessa
situação financeira deficitária.

Súmula 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. 

No  presente  caso,  foi  oportunizada  a  parte  impugnada
comprovar a sua incapacidade financeira através da juntada das declarações de imposto
de renda, todavia, quedou-se inerte mesmo tendo o Juízo  a quo dilatado o prazo para
cumprimento do despacho de fl. 15. 

Assim, não merece provimento o recurso, devendo ser mantida a
sentença em todos os seus termos, nos moldes da Súmula 481 do STJ.

Pelo  exposto,  NEGO PROVIMENTO  a  apelação  cível,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 13 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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