
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0033702-42.2009.815.2001
RELATOR :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE:Banco Cruzeiro do Sul S/A. 
ADVOGADO :Nelson Willians Fratoni Rodrigues. 
AGRAVADO :Geraldo Caetano Leite. 
ADVOGADO :Glaucia Maria Pessoa Rosas. 

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO — PROCEDÊNCIA PARCIAL 
— RECURSO — AUSÊNCIA DO PREPARO — DESERÇÃO 
— NÃO CONHECIMENTO DO APELO — SEGUIMENTO 
NEGADO — DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

—  Tendo-se  o  preparo  como  requisito  extrínseco  de  
admissibilidade do recurso de apelação, devendo ser previamente  
pago, a sua ausência acarreta a deserção do recurso.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo 
Interno, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Cruzeiro 
do  Sul  S/A  em  face  de  decisão  monocrática  proferida  por  esta  relatoria  às  fls. 
160/162, que negou ao recurso apelatório interposto pelo agravante, ante a ausência 
de preparo.

Irresignado,  o  banco  recorrente  alega  não  possuir  recursos 
para  adimplir  as  custas   processuais  e  o  preparo  recursal,  já  que  sua  situação 
econômica  “não  permite  qualquer  ato  financeiro,  restando  impossibilitada  de  
efetuar qualquer pagamento”. Assim, pugna pela concessão da gratuidade judiciária, 
com a consequente reforma da decisão monocrática.” 

É o relatório.

Voto.

O presente recurso não merece ser acolhido. 
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Em decisão monocrática, esta relatoria negou seguimento ao 
recurso  apelatório interposto  pelo  agravante,  por  não  haver  nos  autos  a  devida 
comprovação do recolhimento do preparo. 

Inconformado,  o recorrente alega,  na presente  ocasião,  que 
não possui recursos para adimplir as custas  processuais e o preparo recursal, já que 
sua  situação  econômica  “não  permite  qualquer  ato  financeiro,  restando  
impossibilitada de efetuar qualquer pagamento”.

No entanto,  é  preciso ressaltar,  que  o  Superior  Tribunal  de 
Justiça  pacificou sua jurisprudência no sentido de que as pessoas jurídicas devem 
sempre comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária 
gratuita,  sendo,  inclusive,   irrelevante  a  finalidade  lucrativa  ou  não  da  entidade 
requerente. 

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA. 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA 
SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 
DA  MISERABILIDADE  JURÍDICA.  PRECEDENTE  DA  CORTE 
ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido 
pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser 
ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou 
não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da 
assistência judiciária gratuita.
2.  A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e,  
após  sucessivas  mudanças  de  entendimento,  deve  prevalecer  a  tese 
adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar 
os  requisitos  para  a  obtenção  do  benefício  da  assistência  judiciária 
gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade 
requerente.
3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou 
sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, 
a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência 
ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na 
possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou 
associados.
4.  Outrossim,  muitas  entidades  sem  fins  lucrativos  exploram  atividade 
econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não 
havendo  parâmetro  razoável  para  se  conferir  tratamento  desigual  entre 
essas pessoas jurídicas.
5 Embargos  de divergência  acolhidos.  (STJ – Resp 603.137/MG – Rel. 
Min. Castro Meira – Corte Especial – Julgado em 02/08/2010 – Publicação 
no DJ 23/08/2010). (Grifo nosso).  

No  caso  específico  em  exame,  analisando  detidamente  o 
conjunto probatório colacionado aos autos, e mesmo com a informação de que se 
encontra em liquidação, entendemos que tal fato,  por si só, não tem o condão de 
afastar  o  recorrente  do  pagamento  das  custas,  caso  seja  vencido,  pois,  deveria 
comprovar, no prazo de defesa, sua situação de iliquidez o que, diga-se de passagem, 
não o fez. 
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Diante disso, entendo ser inviável a concessão da gratuidade 
judiciária em favor do agravante, sendo pertinente a manutenção da decisão recorrida 
que  negou  seguimento  ao  apelo  interposto,  ante  a  ausência  de  comprovação  do 
preparo recursal. 

Assim,à vista dessas considerações,  NEGO PROVIMENTO 
AO RECURSO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Sra. Des. Maria das Graças Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (Relator), o 
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e a Exma. Des. Maria das Graças 
Morais Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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