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APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO  FISCAL.
TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA
EXECUÇÃO NÃO EXONERA O EXECUTADO DO
DEVER DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS.
JUSTIÇA  GRATUITA  INDEFERIDA.  PESSOA
JURÍDICA.  HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO
COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 

- A composição  realizada  entre  as  partes  no
curso da Execução Fiscal não exonera o Executado
do dever de pagar as custas processuais.

-  O deferimento  da  gratuidade  da  justiça  às
pessoas jurídicas depende de efetiva comprovação
de  sua  necessidade,  não  bastando  a  simples
declaração do Requerente de não possuir condições
para arcar com as custas e honorários advocatícios.
Inteligência do artigo 99, §3º do CPC/15.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 111.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação  Cível interposta por  Represente

Comércio e Representações Limitada, irresignada com a Sentença proferida



Apelação Cível nº 0015894-87.2003.815.0011

pela Juíza  da 1ª  Vara  da  Fazenda Pública  da Capital  que  extinguiu  a  Ação

Executiva contra ela ajuizada pelo Estado da Paraíba, condenando a Executada

ao pagamento das custas processuais (fl. 80).

A  Apelante  alega  a  culpa  recíproca,  afirmando  que  o  ônus

processual deve ser rateado entre as partes. 

Sustenta que o Estado da Paraíba instaurou a Ação Executiva

para  ver  seu  crédito  satisfeito.  Porém,  extrajudicialmente,  foi  firmado  acordo

entre as partes, comprometendo-se a Fazenda Pública a requerer a imediata

extinção  da  Execução,  todavia,  assim  não  procedeu,  causando  prejuízos  a

Apelante. Defende, por essa razão, que houve reciprocidade de culpa, quanto ao

ônus processual.  

Pleiteia  a  reforma  da  Sentença  para:  1)  reconhecer  a  culpa

recíproca da Apelante e da Apelada, dividindo-se o ônus processual; 2) exonerar

a  Apelante  quanto  a  parte  que  lhe  competir  no  pagamento  das  custas,

concedendo-lhe o benefício da gratuidade judiciária (fls. 93/95). 

Não houve Contrarrazões (fl. 99). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria Geral de Justiça

manifestou-se pelo prosseguimento do Recurso, sem opinar quanto ao mérito

(fls. 105/106). 

É o relatório. 

VOTO

Não assiste razão a Recorrente. 

A transação  realizada  entre  as  partes  no  curso  da  Execução

Fiscal não exonera o Executado do dever de pagar as custas processuais. 

Ao celebrar o acordo extrajudicial com o Estado da Paraíba, a
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Apelante  reconheceu  a  dívida  objeto  da  transação,  tanto  que  efetuou  o

pagamento.

Ressalte-se  que  o  referido  acordo  é  ineficaz  no  tocante  a

eventual  cláusula  que disponha sobre  o pagamento  do ônus processual  que

decorre da sucumbência, uma vez que não é crédito de nenhuma das partes e

não poderia ser objeto de transação. 

Desse  modo,  as  custas  e  os  honorários  advocatícios  serão

devidos pelo Executado, pois foi quem deu causa à instauração do processo,

conforme o princípio da causalidade. 

Não há que se falar em culpa recíproca, porque quem deu causa

a Ação foi unicamente a Empresa devedora. 

Nesse sentido: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
EXECUÇÃO  FISCAL.  TRANSAÇÃO.
RECONHECIMENTO  DO  DÉBITO. DESPESAS
PROCESSUAIS  A  CARGO  DO  EXECUTADO.
ENTENDIMENTO  FIXADO  NA  INSTÂNCIA  DE
ORIGEM  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.  SÚMULA 83/STJ.  ART.
467  DO CPC.  FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 21/STJ.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.  Não  enseja  reforma  o  entendimento  fixado  na
origem  porquanto  em  perfeita  harmonia  com  a
orientação firmada nesta Corte no sentido de que, no
reconhecimento  do  pedido  inicial,  as  custas  e  os
honorários  advocatícios  serão  devidos  pelo
executado, pois foi quem deu causa à instauração do
processo,  conforme  o  princípio  da  causalidade.
Inteligência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou,
ainda  que  implicitamente,  o  art.  467  do  Código  de
Processo  Civil.  Desse  modo,  impõe-se  o  não
conhecimento  do  recurso  especial  por  ausência  de
prequestionamento,  entendido como o indispensável
exame  da  questão  pela  decisão  atacada,  apto  a
viabilizar a pretensão recursal. Incidência da Súmula
211/STJ.
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3.  Modificar  o  acórdão  recorrido,  como  pretende  a
recorrente,  quanto  ao  Princípio  da  Causalidade,
demandaria  o  reexame  de  todo  o  contexto  fático-
probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em
razão do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental
improvido.

(STJ – AgRg no AREsp 658796 RJ 2015/0019130-6 –
Rel. Min. Humberto Marins – j. 14/04/2015 – 2ª Turma
– DJE 20/04/2015)

Por  outro  lado,  quanto  ao  pedido  de  gratuidade  judicial,  a

Empresa Apelante não demonstrou o estado de hipossuficiência a justificar a

concessão do benefício. 

 A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica é

possível  desde  que  esta  comprove,  de  maneira  inequívoca,  situação  de

precariedade financeira que impossibilite o pagamento das custas judiciais, nos

termos do artigo 99, §3º do NCPC: 

§3º  Presume-se  verdadeira  a  alegação  de
insuficiência  deduzida  exclusivamente  por
pessoa natural. 

Desse  modo,  o  Novo  Diploma  Processual  Civil  é  claro  ao

assentar que a presunção da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa

natural. 

Consagrou-se,  assim,  o  entendimento  jurisprudencial

consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o deferimento da

gratuidade da justiça às pessoas jurídicas depende de efetiva comprovação de

sua necessidade, não bastando, com isso, a simples declaração do Requerente

de não possuir condições para arcar com as custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  DE
PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA QUE
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NÃO  COMPROVOU  SUA IMPOSSIBILIDADE  DE
ARCAR  COM  OS  ENCARGOS  PROCESSUAIS.
SÚMULA  Nº  481  DO  STJ.   SEGUIMENTO
NEGADO.  -   No  caso,  o  Agravante  limitou-se  a
afirmar  que  por  ser  microempresa,  optante  do
Simples  Nacional,  tem  direito  à  gratuidade
judiciária.  -  O  entendimento  jurisprudencial
consolidado no Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que o deferimento da gratuidade
da justiça às pessoas jurídicas depende de efetiva
comprovação de sua necessidade,  não bastando,
com isso, a simples declaração do Requerente de
não possuir condições para arcar com as custas e
honorários advocatícios.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015476220158150000,  -  Não  possui  -,  Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 20-03-2015) 

A Súmula 481 do STJ ainda em vigor é clara:

“Súmula nº 481/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".

Desse  modo,  tendo  em  vista  que,  em consulta  ao  Cadastro

Nacional  de  Pessoa  Jurídica,  a  Empresa  encontra-se  ativa  e  considerando,

ainda,  que  não  consta,  nos  autos,  documentos  que  comprovem  a

hipossuficiência financeira, indefiro o benefício. 

Ante  o  exposto,  DESPROVEJO  A  APELAÇÃO CÍVEL,

mantendo integralmente a Sentença recorrida.

É o voto.

“Desprovido, nos termos do voto do relator. Unânime”.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador Leandro dos Santos, a Excelentíssima Desembargadora Maria
de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Desembargador
José Ricardo Porto.
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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