
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 000004-87.2013.815.0131
Origem : 3ª Vara da Comarca de Cajazeiras.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Banco do Nordeste do Brasil S/A.
Advogada : Rebecca Zavaris de Moura (OAB/PB nº 13.773).
Apelado : J. Laércio e Cia LTDA.
Advogado : Rogério Silva Oliveira (OAB/PB nº 10.650).

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  BENEFICIÁRIO  DA
GRATUIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DECISÃO
JUDICIAL QUANDO DA CORRESPONDENTE
INTERPOSIÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.
APELAÇÃO  CÍVEL  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA IMPUGNANTE. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA  GRATUITA
APRESENTANDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 1973. EMBARGOS À
EXECUÇÃO  AJUIZADOS  POR  PESSOA
JURÍDICA.  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.
SOCIEDADE  QUE  APRESENTOU
INSCRIÇÕES  EM  ÓRGÃOS  DE  RESTRIÇÃO
AO  CRÉDITO  EM  NOME  DE  PESSOAS
DIVERSAS.  DÍVIDAS  ATIVAS
DECORRENTES  DE  AUTOS  DE  INFRAÇÃO
DAS  QUAIS  NÃO  SE  PODE  INFERIR
SITUAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA
EMPRESARIAL  PARA  JUSTIFICAR  A
CONCESSÃO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  POR
PESSOA  JURÍDICA  DO  PREENCHIMENTO
DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  O
BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. PROVIMENTO.

-  Não se dirigindo contra  qualquer decisão judicial,
posto  que  sequer  existente  tal  ato  no  momento  da
interposição (a  sentença apenas  fora prolatada mais
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de  1  ano  após  a  apresentação  da  peça  recursal),  o
recurso não merece conhecimento.

-  Em  se  tratando  de  requerimento  formulado  por
pessoa  natural,  a  declaração  de  necessidade  faz
presumir,  ainda  que  relativamente,  os  elementos
necessários  à  concessão  do  benefício.  Quanto  à
pessoa  jurídica,  deve  haver  prova  suficiente  da  sua
situação econômica de tal  forma deficitária que lhe
impossibilite,  ou  dificulte  excessivamente,  de
continuar  suas  atividades  empresariais.  Trata-se,
inclusive,  de  entendimento  jurisprudencial  que  já
havia  sido  consolidado  no  Enunciado  nº  481  da
Súmula  de  Jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

-  As  negativações  em  nome  de  pessoas  natural  e
jurídica  diversas  da  apelada  não  têm  o  condão  de
revelar  a  situação  econômica  desta.  Além disso,  a
mera circunstância  de se fazer  juntar  inscrições em
dívida ativa não é apta a demonstrar a real situação de
dificuldade  financeira  empresarial  necessária  à
concessão da gratuidade judiciária.  Para tanto,  seria
imprescindível  a  apresentação  de  elementos
probatórios que indicassem as minúcias patrimoniais
da sociedade, a exemplo do balancete contábil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, não conhecer da
Apelação de fls. 65/67 e conhecer do apelo da instituição financeira para dar-
lhe provimento, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste
do Brasil S/A contra sentença (fls. 68/69) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da
Comarca  de  Cajazeiras  que,  nos  autos  da  “Impugnação  à  Gratuidade
Judiciária” ajuizada em face da concessão do benefício à  J. Laércio e Cia
LTDA,  julgou  improcedente  a  impugnação,  apresentando  a  seguinte
fundamentação:

“Observo  que  os  embargos  à  execução  de  nº
0000315-15.2012.815.0131 foi  juntado ao processo
principal  e  que  o  valor  da  causa  constante  na
petição de fl. 237 é de R$ 404.607,00 (quatrocentos e
quatro  mil  e  seiscentos  e  sete  reais).  Importante
consignar que o valor das custas processuais perfaz
o  montante  de  R$  26.300,45  (vinte  e  seis  mil,
trezentos  e  quarenta  e  cinco  reais),  conforme
documento  de  fl.  239  dos  autos  principais.  Foi
deferida a gratuidade da justiça à fl.  256, também
dos autos principais.
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Diz  a  parte  impugnante  que  a  impugnada  não
comprovou a situação financeira que justificasse a
concessão da gratuidade da justiça.
Todavia,  o  valor  das  custas  processuais,  conforme
cálculos  do  processo  principal  (fls.  239),  é
extremamente elevado o que inviabilizaria o direito
de defesa do réu no processo principal, motivo pelo
qual foi deferida a gratuidade da justiça.
Ademais,  vê-se  que  é  inviável  que  a  parte
impugnante recolhesse o montante das custas ante a
notória  dificuldade  econômica,  conforme  os
documentos  de  fls.  246/255,  dos  autos  principais.
Logo, foi comprovado que o impugnado não dispõe
de condições de arcar com as custas processuais”.

Em suas razões, a instituição bancária relata que é credora da
sociedade apelada, razão pela qual ajuizou ação monitória em seu desfavor.
Narra que, na fase de execução de sentença, a executada apresentou embargos
à execução, sem recolher, porém, as respectivas custas. Aduz que o juízo  a
quo intimou a empresa embargante para recolher a taxa judiciária,  tendo a
sociedade requerido justiça gratuita.

Enfatiza que “limitou-se a J LAERCIO E CIA LTDA a alegar
‘situação financeira difícil’ e anexou extratos de inscrições em cadastro de
devedores  inadimplentes  em  nome  de  outras  pessoas,  não  apresentando
nenhum documento que demonstrasse o faturamento ou lucro da empresa”. 

Continua  asseverando  que  “verifica-se  que  a  parte,  embora
devidamente representada por patrono nos autos, conforme petição de fl. 14,
não  atendeu  ao  despacho  de  fl.  15  para  apresentar  documentação
comprobatória de sua insuficiência financeira,  mesmo que para isso tendo
sido intimada, conforme extrato de fl. 17 e certidão de fl. 18”. Assevera que
houve  preclusão  temporal,  inexistindo  comprovação  da  hipossuficiência
econômica da empresa.

Destaca que apenas houve a apresentação de extrato contendo 3
(três) inscrições em dívida ativa, datadas de 1998 e 2001, todas relacionadas a
auto  de  infração  do  estabelecimento,  não  demonstrando  impossibilidade
financeira. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença,
julgando procedente a impugnação à justiça gratuita, revogando-se o benefício
concedido à apelada.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 90v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 94/96).

Tendo em vista a possibilidade de não conhecimento do apelo
por  ausência  de  decisão  judicial  no  incidente  formulado,  foram  as  partes
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intimadas,  tendo  a  instituição  financeira  manifestando-se  pelo  não
conhecimento do apelo da parte contrária.

É o relatório. 

VOTO.

Antes  de  apreciar  a  Apelação  interposta  pelo  Banco  do
Nordeste  do  Brasil  S/A,  cumpre registrar  a  manifesta  inadmissibilidade do
Recurso Apelatório interposto por J. Laércio e Cia LTDA às fls. 65/67, pela
simples circunstância de não se ter dirigido contra qualquer decisão judicial,
uma vez que a sentença apenas fora prolatada mais de  1 (um) ano após a
interposição da  aludida  peça recursal.  Dessa forma,  NÃO CONHEÇO da
Apelação de fls. 65/67.

No que se refere ao apelo do Banco do Nordeste do Brasil S/A,
preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  dele  conheço,
passando à análise de seus argumentos.

Conforme  se  infere  dos  autos,  o  presente  incidente  foi
instaurado a partir do ajuizamento de Embargos à Execução pela J. Laércio e
Cia  LTDA,  na  fase  de  cumprimento  de  título  judicial  formado  em  ação
monitória proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. A tramitação em
autos apartados ocorreu sob a vigência do regramento previsto pelo Código de
Processo  Civil  de  1973  e  pela  Lei  nº  1.060/1950,  não  tendo  havido  a
suspensão  do  processo,  conforme  previsão  do  art.  4º,  §2º,  da  Lei  de
Assistência Judiciária.

Como  é  cediço,  um  dos  temas  de  maior  novidade  no
regramento  codificado  processual  civil  foi  o  da  gratuidade  da  justiça,
ganhando relevo ímpar e estruturação em seção própria do Novo Código de
Processo Civil. Além de regulação pontual em determinados dispositivos ao
longo do código, sua disciplina passou a ser estampada nos arts. 98 a 102.

A  despeito  da  nova  estruturação,  com  seção  específica
destinada pelo texto codificado, a logística do ônus probatório da situação de
necessidade de concessão do benefício foi  mantida pelo novo legislador,  o
qual se preocupou, de outro lado, em conferir instrumentos alternativos para
os  extremos  de  isenção  total  ou  pagamento  pleno  de  todos  os  custos
processuais.

Em se tratando de requerimento formulado por pessoa natural, a
declaração de necessidade faz presumir, ainda que relativamente, os elementos
necessários à concessão do benefício. Quanto à pessoa jurídica, deve haver
prova suficiente da sua situação econômica de tal forma deficitária que lhe
impossibilite,  ou  dificulte  excessivamente,  de  continuar  suas  atividades
empresariais. Trata-se, inclusive, de entendimento jurisprudencial que já havia
sido  consolidado  no  Enunciado  nº  481  da  Súmula  de  Jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça.
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No caso dos autos, intimada para o recolhimento das custas dos
embargos  à  execução,  a  sociedade  embargante  afirmou  possuir  diversas
dívidas, encontrando-se, inclusive, negativa em órgãos de restrição ao crédito,
fazendo juntar, para tanto, dados informativos do SPC em nome de Maria de
Albuquerque Assis (fls. 41/42), inscrições em dívidas ativas, sendo uma em
nome de MA Assis & Cia LTDA (fls. 43/44) e três em nome da apelada J
Laércio  &  Cia  LTDA,  todas  estas  decorrentes  de  auto  de  infração  de
estabelecimento (fls. 45/51).

Primeiramente, há de se registrar que as negativações em nome
de pessoas natural e jurídica diversas da apelada não têm o condão de revelar a
situação econômica desta. Em segundo lugar, a mera circunstância de se fazer
juntar inscrições em dívida ativa não é apta a demonstrar a real situação de
dificuldade  financeira  empresarial  necessária  à  concessão  da  gratuidade
judiciária.  Para  tanto,  seria  imprescindível  a  apresentação  de  elemento
probatório que indicasse as minúcias patrimoniais da sociedade, a exemplo do
balancete contábil.

Isoladamente, a prova que se apresentou indica, no máximo, a
impontualidade no cumprimento de obrigações pecuniárias devidas à Fazenda
Pública,  por  ocasião  da  lavratura  de  auto  de  infração  a  estabelecimento,
porém, não atesta  a situação de economicidade que a  enquadre na alegada
hipossuficiência.

Ora,  a  despeito  de  oportunizada  a  demonstração  da
miserabilidade  autorizadora  da  concessão,  com  a  devida  advertência  de
indeferimento  no  atendimento  insatisfatório  da  determinação,  não  houve  a
prova da hipossuficiência financeira.

Em situações  nas  quais  a  pessoa  jurídica  requerente  não  se
desincumbiu de seu ônus de prova da impossibilidade de custeio dos encargos
processuais, confiram-se os arestos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Possibilidade de
gratuidade  judiciária,  desde  que  comprovada  a
insuficiência. Presunção restrita à pessoa física (art.
99,  §  3º,  NCPC).  Pessoa  jurídica  que  deve
demonstrar  sua  impossibilidade  de  arcar  com  os
encargos  processuais  (Súmula  nº  481  do  Superior
Tribunal  de Justiça).  Precedentes.  Ônus do qual a
agravante  não  se  desincumbiu.  PESSOA  FÍSICA.
Presunção  de  veracidade  da  declaração  de
insuficiência (art.  99, § 3º,  CPC), que é relativa e
pode ser afastada por elementos  de convicção que
revelem  situação  financeira  incompatível  com  a
hipossuficiência  inicialmente  declarada.  Agravante
que  aufere  renda  suficiente  para  arcar  com  os
valores  das  custas  iniciais  e  não trouxe aos  autos
prova efetiva que afastasse esta convicção. Agravo a
que  se  nega  provimento”.  (TJSP;  AI  2078638-

Apelações Cíveis nº 0000004-87-2013.815.0000. 5



23.2017.8.26.0000; Ac. 10623333; Ouroeste; Oitava
Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins;
Julg. 26/07/2017; DJESP 09/08/2017; Pág. 2037)

“CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  ILHA
SOLTEIRA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA.  1.  Gratuidade  de  justiça.  Pessoa
jurídica. Inclinou-se a jurisprudência por admitir a
concessão da gratuidade de justiça prevista na LF nº
1.060/50  às  pessoas  jurídicas  que  demonstrem
concretamente  a  impossibilidade  de  arcar  com  as
despesas  e  custos  do processo.  2.  Pessoa jurídica.
Gratuidade. Prova da miserabilidade. Presume-se a
miserabilidade  da  pessoa  natural  que  assim  o
declarar (Lei nº 1.060/50, art. 4º). A pessoa jurídica,
a quem não se aplica tal presunção, deve demonstrar
concretamente  a  necessidade  do  benefício  por
intermédio  de  documentação  idônea,  insuficiente
para  tanto  a  simples  declaração  de  dificuldade
financeira  e  a  existência  de  protestos  e  dívidas.
Capital social da empresa de R$-800.000,00; a ação
discute contrato administrativo firmado no valor de
R$-1.631.027,00 e tem como valor da causa mais de
R$-250.000,00.  Indeferimento  da  gratuidade.
Gratuidade indeferida. Agravo desprovido”. (TJSP;
AI 2112938-11.2017.8.26.0000; Ac. 10618841; Ilha
Solteira;  Décima Câmara  de Direito  Público;  Rel.
Des. Torres de Carvalho; Julg. 24/07/2017; DJESP
08/08/2017; Pág. 1795)

Diante  de  todo  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  do  Recurso
Apelatório  de  fls.  65/67.  Quanto  à  Apelação  da  instituição  financeira,
DOU-LHE  PROVIMENTO  para  julgar  procedente  a  impugnação  à
gratuidade da justiça e revogar o benefício concedido em favor da J. Laércio e
Cia  LTDA nos  autos  dos  Embargos  à  Execução  nº  0000315-
15.2012.815.0131.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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