
Procuradoria de Justiça
Primeiro Grupo Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0071689-54.2021.8.16.0000
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AGRAVANTE: Irmandade da Santa Casa de Londrina

AGRAVADO : Vitor Emanuel Alves de Souza

RELATOR     : Des. Jorge de Oliveira Vargas     

PRONUNCIAMENTO

EGRÉGIA 3ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS  MORAIS  –  INDEFERIMENTO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA  À  PESSOA  JURÍDICA  –  HIPOSSUFICIÊNCIA

DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SANTA CASA DE LONDRINA QUE APRESENTA DEFICIT FINANCEIRO, DIVERSAS

DÍVIDAS  E  TEVE  SUA  ADESÃO  AO  PROSUS  DEFERIDA  –  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  QUE  SE  IMPÕE  –

PRONUNCIAMENTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de agravo de instrumento,  com pedido de  antecipação dos

efeitos da tutela recursal, em face da decisão que, nos autos de ação de indenização nº 0060885-

19.2020.8.16.0014, indeferiu a Gratuidade da Justiça.

Sustenta, em síntese, a agravante: a) não tem condições de arcar com

as custas da demanda sem prejudicar ou agravar sua situação financeira;  b) em virtude da grave

situação  econômico-financeira  que  vem  passando,  teve  sua  adesão  ao  Prosus  deferida;  c)  seu

passivo circulante é maior que o ativo circulante; d) o deficit patrimonial no exercício de 2020 foi de

R$ 6.765.562,92; e) a origem do aumento do deficit financeiro é a retenção de valores referentes aos

atendimentos realizados pelo SUS, haja vista a extrapolação do limite orçamentário; f) o fato de ter

providenciado o recolhimento das custas referentes ao mandado de segurança impetrado outrora

não justifica o indeferimento no presente.
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O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal  foi  deferido

(mov. 14.1).

Sem contrarrazões.

É, em síntese, o essencial.

O recurso interposto merece ser conhecido tendo em vista a existência

dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

A decisão comporta reparo.

Cinge-se a  controvérsia  à  análise  da possibilidade  de  concessão da

justiça gratuita à Irmandade da Santa Casa de Londrina.

Pois bem.

Como  cediço, a  gratuidade  da  justiça  trata-se  de  um  direito

fundamental  previsto no art.  5º,  inciso LXXIV,  da Constituição Federal,  nos seguintes termos:  "o

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Já o art. 98, do CPC dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez,  a  concessão da benesse à  pessoa jurídica depende da

comprovação  cabal  e  inequívoca  de  que  não  possui  condições  para  suportar  as  despesas

processuais,  conforme estabelece a Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça:  “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”.



Procuradoria de Justiça
Primeiro Grupo Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0071689-54.2021.8.16.0000

No caso em tela,  ao contrário do entendimento exarado na decisão

vergastada, o mero fato de a agravante ter arcado com o pagamento das custas processuais em

outros  feito  não autoriza  o  indeferimento do benefício,  sendo necessária  a  análise  de sua real

condição financeira.

E  neste  ponto,  o  balanço  patrimonial  do  período  de  31.12.2019  a

31.12.2020  revela  que  o  passivo  circulante  da  agravante  superou  o  ativo  circulante  em  R$

19.147.955,56.

Além disso, embora a agravante tenha apresentado receita operacional

líquida de R$ 120.356.811,76, teve um deficit financeiro equivalente a R$ 6.785.562,92, situação esta

que vem se estendendo desde o ano de 2014, conforme balanços apresentados aos movs. 1.10/1.13.

Por sua vez, o relatório acostado ao mov. 1.7 revela que a agravante

possui diversos registros no SPC e os protestos de títulos somam a importância de R$ 4.453.190,00.

Ainda, conforme Portaria nº 791/2018, a agravante teve deferida sua

adesão ao PROSUS,  programa que,  nos termos do art.  26,  da Lei  nº 18.873/2013,  “aplica-se às

entidades  de  saúde  privadas  filantrópicas  e  às  entidades  de  saúde  sem  fins  lucrativos  que  se

encontrem em grave situação econômico-financeira, mediante a concessão de moratória e remissão

das dívidas vencidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional”. 

Portanto,  devidamente  demonstrada  a  insuficiência  de  recursos  da

agravante para arcar com os gastos do processo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita é

medida que se impõe.

A propósito do tema, vale citar os seguintes julgados (grifei):

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ERRO MÉDICO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.1) PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
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DA JUSTIÇA GRATUITA POR PARTE DO HOSPITAL.  PESSOA JURÍDICA.  IRMANDADE DA SANTA CASA DE

LONDRINA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. (…)

RECURSO DE APELAÇÃO 1: CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO 2: CONHECIDO

E PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO: PREJUDICADO.” (TJPR - 9ª C.Cível - 0006384-23.2017.8.16.0014 -

Londrina -  Rel.:  JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES

DENZ -  J. 30.09.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.  PESSOA JURÍDICA. IRMANDADE

SANTA CASA DE LONDRINA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEFERIMENTO

QUE  SE  IMPÕE.RECURSO  PROVIDO.”  (TJPR  -  8ª  C.Cível  -  0026005-43.2020.8.16.0000  -  Londrina  -   Rel.:

DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -  J. 28.09.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS

E ESTÉTICOS C/C PENSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA

À RÉ. DECISÃO REFORMADA.  ENTIDADE BENEFICENTE, SEM FINS LUCRATIVOS. HOSPITAL SÃO RAFAEL.

PESSOA  JURÍDICA  QUE  DEMONSTROU  A  PRECARIEDADE  DA  SUA  SITUAÇÃO  FINANCEIRA.  RECURSO

PROVIDO.” (TJPR - 1ª C.Cível - 0006915-49.2020.8.16.0000 - Rolândia -  Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO

DA SILVA -  J. 10.08.2020)

Ex  positis,  converge  o  pronunciamento  pelo  conhecimento e

provimento do recurso,  a fim de que seja reconhecido o direito da agravante os benefícios da

Justiça Gratuita.

Curitiba, 05 de maio de 2022.

Antônio Carlos Paula da Silva

Procurador de Justiça

JSS


