
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX – LONDRINA.
AGRAVANTE: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
AGRAVADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTERESSADOS: AUTARQUIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE LONDRINA E ESTADO DO PARANÁ.
RELATOR (CONVOCADO): JUIZ DE DIREITO
SUBSTITUTO  EM 2º GRAU RICARDO AUGUSTO
REIS DE MACEDO.

PRONUNCIAMENTO

COLENDA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX contra a decisão1 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da

Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de

Londrina, que, no âmbito de uma ação de responsabilidade civil intentada

p o r XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX em desfavor da agravante, da

AUTARQUIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  LONDRINA2  e  do ESTADO

DO PARANÁ3, dentre outras deliberações, indeferiu um pedido formulado

pela  recorrente  objetivando  a  concessão  do  benefício  da  assistência

judiciária gratuita.

A  tanto  chegou  o  juízo  de  origem  por  visualizar

que  o  balanço  patrimonial  da  entidade,  alusivo  ao  exercício  de  2020,

apresentou  um  superavit  de  R$  22.345.988,05  (vinte  e  dois  milhões

1Mov. 89.1 dos Autos n. 0019262-38.2021.8.16.0014. 
2 Incluída no polo passivo da demanda por força da decisão de mov. 52.1.
3 Excluído do processo em face da sua ilegitimidade passiva (mov. 52.1).
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trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e cinco

centavos).

Nesse  cenário,  ponderou  o  MM.  Juiz  que  “soaria

totalmente contraditório” deferir o aludido benefício à associação

enquanto “tem negado a gratuidade judicial a pessoas físicas que

percebem rendimento mensal igual ou superior a R$ 4.664,68 (limite da

isenção do imposto de renda)”.

Irresignada, recorre a XXXXX (mov. 1.1-TJ) a esse

e. Tribunal de Justiça, pugnando pela reforma do ato decisório,

principiando por enfatizar que se trata de associação sem fins lucrativos,

cujos  serviços  essenciais  são  prestados  majoritariamente  por  meio  do

Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  e  que  se  encontra  em  grave  crise

financeira.

Sob esse enfoque, assinala que o último

demonstrativo contábil realizado em dezembro de 2021 indicou um deficit

de R$ 16.996.213,00 (dezesseis milhões novecentos e noventa e seis mil

duzentos  e  treze  reais),  situação  essa  que  teria  sido  agravada  com  a

pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Ressalta, também, que figura como parte em

quase  dois  mil  processos  judiciais,  de  forma  que  o  custeio  de  despesas

processuais prejudicará ainda mais a tentativa de manutenção das suas

atividades.

Deferida  a  atribuição  de  efeito  ativo  ao  recurso

(mov.  12.1-TJ) e apresentada a resposta pela autora – com uma

preliminar  de  não  conhecimento  do  agravo  –  (mov.  20.1-TJ), vieram  os

autos ao Primeiro Grupo da Procuradoria de Justiça Cível para

manifestação.

É uma síntese do essencial.

Gabinete do Procurador de Justiça Ney Roberto Zanlorenzi
2



2. Como bem sinalizou a agravada (mov. 20.1-TJ),

os documentos anexados por ocasião do manejo do presente agravo, em

especial o relatório de mov. 1.3-TJ, sequer foram juntados na origem, de

modo que o exame das novas provas por essa Corte de Justiça implicaria

evidente supressão de instância.

Assim sendo, incabível o conhecimento do recurso

nesse ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de

jurisdição.

Relativamente à insurgência recursal propriamente

dita, o agravo merece ser conhecido, visto que presentes os pressupostos

de sua admissibilidade recursal.

3. Cinge-se a controvérsia, conforme visto, a

respeito  da  possibilidade,  ou  não,  de  conceder  o  benefício  da  justiça

gratuita em favor da agravante.

Sobre o tema, prevê o  art.  5º,  inc.  LXXIV,  da

Constituição  Federal  (CF),  que:  “o  Estado  prestará  assistência  jurídica

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O  Código  de  Processo  Civil  (CPC),  a  seu  turno,

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” (art. 98).

Já  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ),  por  meio

da  Súmula  481,  definiu  que  “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.”

Fixadas  essas  premissas,  no  tocante  ao  caso  em

apreço,  consta  que  a  XXXXX  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos,  “de

caráter religioso, filantrópico, beneficente e educacional”, sendo
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responsável por manter “as seguintes unidades: XXXXXXXXXXXXXXXX

De  acordo  com  o  demonstrativo  contábil  de  mov.

18.28 (p. 5), é possível verificar resultado financeiro positivo nos anos de

2019 e 2020, inclusive com um acréscimo patrimonial significativo durante

esse intervalo de tempo:

Ora, muito embora a recorrente insista em apenas

enfatizar o suposto deficit suportado pelo Hospital Evangélico de Londrina

(HEL) – o que faz com amparo em “RELATÓRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

ECONÔMICA”  redigido  unilateralmente  (mov.  18.29)  –,  não  há  como

fechar os olhos para o favorável quadro exposto no aludido demonstrativo,

o qual engloba todas as receitas obtidas pela entidade naquele ínterim.

A propósito, vale destacar que o ilustre Des. Marco
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Antonio Antoniassi, integrante da 8ª Câmara Cível dessa Corte de Justiça,

mediante decisão monocrática 4 proferida nos termos do art. 932, inc. IV,

letra  “a”,  do  CPC5,  recentemente  indeferiu  pedido  da   visando  à

concessão da assistência judiciária com base no mesmo contexto fático-

probatório.

Nessa perspectiva, e com a devida vênia do

eminente  Relator,  que  num  juízo  de  cognição  sumária  vislumbrou  “a

insuficiência  de  liquidez  da  agravante”  (mov.  12.1-TJ),  tenho  para  mim

que  os  elementos  amealhados  aos  autos  não  demonstram  a  alegada

dificuldade financeira da parte, de modo que o indeferimento da

gratuidade postulada é medida que se impõe.

4.  Do  quanto  precede,  define-se  a  manifestação

pelo parcial conhecimento do agravo e, na porção conhecida, pelo seu

não provimento, mantendo-se, por corolário, incólume a decisão

objurgada.

Curitiba, 8 de março de 2022.

     NEY ROBERTO ZANLORENZI
        Procurador de Justiça

4 TJPR, 8ª C. Cível, AI 0056870-15.2021.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi,
j. 21/09/2021.
5  CPC,  art.  932.  Incumbe  ao  relator:  […]  IV  -  negar  provimento  a  recurso  que  for
contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou
do próprio tribunal; 
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