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APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPUGNAÇÃO  À  JUSTIÇA 
GRATUITA.  INDEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO. 
ESCRITÓRIO  DE  ADVOCACIA  COM  INTENSA 
ATIVIDADE  PROFISSIONAL.  INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS  DA NECESSIDADE.  REVOGAÇÃO  DO 
BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

- É firme na jurisprudência a tese da 
possibilidade de concessão da assistência judiciária 
às pessoas jurídicas, porém, apenas em situações 
excepcionais, sendo necessária a comprovação 
cabal de que se encontra em dificuldades financeiras 
suficientes a comprometer suas atividades regulares 
se compelida a pagar as custas e despesas 
processuais. 

- Recurso provido para revogar o benefício da 
justiça gratuita concedido a ora Apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por unanimidade, em PROVER o Recurso de Apelação, nos termos 
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 72.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Dubai  Automóveis 

Ltda contra a sentença prolatada pela Juíza da 17ª Vara Cível da Capital que 

julgou  improcedente  a  impugnação  a  justiça  gratuita proposta em  face  de 
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Vilarim Dias Advogados Associados.

O  Apelante  requer  a  reforma,  alegando  a  possibilidade  do 

Apelado em custear as despesas processuais por inexistir  prova contudente 

acerca de sua dificuldade financeira.

Contrarrazões ofertadas às fls.37/40. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou 

parecer de mérito (fls.67/68). 

É o relatório. 

VOTO

Conheço  o  Apelo,  porquanto  adequado,  tempestivo  e 

devidamente preparado (fls. 33).

A Lei nº 1.060, de 05 de janeiro de 1950, estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária aos necessitados e foi editada com 

o intuito de permitir que todo cidadão brasileiro tivesse acesso à prestação 

jurisdicional. 

Em princípio, tal benefício somente deveria ser deferido às 

pessoas físicas que, em razão das dificuldades financeiras que enfrentam, 

vejam-se impossibilitadas de arcar com os encargos referentes ao ajuizamento 

de uma demanda sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No entanto, a jurisprudência pátria vem se posicionando no 

sentido de que a assistência judiciária também pode ser concedida às pessoas 

jurídicas, porém, com muito mais criteriosidade, devendo o interessado 

comprovar, cabalmente, que se encontra em dificuldades financeiras que 

impossibilitam o pagamento das custas do processo sem o comprometimento 

da subsistência do próprio negócio.

Aliás, a própria Constituição da República Federativa do Brasil, 
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em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(destaquei), o que implica dizer que a insuficiência de recursos não é 

presumida, mormente em se tratando de pessoa jurídica empresária. 

No caso concreto, observa-se que a Apelada é uma sociedade 

simples de advogados (ou seja, atividade empresarial com fins lucrativos), que 

tenta demonstrar a necessidade de tal benefício. Mas acontece que não há nos 

autos elementos contudentes  e  suficientes à comprovação de sua 

necessidade. Apesar da juntada dos comprovantes de rendimentos, estes, por 

si só, não permitem conhecer da real situação da empresa. Para tal concessão, 

a Recorrida deveria trazer ao caderno processual demonstração cabal de que 

não tem condições de suportar as custas do processo. 

Outrossim, é de se observar que o escritório recorrido possui 

notável trabalho na advocacia do nosso Estado e, pelas provas colacionadas, 

não restou demonstrado, de fato, que atravessa dificuldades financeiras a 

justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita

Essa é a posição dominante nos tribunais pátrios e no STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA À 
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ALEGADA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA NÃO VERIFICADA 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. QUESTÃO 
INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO 
ESPECIAL. 1. O benefício da assistência judiciária 
gratuita pode ser estendido à pessoa jurídica, desde 
que comprovada sua impossibilidade de arcar com as 
despesas do processo sem prejudicar a própria 
manutenção. Precedentes da Corte Especial do STJ. 
(...) (STJ - EREsp 409.077/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 
Corte Especial, j. 01.08.2006, DJ 25.09.2006, p. 199) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA 
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. 
SÚMULA 07/STJ. 1. "Cabe à pessoa jurídica, que 
comprovar não ter condições de suportar os 
encargos do processo, não relevando se ela possui 
fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça 
gratuita" (EREsp 321.997, Corte Especial, Rel. Min. 
César Asfor Rocha, DJU de 16.08.2004). 2. "A 
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pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial" (Súmula 07/STJ). 3. Agravo regimental 
improvido. (STJ - AgRg no Ag 785.821/SP, Rel. Min. 
Castro Meira, 2ª T, DJ 16.10.2006, p. 351)b 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA 
JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. (...) - O 
benefício da assistência judiciária gratuita pode se 
estender às pessoas jurídicas que não sejam 
beneficentes ou filantrópicas, desde que provada a 
impossibilidade financeira para arcar com as custas 
do processo. (...) (STJ - AgRg no REsp 847.328/MG, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T, DJ 02.10.2006, p. 281)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA 
COM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. (...) 
3. Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte no 
sentido de que o benefício da justiça gratuita 
somente é concedido a empresas com fins lucrativos 
em circunstâncias especialíssimas. Desse modo, 
tendo o Tribunal a quo consignado que a Recorrente 
não logrou comprovar a miserabilidade jurídica, (...) 
(STJ - AgRg no Ag 740.953/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª 
T, DJ 16.10.2006, p. 418) 

Assim, pelo que consta do caderno processual, entendo que 

não há motivos suficientes para que a assistência judiciária seja concedida a 

Apelada, pessoa jurídica de direito privado com finalidade lucrativa, que apesar 

de ter declarado não possuir condições financeiras suficientes para arcar com 

custas processuais, deixou de comprovar tal impossibilidade.

Ante o exposto, PROVEJO  O RECURSO, reformando  a 
decisão para indeferir a gratuidade judiciária.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
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substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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