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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2119937-77.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ÓTICA DA 
GENTE LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GLEISER SATHLER DE SOUZA 
PENNA, é agravado BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIMÕES DE 
VERGUEIRO (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Jovino de Sylos
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 31537
AGRV.Nº: 2119937-77.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES.: ÓTICA DA GENTE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E 

OUTRO
AGVDO. : BANCO SAFRA S/A

*Gratuidade da justiça  embargos à execução  pessoa jurídica 
em recuperação judicial e devedor solidário - pretensão dos 
recorrentes de situação econômico financeira precária (art. 98 do 
CPC/15)  indeferimento do pedido principal - ausência de 
elementos e indícios favoráveis à concessão da benesse  acolhida 
pretensão subsidiária de diferimento do pagamento das custas para 
o final da demanda  Lei Estadual 11.608/03, art. 5º, IV  agravo 
parcialmente provido.*

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o 

r. ato decisório de fls. 534/535 que, em embargos à execução 

apoiada em cédula de crédito bancário, exigindo pagamento da 

importância de R$ 2.866.207,11, denegou aos embargantes 

agravantes, empresa devedora principal (em recuperação 

judicial) e seu devedor solidário, pedido de gratuidade 

judiciária, bem como de diferimento do pagamento das custas 

para o final do processo, determinando o recolhimento das 

custas pertinentes no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito. 

2. O recurso foi recebido e processado com 

suspensividade (fls. 541), acusando resposta do recorrido a 

fls.646/655.

3. A fls.661/664 consta parecer da D. 

Procuradoria Geral de Justiça. 

  É o relatório. 
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4. O agravo merece parcial acolhimento. 

Inobstante a possibilidade da concessão de gratuidade 

judiciária às pessoas jurídicas, na espécie impõe-se mesmo o 

desacolhimento da vantagem, porque ausentes elementos 

efetivamente confiáveis a demonstrar a situação de 

hipossuficiência arguida pelos recorrentes.

5. Não se acha nos autos trabalho de 

auditoria, muito menos de contabilidade ou de gerência 

produzido para demonstrar com firmeza que os agravantes 

(pessoa jurídica e devedor solidário) fazem jus à benesse 

pleiteada. Em outras palavras, não há qualquer assunção de 

responsabilidade técnica-contábil ou administrativa, por 

nenhum especialista da área, empregado ou não, assinado por 

representante dos agravantes, a fim de atestar inequívoca e 

comprovadamente a situação de miserabilidade, não bastando 

para tanto as alegações de que está em recuperação judicial 

(fls.387), detém contra si inúmeros apontamentos nos 

cadastros restritivos e não consegue acessar suas contas 

bancárias (fls.546 e seguintes).   

6. E a jurisprudência do C. STJ, seguida por 

esta Corte, perfilha realmente entendimento de que: “Admite-

se tal concessão desde que as empresas comprovem, de modo 

satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos 

processuais, sem comprometer a existência da entidade. A 

comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por 

documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos 

retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira 

contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de 

imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta 

comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia, ou 

subscritos por Diretores, etc.” (ERESP 388.045, Corte 
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Especial, REL. MIN. GILSON DIPP, j. 01.08.03).

7. Todavia, merece acolhimento a pretensão 

subsidiária de diferimento de custas para o final do 

processo. Isso porque, além dos embargos à execução estarem 

abrangidos nas hipóteses elencadas no art. 5º, da Lei 

Estadual 11.608/2003, que atualmente regula o pagamento dos 

serviços públicos de natureza forense, ressalta-se que para a 

concessão da benesse almejada comprovaram os recorrentes de 

modo satisfatório a momentânea impossibilidade de arcarem com 

os encargos processuais.

8. Nesse sentido inclusive destacou a D. 

Procuradoria Geral de Justiça: “(...) não há elementos 

suficientes para o deferimento da gratuidade judiciária em 

prol do agravante, porém nada impede a concessão do 

diferimento das custas ao final do processo” (fls.664).

9. Por último, anota-se que isso não impede, 

no transcurso do “due process of law”, uma vez apresentados 

outros documentos e surgidos novos elementos e indícios em 

favor dos agravantes, que o juízo singular reexamine a 

possibilidade da concessão da gratuidade judiciária, sempre 

embasando cabalmente o “decisum” (CF/88, art. 93, IX).

10. Com esses fundamentos, dá-se parcial 

provimento ao recurso.

 JOVINO DE SYLOS
Relator
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