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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0132981-04.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

ONKOY SPORTS LTDA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 

U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

SOUZA NERY (Presidente sem voto), EDSON FERREIRA E SOUZA 

MEIRELLES.

São Paulo, 23 de maio de 2018. 

J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO 

               TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12ª Câmara  Seção de Direito Público

                                     Apelação nº 0132981-04.2011.8.26.0100 - São Paulo 2

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0132981-04.2011.8.26.0100.
Comarca de SÃO PAULO  VEFE  Juíza Juliana Amato Marzagão.

Apelante: ONKOY SPORTS LTDA.

Apelada:        FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

VOTO Nº 26.081.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL  ICMS  diferimento 

de custas  Pessoal jurídica  Possibilidade  Demonstração de 

dificuldade financeira enfrentada pela executada  Empresa que 

se encontra em recuperação judicial  Acesso ao Judiciário 

permitido  Decisão reformada  Recurso de apelação provido.

Relatório

Embargos à execução fiscal, com o objetivo de declarar a 

nulidade da CDA nº 1.006.403.614.

A r. sentença, de relatório adotado, indeferiu a petição ini-

cial, nos termos do art. 284, par. único. c.c 295, VI, do CPC/1973, e extinguiu o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I, do CPC/1973. 1

Recorre a executada, pela reforma da sentença; recurso 

processado e contra-arrazoado. 2

Fundamentação

Trata-se de execução fiscal para cobrança de ICMS exigido 

1 Sentença, fls. 99/100.
2 Recurso de apelação, fls. 114/124; contrarrazões, fls. 160/163.
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através do AIIM nº 3108099, série 6.

A executada requereu na inicial dos embargos os benefícios 

da justiça gratuita por estar em recuperação judicial, e o pedido foi indeferido; 3 

posteriormente, a executada requereu o diferimento do pagamento das custas 

ao final, 4 nos termos do art. 5º, IV, da Lei 11.608/03, mas o pedido foi con-

siderado como de reconsideração e a petição inicial foi indeferida; requer o pro-

vimento do recurso, para que seja determinado o prosseguimento da exe-

cução, diferindo-se o recolhimento das custas para o final da execução.

O recurso merece provimento.

A Lei Estadual nº 11.608/03 (Dispõe sobre a Taxa Judiciária 

incidente sobre os serviços públicos de natureza forense), estabelece no art. 5º 

as hipóteses do recolhimento da taxa judiciária diferida, quando comprovada a 

momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento:

“Art. 5º - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da 
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea 
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:

I  nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II  nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando 
promovidas pela própria vítima e seus herdeiros;
III  na declaratória incidental;
IV  nos embargos à execução.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a pessoas físicas e 
a pessoas jurídicas”.

Conforme o extrato de andamento processual juntados aos 
3 Fl. 48.
4 Fls. 51/55.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10589813/art-5-1-da-lei-11608-03-sao-paulo
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autos, 5 a executada teve o pedido de recuperação judicial deferido e pro-

cessado.

Assim, a parte não pode ter seu acesso ao Judiciário 

negado em função da falta de recolhimento prévio das custas iniciais; o diferi-

mento apenas implicará na remuneração do serviço forense em outro mo-

mento. Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento  Embargos à Execução Fiscal  Empresa executada que pugna 

pelo diferimento do recolhimento das custas  Indeferimento pelo Magistrado de 

Primeiro Grau  Recurso da embargante contra esta decisão  Provimento de rigor  Da 

atenta compulsa aos elementos de prova dos autos constata-se que presentes os 

requisitos autorizadores do benefício pleiteado  Comprovação da impossibilidade 

momentânea do recolhimento por prova idônea  Documentação acostada apta a 

evidenciar sua dificuldade financeira  Diferimento cabível  Inteligência do art. 5º e seu 

parágrafo único da Lei Estadual nº 11.608/03  Precedentes desta Corte  Decisão 

reformada  Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2148754-54.2017. 

8.26.0000; Relator: Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de 

Direito Público; Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única; Data do 

Julgamento: 04/12/2017; Data de Registro: 05/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Assistência Judiciária - Pessoa jurídica em 

recuperação judicial - Indeferimento da gratuidade processual  Necessidade da 

comprovação da incapacidade financeira para suportar as despesas processuais  

Documentos acostados aos autos insuficientes para tal propósito  Diferimento das 

custas ao final  Possibilidade  Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2113176-30.2017.8.26.0000; Relator: Leme de Campos; Órgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda 

5 Fls. 56/72.
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Pública; Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 01/11/2017)

“Justiça Gratuita  Possibilidade de concessão às pessoas jurídicas, desde que com-

provada a hipossuficiência econômico-financeira  Pessoa jurídica  Excepcionalidade 

da concessão  Empresa em recuperação judicial  Indicação de prejuízos em exercícios 

sucessivos e multiplicidade de processos ajuizados que resultam em soma significativa 

de custas  Ausência de impugnação específica pela parte contrária  Concessão de 

diferimento do pagamento de custas, ressalvada a possibilidade de reexame da questão 

ante a juntada de novos elementos de prova  Recurso parcialmente provido” (Agravo 

de Instrumento nº 2089951-15.2016.8.26.0000; Relatora: Luciana Bresciani; 

Comarca: Serrana; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Data do 

julgamento: 12/09/2016).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para diferir o 

recolhimento da taxa judiciária para depois da satisfação da execução e 

determino o regular processamento dos embargos à execução. É como voto.

Dispositivo

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
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