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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2091351-30.2017.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante JOÃO 
LUIZ NOGUEIRA DE MACEDO, é agravado CERÂMICA CHIARELLI S/A - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial 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 ALEXANDRE 
LAZZARINI (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Hamid Bdine
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 17.007 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

AI. n. 2091351-30.2017.8.26.0000.
Comarca: Mogi-Guaçu.
Agravante: JOÃO LUIZ NOGUEIRA DE MACEDO.
Agravado: CERÂMICA CHIARELLI S/A - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL.
Juíza: Fernanda Pereira de Almeida Martins.

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Preliminar. Justiça 
gratuita. Concessão. Declaração de pobreza. Presunção relativa, 
que deve prevalecer caso não haja comprovação da capacidade 
financeira da parte. Elementos dos autos que não são capazes de 
infirmar a declaração trazida. Gratuidade concedida. Mérito. 
Habilitação de crédito. Alegação de que o crédito da agravante 
deve ser habilitado na classe dos créditos privilegiados. Valor 
decorrente de condenação na Justiça Trabalhista. Multa diária por 
descumprimento judicial. Natureza indenizatória. Montante que 
deve ser inserido como crédito privilegiado. Entendimento 
pacífico desta C. Câmara. Incidência de correção monetária e juros 
de mora até a data do pedido. Inteligência do artigo 9º, inciso II, da 
Lei 11.101/05. Precedentes desta Corte. Não incidência de juros e 
correção monetária no valor fixado a título de astreintes, eis que 
expressamente afastado na certidão trabalhista. Recurso 
parcialmente provido.  

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra 

decisão de fs. 20, que habilitou o crédito do agravante no valor de 

R$43.023,42 na classe dos créditos trabalhistas e R$ 2.010.000,00 

na classe de credores quirografários. 
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A agravante sustenta que seu crédito de R$ 

2.010.000,00 é de natureza indenizatória e punitiva e, desse modo, 

deve ser reclassificado para inclusão como crédito privilegiado. 

Afirma que o valor correto a ser incluído é de R$ 76.107,38, 

conforme certidão de crédito trabalhista. Alega que ambos os valores 

devem ser corrigidos e acrescidos de juros de mora a partir de agosto 

de 2015.

Recurso regularmente processado, dispensado o 

preparo e com parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pelo 

não provimento do recurso (fs. 245/247).

É o relatório.

O agravo é parcialmente provido. 

O agravante declarou-se impossibilitado de arcar 

com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento e do de sua 

família (fs. 18/19).

Diante da alegação da parte não é cabível o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita sem o 

afastamento da presunção de necessidade, nos termos do art. 98 do 

CPC/15, que é compatível com o art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal de 1988.

Rafael Alexandria de Oliveira, ao comentar o art. 

98 do CPC/15, ensina:
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“Não se exige miserabilidade, nem estado de 
necessidade, nem tampouco se fala em renda 
familiar ou faturamento máximos. É possível que 
uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, 
seja merecedora do benefício, e que também o seja 
aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis, 
mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é 
um dos mecanismos de viabilização do acesso à 
justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à 
justiça, o sujeito tenha que comprometer 
significativamente sua renda, ou tenha que se 
desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar 
recursos e custear o processo.” (Breves comentários 
ao novo código de processo civil, Revistas dos 
Tribunais, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, 
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno 
Dantas, 2015, p. 359).

Referido dispositivo legal traz a presunção juris 

tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui 

condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer 

seu próprio sustento ou de sua família. 

Por isso a princípio, basta o simples requerimento, 

sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a 

assistência judiciária gratuita. Contudo tal presunção é relativa, 

podendo ser afastada por meio de provas de que o declarante possui 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais:

“A exigência da Lei nº 1.060/50 para a concessão de 

isenção de custas e despesas processuais é a simples 

afirmação da parte em juízo de que não tem 

condições de arcar com os custos do processo sem 

prejuízo próprio ou da família Presunção, contudo, 
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que não é absoluta, podendo a parte contrária 

impugnar a concessão, mediante provas de 

inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais à concessão do benefício” (AI. n. 

0101997-12.2012.8.26.0000, rel. Des. Sérgio 

Shimura, j. 31.10.2012).

O ônus de comprovar a capacidade financeira do 

beneficiário é do impugnante, nos termos do artigo 100 do CPC/15. 

As declarações acostadas às fs. 224/241 

demonstram que o agravante faz jus à gratuidade de justiça na 

forma do art. 98 do CPC/15. Ademais, consta em sua carteira de 

trabalho que seu último vínculo empregatício foi em 2004 (fs. 

219/223).

Dessa forma, considerando que não se exige um 

estado de pobreza extremada para a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, mas sim a ausência de recursos para suportar 

os encargos da lide  como ocorre no presente caso , de rigor a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

agravante.

De todo modo, impende observar que é revogável a 

qualquer tempo o benefício da assistência judiciária, desde que 

demonstrada a alteração econômico-financeira dos beneficiários: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Lei 1.060/50. 
Indeferimento do benefício da assistência judiciária 
gratuita. Declaração de hipossuficiência de recursos 
que garante ao interessado presunção de boa-fé 
quanto ao afirmado. Requisitos legais preenchidos. 
Incumbência da parte contrária de demonstrar 
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situação inversa, em desconstituição daquela 
presunção, de índole relativa. Benefício, aliás, 
passível de revogação a qualquer tempo, sem prejuízo 
da responsabilidade criminal por eventual declaração 
falsa. Recurso de agravo de instrumento provido.” 
(Agravo de instrumento n. 
0093640-43.2012.8.26.0000, rel. Des. Luis 
Fernando Nishi, j. 14.6.2012)

Superada a preliminar, passa-se a apreciação do 

mérito. 

O crédito do agravante está baseado em sentença 

proferida pela Justiça do Trabalho (fs. 24) e inclui principal, juros de 

mora e multa astreinte pelo não cumprimento de tutela antecipada.

Primeiramente, não procede a alegação de que o 

crédito habilitado de R$ 2.010.000,00 refere-se a dano moral, como 

alegado à fl. 9 pelo agravante, uma vez que a sentença em nenhum 

momento indicou a fixação de verba a este título e sim, de multa 

astreinte decorrente do não cumprimento de tutela antecipada para 

excluir o nome do agravante como depositário fiel (fs. 107).

Contudo, com relação à natureza do crédito, é 

pacífico nessa C. Reserva de Direito Empresarial que “a multa fixada 

para a hipótese de inadimplemento pela reclamada de acordo que 

tenha sido firmado perante a justiça especializada tem natureza 

indenizatória, mercê do que, deve ser classificada como crédito 

privilegiado e computada no crédito do agravado. O mesmo vale 

também quanto à multa diária fixada para a hipótese de 

descumprimento de tutela antecipada arbitrada em sentença 

condenatória proferida pela Justiça do Trabalho, pois em ambos os 
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casos a obrigação cujo adimplemento se pretende tem idêntica 

natureza. Correta, portanto, a inclusão do crédito relativo à multa 

pelo inadimplemento da obrigação também como crédito trabalhista 

(Lei nº 11.101/05, art. 83, I)” (AI n. 0054273-12.2012.8.26.0000, 

rel. Des. Pereira Calças, j. 28.8.2012).

E ainda:

“Portanto, fica mantida a multa, não havendo que se 
cogitar de sua inclusão na classe dos quirografários, 
porque se trata de encargo decorrente da mora de 
crédito trabalhista, que não se equipara a créditos 
fiscais ou multas contratuais” (AI. n. 
2052783-76.2016.8.26.0000, rel. Des. Enio 
Zuliani, j. 19.10.2016).

No que tange a alegação de que a decisão recorrida, 

baseada no cálculo pericial, não considerou integralmente os valores 

consignados na certidão expedida pela justiça do trabalho, essa não 

merece acolhimento.

A certidão expedida pela justiça trabalhista (fs. 24) 

dá conta de crédito em favor do agravante no montante de R$ 

51.193,90 (atualizado), para o principal, e R$ 24.811,98, em virtude 

dos juros de mora, valores atualizados até 28 de julho de 2015.

O pedido de recuperação judicial data de dezembro 

de 2008, conforme consulta processual eletrônica.

O laudo pericial de fs. 95/96 corretamente retroagiu 

a correção monetária da certidão trabalhista, que previa atualização 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2091351-30.2017.8.26.0000 -Voto nº 8

para julho de 2015, para o mês de dezembro de 2010, data do 

pedido de recuperação judicial.

O artigo 9, II, da lei 11.101/05 determina a 

apresentação do crédito habilitando atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, o que não significa atualizado 

monetariamente apenas, mas sim atualizado com os encargos que 

sobre ele devam incidir, incluindo-se aqui encargos moratórios. 

Nesse sentido:

“De fato, persiste a necessidade fundamental de que 
todos os créditos inseridos na recuperação judicial 
sejam referenciados a uma mesma data, mantendo-
se paridade necessária à formatação do plano. Para 
que o concurso de credores possa ser processado 
com equitatividade e adequação, todos os créditos, 
no âmbito da recuperação judicial, precisam ser 
referenciados sempre à data do ajuizamento do 
requerimento respectivo. Só até tal data, que serve de 
marco temporal, pode ser acrescida correção 
monetária e podem ser computados os juros de 
mora, partindose, aqui, da regra prática segundo a 
qual: quantias nominalmente iguais em datas 
diferentes, são quantias diversas” (AI. n. 
2042766-83.2013.8.26.0000, Rel. Des. Fortes 
Barbosa, j. 20.2.2014).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. 
Decisão que admite a incidência de juros de mora até 
a data do ajuizamento do pedido de recuperação. 
Pedido, pela recuperanda, de expurgo dos juros. 
Descabimento. Contador que retroagiu corretamente 
a correção monetária e juros moratórios do crédito 
até a data do pedido de recuperação (art. 9º II c.c. 
124 LRF). Decisão mantida. Recurso desprovido. (AI. 
n. 2151576-84.2015.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira 
Leite, j. 17.11.2015).
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Agravo de instrumento. Recuperação judicial. 
Habilitação de crédito. Atualização monetária e juros 
de mora. A habilitação de crédito na recuperação 
judicial exige a correção do valor até a data do 
requerimento da recuperação, acrescendo-se juros de 
mora de 1% ao mês também até então. Inteligência 
do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, e do art. 406 do 
Código Civil. Decisão mantida. Agravo não provido. 
(AI. n. 2009041-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. 
Pereira Calças, j. 08.04.2015).

E isso porque, um dos princípios basilares da 

recuperação judicial é o tratamento paritário entre os credores, a fim 

de que possam ter seus créditos sujeito às mesmas condições do 

plano e viabilizar a superação de crise da recuperanda. 

Da mesma forma, não há que se falar em inclusão do 

crédito de R$ 76.107,38, tendo em vista que o valor líquido do 

crédito trabalhista, corresponde a R$ 49.793,54, sendo R$ 

43.906,18 o valor líquido do crédito trabalhista e R$ 18.980,64 os 

respectivos juros de mora, conforme decisão de fs. 81.

Outrossim, não é possível fixar a incidência de juros 

e correção monetária no valor fixado a título de astreintes, eis que 

consta expressamente na própria certidão trabalhista, o afastamento 

desses encargos contratuais. 

Assim sendo, é possível constatar que a decisão 

recorrida, amparada no laudo do contador judicial, acertamente 

fixou o crédito no importe de R$ 43.023,42, porque corretamente 

corrigido até o pedido de recuperação.

Portanto, de rigor a procedência do pedido no tocante 
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ao valor habilitado a título de multa astreinte, apenas para considerá-

lo como crédito de natureza privilegiada aos termos do plano de 

recuperação judicial, mantendo no mais a r. decisão recorrida.

Diante do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao 

recurso.

Hamid Bdine
Relator
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