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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2041935-59.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL, é 
agravado MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA..

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 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, 30 de maio de 2018.

Jovino de Sylos
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 32296
AGRV.Nº: 2041935-59.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS 

INSTITUCIONAL
AGVDA. : MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

*Assistência judiciária  empresa em recuperação judicial  
embargos à execução por título extrajudicial  pretensão da 
recuperanda embargante de situação econômico financeira 
precária (art. 98 do CPC/15)  indeferimento do pedido - ausência 
de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício  
legítimo inconformismo do banco exequente agravante - agravo 
provido.*

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o 

r. ato decisório de fls. 93 que, em embargos à execução por 

título extrajudicial (fls. 10), rejeitando aclaratórios (fls. 

87), manteve a solução de fls. 84/85, a qual deferiu 

gratuidade judiciária à embargante agravada Multieixo 

Implementos Rodoviários Ltda., que pleiteou e alcançou pedido 

de recuperação judicial.

2. Formado o instrumento, o recurso foi 

recebido e processado sem liminar/suspensividade (fls. 97), 

não acusando resposta da recorrida, apesar de regularmente 

intimada (fls. 100 e 101).

É o relatório.

3. À modificação do julgado, sustenta o banco 

recorrente que a empresa recorrida não demonstrou a alegada 

hipossuficiência financeira, não sendo suficiente, por si só, 

o fato de estar em recuperação judicial, porque “está 

faturando e tem condições de continuar com a sua atividade... 
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e de arcar com R$3.700,00 de custas processuais... contratou 

renomado advogado... que não abriria mão de seus honorários 

ou deixaria apenas o ganho por êxito” (fls. 04/05). Aduz que 

a simples afirmação inicial de que não consegue meios para 

custear o processo não é suficiente à concessão da vantagem.

4. A solução monocrática merece reforma. 

Inobstante a possibilidade da concessão de assistência 

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

desacolhimento da vantagem, porque ausentes elementos 

efetivamente confiáveis a mostrar as dificuldades financeiras 

arguidas pela recorrente e deferidas em primeiro grau. Para 

tanto, consideram-se insuficientes a respaldar a pretensão de 

gratuidade judiciária a singela declaração de pobreza e a 

notícia de que pleiteou e alcançou pedido de recuperação 

judicial.

5. Aliás, de se destacar que, descumprindo 

determinação deste Relator (item 03 do despacho inaugural de 

fls. 97), deixou a recorrida de trazer ao instrumento os 

elementos comprobatórios da miserabilidade alegada (art. 99, 

§ 2º, do CPC/15), apesar de regularmente intimada (fls. 100 e 

101).

6. “In casu”, não se acha trabalho de 

auditoria, muito menos de contabilidade ou de gerência 

produzido para demonstrar com firmeza que o empreendimento 

passa por grandes dificuldades financeiras, como já se 

anotou, desserve a condição de recuperanda. Não há qualquer 

assunção de responsabilidade técnica-contábil ou 

administrativa, por nenhum especialista da área, empregado ou 

não, assinado por representante da agravada, a fim de atestar 

inequívoca e comprovadamente a alegada crise financeira da 

executada embargante. Repita-se, nenhum documento encartado 
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neste instrumento nos autos principais eletrônicos prova 

inequivocamente a precária situação financeira alegada e 

alcançada no juízo executório.

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

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

se tal concessão desde que as empresas (entre as quais 

decerto que se inclui a recorrida) 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 (e não extratos isolados sem comprovação de 

autenticidade e regularidade); c) balanços aprovados pela 

Assembléia, ou subscritos por Diretores, etc.” (ERESP 

388.045, Corte Especial, REL. MIN. GILSON DIPP, j. 01.08.03).

8. Nada disso atendido pela interessada, 

ocorre por essas razões convencimento para modificar a 

solução monocrática, no sentido de: “Defiro o benefício à 

empresa recuperando Multieixo Implementos Rodiviários Ltda. 

Anote-se” (fls. 84/85).

9. Afigura-se existente a capacidade econômica 

da recorrente para arcar com os encargos discutidos a 

despeito do ofertado declaratório de miserabilidade. Tal 

entendimento encontra ampla ressonância nas decisões desta 

Corte: “A declaração pura e simples do interessado de que não 

possui condições econômico-financeiras para suportar as 

despesas do processo não obriga o Juiz à concessão do 

benefício da gratuidade da justiça se inexistentes outras 
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provas que comprovem a necessidade” (RT. 746/258).

10. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao 

recurso.

JOVINO DE SYLOS
Relator
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