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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2073721-24.2018.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que são agravantes ALTA 
PAULISTA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), 
ZPG – EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP, JOSÉ LUIZ DUARTE PEDROSA DA 
SILVEIRA BARROS, GUSTAVO DUARTE DA PEDROSA DA SILVEIRA BARROS e 
PAULA DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS, é agravado AURORA 
RENTAL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS FERNANDO 
NISHI (Presidente sem voto), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2073721-24.2018.8.26.0000 -Voto nº 9.139 2

Voto nº 9.139

Agravo de Instrumento nº 2073721-24.2018.8.26.0000

Comarca: Junqueirópolis  Vara Única

Agravantes: Alta Paulista Indústria e Comércio Ltda. (em recuperação judicial) e 

outros

Agravada: Aurora Rental Ltda.

DESPESAS PROCESSUAIS  Gratuidade da justiça e diferimento 

do recolhimento da taxa judiciária  Denegação  Formulação de 

pedido alternativo de recolhimento de custas ao final do processo, 

na inicial dos embargos à execução, a impedir a pretendida 

invalidação da parcela do julgado que denegou tal benesse, ao 

argumento de que “ultra petita”  Benefícios de caráter individual 

e insuscetíveis de ser concedidos, indiscriminadamente, a todos os 

embargantes, com base no fato de apenas dois deles se 

encontrarem em recuperação judicial  Concessão da gratuidade 

da justiça a pessoas jurídicas que demanda demonstração de 

impossibilidade de arcarem com os encargos processuais  Súmula 

481 do STJ  O fato de dois dos postulantes se encontrarem em 

recuperação judicial não autoriza, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça, em prol de todos eles  Não configuração de 

nenhuma das hipóteses que autorizam o diferimento do 

recolhimento da taxa judiciária, seja como base na Lei Estadual de 

Custas, seja com fulcro nas disposições constitucionais invocadas 

pelos embargantes  Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de 

efeito ativo e suspensivo, interposto contra r. decisão que, nos autos de 

embargos à execução, denegou a gratuidade da justiça e o diferimento do 

recolhimento das custas judiciais às agravantes.

Alegam as recorrentes, em suma, que fazem jus à 

gratuidade da justiça ou, quando menos, ao diferimento do recolhimento da taxa 
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judiciária, haja vista o preenchimento dos requisitos legais necessários à 

concessão de tais benesses, ressaltando que são tradicionais empresas do setor 

sucroalcooleiro e passam por intensa crise econômico-financeira, o que culminou 

no deferimento de seus pedidos de recuperação judicial, circunstância que 

evidencia, por si só, a dificuldade financeira em que se encontram e a 

impossibilidade de arcarem com o recolhimento das custas processuais sem 

prejuízo de outras obrigações, indispensáveis à continuidade de suas atividades 

produtivas e reequilíbrio financeiro, em prejuízo não só para as respectivas 

empresas, mas, também, para todos que poderão ser atingidos pelo eventual 

encerramento de suas atividades empresariais. Sustentam, outrossim, que a 

denegação da gratuidade da justiça implicará obstáculo ao exercício do direito de 

defesa, do contraditório e de acesso ao judiciário, garantidos constitucionalmente. 

Ressaltam, ademais, que, embora não tenham postulado, em momento algum, 

nos embargos à execução, diferimento do recolhimento da taxa judiciária, a 

despeito da presença dos pressupostos exigidos para tanto, tal benefício também 

lhes foi denegado, em evidente violação ao princípio da congruência, na r. 

decisão agravada, que se revela nula, no particular, haja vista que “ultra petita”. 

Ao cabo, propugnam pela reforma ou invalidação da r. decisão agravada, 

relacionando, objetivamente, as razões seguintes: a) há elementos probatórios 

suficientes a comprovar o direito da Agravante em terem o deferimento da 

gratuidade da justiça ou na pior das hipóteses o diferimento das custas. b) a 

decisão hostilizada fere o entendimento jurisprudencial majoritário e a legislação 

vigente (fls. 13/14).

Recurso tempestivo, desacompanhado de 

comprovante de recolhimento de preparo e encaminhado diretamente a 

julgamento, independentemente de apreciação dos pedidos de efeito ativo e 

suspensivo.

Não se procedeu à intimação da agravada para a 

apresentação de contrarrazões, por desnecessidade da medida.
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Este o relatório.

Inicialmente, consigne-se que não se vislumbra a 

pretensa da nulidade da r. decisão agravada, ao argumento de que “ultra petita”, 

em virtude da denegação do diferimento do recolhimento da taxa judiciária, ante a 

formulação de “pedido alternativo de recolhimento de custas ao final do 

processo”, na inicial dos embargos à execução, conforme se vê de fls. 375/376, 

ficando desacolhida, pois, a pretensão recursal de invalidação da respectiva 

parcela do julgado.

No mais, insurgem-se os agravantes contra r. decisão 

a seguir transcrita:

Vistos, Trata-se de pedido de benefício de gratuidade 

de justiça aduzindo a embargante sua hipossuficiência econômica de maneira 

que não pode pagar as custas e despesas processuais. Em que pese os 

argumentos apresentados, o benefício não pode ser deferido a requerente, 

porque a finalidade da gratuidade da justiça é atender pessoa pobre na acepção 

jurídica do termo, com renda mensal máxima de até três salários mínimos, que 

não é o que ocorre nos autos. É o que dispõe a Sumula 481 do Superior Tribunal 

de Justiça, “Faz jus ao beneficio da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”, Em suma, para concessão da benesse, pouco importa que se trate 

de pessoa física ou jurídica, demonstre, que não tenha condições de custear as 

despesas do processo, passando por uma situação econômica difícil, a ponto de 

que o dispêndio de tais despesas acarrete dificuldades no desenvolvimento de 

sua atividades. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda 
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que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é 

admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de 

arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi 

demonstrado nos autos. Precedentes. 2. Impossibilidade de revisão da conclusão 

firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à 

concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos 

delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”. 

(AgRg no REsp 1509032/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.03.15). 

Agravo de instrumento Embargos à execução Assistência Judiciária 

Gratuita/diferimento custas ao final, requerida por pessoa jurídica em recuperação 

judicial e sócios Negativa pela magistrada Circunstância que não indica, por si só, 

a impossibilidade da empresa arcar com o pagamento das despesas processuais 

- Indispensabilidade de comprovação da impossibilidade de custeio do processo, 

sem prejuízo de sua sobrevivência e regular funcionamento - Situação dos autos 

que não permite concluir pela necessidade da isenção Hipótese de manutenção 

íntegra da decisão atacada Agravo desprovido. (TJSP Apelação 

2122469-24.2017.8.26.0000 Rel. Des. Jacob Valente j. 24/08/2017). Em razão de 

ausência da demonstração cabal a respeito da hipossuficiência econômica 

afirmada, a parte não pode ser considerada necessitada e ter a benesse da 

justiça gratuita como pretendido. Outrossim, também não é caso de diferimento 

do recolhimento da taxa judiciária, pois a embargante não comprovou a 

momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, como previsto no 

artigo 5º da Lei Estadual 11.608/03. Nessa tessitura, INDEFIRO a gratuidade da 

justiça pretendida. Intime-se o(a) embargante para comprovar nos autos o 

recolhimento da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção da ação sem resolução do mérito (CPC, 

art 485, IV). Int (fls. 127/129 dos autos de origem).

Sem razão, contudo, afigurando-se imperativa a 

confirmação da bem fundamentada decisão recorrida, valendo destacar-se 

apenas o seguinte.
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De início, observa-se que o pleito de concessão do 

benefício da gratuidade da justiça foi deduzido em favor de todos os 

embargantes, parte deles pessoas jurídicas, outra parte pessoas físicas, com 

base, tão somente, na circunstância de dois deles se encontrarem em 

recuperação judicial.

Ocorre que se trata, sabidamente, de benefícios de 

caráter individual e insuscetíveis de serem concedidos, indiscriminadamente, a 

todos os postulantes, sobretudo com esteio apenas na circunstância retro 

mencionada.

Além disso, de acordo com o que bem observou o i. 

magistrado de primeiro grau, a concessão da gratuidade da justiça a pessoas 

jurídicas demanda demonstração de impossibilidade de arcarem com os 

encargos processuais, consoante jurisprudência pacífica, cristalizada na Súmula 

481 do C. Superior Tribunal de Justiça, o que, no caso em tela, de fato, não se 

verifica.

Outrossim, não é demais mencionar que o fato de 

parte dos postulantes encontrar-se em recuperação judicial não autoriza, por si 

só, a concessão do benefício, em prol de todos eles.

Por fim, não é demais mencionar que, definitivamente, 

não se encontra configurada nenhuma das hipóteses que autorizam o diferimento 

do recolhimento da taxa judiciária, seja como base na Lei Estadual de Custas, 

seja com fulcro nas disposições constitucionais invocadas pelos embargantes.

Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.

      Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
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