
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

    24ª CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2017.0000996072

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
nº 2153948-35.2017.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que são 
agravantes ESPIGÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., EDUARDO 
FELIPPE e MARIA APARECIDA STUCHI FELIPPE, é agravado IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.

ACORDAM, em 24ª 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 Exmos. Desembargadores 
WALTER BARONE (Presidente) e JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017. 

Plinio Novaes de Andrade Júnior
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 13482

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2153948-35.2017.8.26.0000

COMARCA: REGENTE FEIJÓ

AGRAVANTES: ESPIGÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., 

EDUARDO FELIPPE E MARIA APARECIDA STUCHI FELIPPE

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCEL PANGONI GUERRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA  IMPENHORABILIDADE  Ação de 

rescisão contratual, com pedido de abstenção do uso de 

marca e equipamentos e reintegração de posse, em fase de 

cumprimento de sentença  Pretensão ao reconhecimento 

da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de 

família  Imóvel que compõe estabelecimento comercial da 

empresa executada, que se encontra em regime de 

recuperação judicial  Bem vinculado à recuperação 

judicial e arrecadado, se confirmada a sentença de 

convolação em falência  Questão que deverá ser objeto de 

deliberação pelo Juízo da recuperação judicial  Decisão 

mantida  Recurso improvido, neste aspecto.

MULTA CONTRATUAL  Agravantes que pretendem a 

redução do valor da condenação referente ao pagamento de 

multa contratual  Montante apresentado pela exequente 

em liquidação de sentença  Matéria que havia sido objeto 

de decisão anterior, em impugnação ao cumprimento de 

sentença, contra a qual foi interposto recurso, não 

conhecido em razão da intempestividade  Impossibilidade 

de reexame desta questão  Artigos 505 e 507, do novo 

Código de Processo Civil  Questão acobertada pelos 
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efeitos da preclusão  Recurso improvido, neste aspecto.

JUSTIÇA GRATUITA  PESSOAS FÍSICAS  Decisão 

de indeferimento do benefício  Executados, que são 

comerciantes, alegam não estar em condições de arcar com 

as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio ou 

de sua família  Pedido indeferido  Agravantes que não 

comprovaram o valor da sua renda mensal, tampouco a sua 

atual situação financeira e patrimonial ou a superveniente 

alteração dela, que justificasse a hipossuficiência alegada  

Existência de fundadas razões para o indeferimento do 

pedido de gratuidade da justiça  Decisão mantida  

Recurso improvido, neste aspecto.

RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, 

interposto contra parte a respeitável decisão digitalizada a fls. 105/111, que 

em ação de rescisão contratual, com pedido de abstenção de uso de marca 

e equipamentos, cumulada com reintegração de posse, em fase de 

cumprimento de sentença, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido 

de reconhecimento como bem de família do imóvel de matrícula nº 5.040 do 

Cartório de Registro de Imóveis local, rejeitou a alegação de redução da 

multa cominatória, e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita aos agravantes.

Os agravantes sustentaram a impenhorabilidade do 

imóvel em questão, por se tratar de bem de família, salientando que “foi 

hipotecado em benefício da empresa, e não da família. Em tais casos (...) 

não se aplica a exceção do art. 3º, inciso V da Lei nº 8.009/90”.

Afirmaram que a discussão a respeito da 

impenhorabilidade não deve ocorrer nos autos da recuperação judicial, uma 

vez que “não houve nenhuma arrecadação dos bens ativos dos agravantes 
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naquela ação, tampouco houve qualquer constrição no referido imóvel”, 

devendo ser decidida no processo em que se deu a penhora.

Apontaram a necessidade de mitigação da “multa 

milionária atribuída pela rescisão do contrato firmado com a agravada”, nos 

termos do artigo 413, do Código Civil, por ser manifestamente excessiva e 

passível de causar enriquecimento ilícito da agravada, bem como pelo fato 

de os recorrentes terem cumprido parcialmente a obrigação.

Procuraram demonstrar, ainda, que fazem jus a 

concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois “em que pese os 

agravantes possuírem o imóvel em discussão, os mesmos não possuem 

renda fixa, nem proveitos de qualquer outro meio, a não ser os 'bicos' que 

são obrigados a fazer”.

Requereram, então, a concessão de efeito 

suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. 

decisão hostilizada para: (i) declarar a impenhorabilidade do imóvel 

matriculado sob o nº 5.040 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Regente Feijó/SP; (ii) determinar o levantamento da referida penhora; 

(iii) anular a multa fixada ou a sua redução; (v) conceder os benefícios da 

gratuidade de justiça aos agravantes Eduardo Felippe e Maria Aparecida 

Stuchi Felippe. 

Pela decisão de fls. 318 foi denegado efeito 

suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contraminuta (fls. 321/347), 

acompanhada de documentos (fls. 348/472).

Em cumprimento à decisão de fls. 473, os 

agravantes juntaram os documentos de fls. 477/550 e 553/627

É o relatório.
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Inicialmente, anoto que o presente recurso é 

conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais, 

levando em conta que a matéria discutida versa sobre a assistência 

judiciária gratuita.

Insurgem-se os agravantes contra a seguinte 

decisão (fls. 105/111):

"VISTOS.

Eduardo Felippe e Maria Aparecida Stuchi Felippe alegaram 

ter havido a aplicação de multa em desacordo com o artigo 413 do Código Civil, tendo essa 

caráter confiscatório e caráter de fonte de enriquecimento sem causa à parte contrária. 

Ainda, sustentaram a impenhorabilidade do imóvel, o qual é moradia do casal e de seu 

núcleo familiar. Salientaram que tal bem foi hipotecado em prol da empresa executada, sem 

benefício à família dos demais executados. Requerem, assim, que seja reconhecida a 

impenhorabilidade do mencionado bem de raiz, com o consequente levantamento da 

constrição (fls. 1043/1063). Juntaram documentos (fls.1065/1066; 1068; 1070; 1072/1074; 

1076/1077; 1079/1089; 1091).

Foi informada, às fls. 1095/1097, a prolação de sentença 

convolando a recuperação judicial da empresa executada em falência, cujos efeitos, porém, 

foram suspensos por decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 

2033724-68.2017.8.26.0000, estando pendente o julgamento definitivo no Eg. Tribunal de 

Justiça.

Por decisão de fls. 1098/1099, foi determinada a inclusão do 

administrador judicial da empresa executada no presente feito para manifestar-se sobre o 

pedido.   Ainda, determinou-se o cadastramento processual de patrono no sistema 

informatizado, assim como houve deliberação para que fossem promovidos os 

recolhimentos de taxa de mandato. Por fim, foi determinada a intimação do expert para a 

elaboração do laudo pericial relativo à avaliação do fundo de comércio da empresa 

executada.

Manifestação do administrador judicial às fls. 1109/1111.

Às fls. 1115/1127, a exequente e seus patronos informaram o 

valor atualizado da execução dos honorários advocatícios (R$ 2.330.477,01), requerendo a 

penhora do imóvel de matrícula nº. 5.040, CRI local, bem como a expedição, gratuita, de 
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certidão digital de inteiro teor. No mais, impugnaram os argumentos da parte executada. 

Pugnam pela aplicação das penalidades da litigância de má-fé. Juntaram documentos.

É a síntese do necessário

DECIDO.

1- Inicialmente, compulsando os autos, verifico, à fl. 1034, o 

substabelecimento, sem reservas, ao patrono DR. DANILO HORA CARDOSO, dos poderes 

conferidos pelo executado Espigão Comércio de Combustíveis Ltda., tendo tal 

substabelecimento sido formulado a pedido de Eduardo Felipe, estando o patrono 

cadastrado no sistema informatizado, conforme fl. 1100.

Acontece que, às fls. 1065/1066, sobredito executado (Espigão 

Comércio de Combustíveis Ltda.) e os executados Eduardo Felippe e Maria Aparecida 

Stuchi Felippe outorgaram procuração a FIDELIS & FAUSTINO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, ANTONIO FIDELIS, GUILHERME FAUSTINO FIDELIS, CARLOS 

VINICIUS CHAMPE e AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA, requerendo, a propósito, a 

concessão da assistência judiciária, coligindo declaração de pobreza à fl. 1068.

Ainda, foi certificado à fl. 1103 o cadastramento processual do 

DR. ANTONIO FIDELIS, o qual fez carga dos autos (fl. 1104).

Tendo em vista o conteúdo da decisão de fls. 1098/1099, 

reputo não haver prejuízo ao sobredito patrono, DR. ANTONIO FIDELIS, assim como a 

seus assistidos, o fato de não ter ele sido intimado de tal decisum (cf. se extrai da certidão 

de fl. 1100), uma vez que houve a intimação de patrono atuante para a parte executada 

(DR. DANILO HORA CARDOSO) e esta foi a única decisão proferida no feito após o 

ingresso do sobredito patrono, o qual, aliás, tomou conhecimento do decisum com a carga 

dos autos.

Nesse sentido, "O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua 

intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da 

decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do 

recurso cabível (...)". (STJ - AgRg no REsp: 1256300 SP 2011/0066633-8, Relator: Ministro 

RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 23/04/2015).

Aliás, tal previsão encontra-se agora expressa na novel 

legislação civil adjetiva, consoante disposto no art. 272, § 6o, do CPC: "A retirada dos autos 
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do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do 

advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública 

ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo 

retirado, ainda que pendente de publicação.

Necessário, contudo, a fim de evitar tumulto processual, que 

esclareçam os executados quais são seus atuais patronos. Prazo: 10 (dez) dias.

2- Quanto ao pedido para que seja reconhecida a 

impenhorabilidade do imóvel (matrícula 5.040 CRI local) constrito, sob o fundamento de 

tratar-se de bem de família, saliento que além da alegação de que tal imóvel serve de 

moradia para os sócios da empresa executada, faz ele parte do estabelecimento 

empresarial executado e, embora penhorado, não será levado à hasta pública até que seja 

realizada a perícia para avaliação do fundo de comércio da empresa executada, estando, 

pois, tal bem, totalmente vinculado ao processo de recuperação judicial e, dessa maneira, 

entendo que a questão (se é ou não bem de família) deva ser resolvida nos autos do 

Processo nº. 0002967-19.2008.8.26.0493 (autos da recuperação judicial/falência).

Ademais, conforme já mencionado, por estar umbilicalmente 

unido à empresa executada, de se ressaltar que o debatido bem imóvel não poderá ser 

desvinculado do procedimento de recuperação judicial, uma vez que fundamental à 

recuperação da empresa.

Ainda que não haja provimento ao Agravo de Instrumento nº. 

2033724-68.2017.8.26.0000, havendo, de fato, a convolação da recuperação judicial em 

falência, o debatido imóvel se encontra arrecadado nos autos do Processo Principal (nº. 

0002967-19.2008.8.26.0493), o que reforça que a presente discussão deva se dar no 

referido feito.

Assim sendo, caso acolhida a pretensão incidentalmente neste 

feito, frustrar-se-ia, além da presente execução, também o processo recuperacional ou 

falimentar, no qual, repise-se, referido bem se encontra arrecadado e se mostra essencial à 

continuidade da empresa.

Destarte, acolhendo a manifestação do Administrador Judicial, 

INDEFIRO o pedido para o reconhecimento como bem de família do imóvel de matrícula nº. 

5.040, do CRI local, cujo debate poderá ser promovido nos autos do Processo nº. 

0002967-19.2008.8.26.0493.
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3- Com relação ao pedido de redução da multa cominatória, 

com fulcro nos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, a pretensão igualmente não 

prospera.

Em que pese cediço que a revisão de multas não ofende a 

coisa julgada, destaco que o E. TJSP, citando SILVIO DE SALVO VENOSA, entende que:

"Notemos que a nova lei usa o verbo dever. Nesse caso, a 

redução passa a ser definitivamente um dever do juiz, e não mais uma faculdade. Cabe ao 

juiz também, no caso concreto, reduzir a multa se esta for manifestamente excessiva, 

levando-se em conta a natureza e a finalidade do negócio. O campo é o da eqüidade. O 

princípio se coaduna com o sentido social do contrato que o novo Código atribuiu, bem 

como com a boa-fé objetiva' (Direito Civil, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos 

Contratos, 3ª ed., Editora Atlas, p. 173)" (TJSP, Apelação nº 001.22.949200-8, 26ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. em 17.02.2009) (destaquei). 

Ou seja, deverá o julgador reduzir a multa se esta for 

manifestamente excessiva, hipótese diversa da dos autos, tendo, aliás, o presente feito, 

com tal multa, sido posto à apreciação de vários julgadores, não sendo, por nenhum deles, 

verificado excesso, seja de ofício, tendo somente, no presente patamar processual, diga-se 

de passagem bastante avançado, sido suscitada tal matéria, a qual, repise-se, incabível 

pela inexistência de manifesto excesso. REJEITO.

4- Prosseguindo, conforme acima aduzido, o imóvel de 

matrícula nº. 5.040, CRI local, faz parte do estabelecimento empresarial executado e, 

embora penhorado, não será levado à hasta pública até que seja realizada a perícia para 

avaliação do fundo de comércio da empresa executada, estando, pois, tal bem, totalmente 

vinculado ao processo de recuperação judicial.

Dessa maneira, questões relativas a ele deverão ser 

resolvidas nos autos do Processo nº. 0002967-19.2008.8.26.0493 (autos da recuperação 

judicial/falência), porquanto o debatido imóvel não poderá ser desvinculado do 

procedimento de recuperação judicial, uma vez que fundamental à recuperação e, ainda 

que não haja provimento ao Agravo de Instrumento nº. 2033724-68.2017.8.26.0000, 

havendo, de fato, a convolação da recuperação judicial em falência, encontra-se o debatido 

imóvel arrecadado nos autos do Processo Principal (nº. 0002967-19. 2008.8.26.0493), o 

que reforça que a presente discussão deva se dar no referido feito, até mesmo para que 

seja observado o Princípio da Preservação da Empresa, assim como respeito aos credores 
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Com essas considerações, INDEFIRO o pedido da exequente 

e de seus patronos, formulado às fls. 1115/1127 para que seja penhorado o sobredito bem 

de raiz, bem como seja expedida, gratuitamente, certidão digital de inteiro teor, isto é, atos 

para a exclusiva satisfação dos interesses daqueles, em detrimento de eventuais outros 

credores.

5- Desde já, não havendo motivo para decisão diversa, e não 

provada a situação de miserabilidade, indefiro o pedido de concessão da assistência 

judiciária aos executados.

6- Por ora, não verifico ser hipótese de aplicação das 

penalidades da litigância de má-fé, uma vez que reputo ter havido o regular exercício do 

direito de ação/defesa.

7- Ciência à parte executada das petições e documentos de 

fls. 1109/1127, 1129/1140 e 1142/1144.

P. Int.”

Os agravantes pleiteiam o reconhecimento da 

impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 5.040 no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Regente Feijó, estado de São Paulo, 

sob a alegação que se trata de bem de família.

Na espécie, a ata notarial digitalizada a fls. 57/62 

lavrada pelo Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e de Títulos da 

Comarca de Regente Feijó/SP, evidencia que o imóvel compõe o 

estabelecimento comercial da empresa executada, Espigão Comércio de 

Combustíveis Ltda., a qual se encontra em regime de recuperação judicial. 

Com efeito, ainda que não haja constrição naqueles 

autos, os bens pertencentes à empresa estão vinculados à recuperação 

judicial, como bem ponderou o MM. Juiz da causa. 

Vale observar que constituem meios de 

recuperação judicial, dentre outros, o trespasse ou arrendamento do 

estabelecimento e a venda parcial de bens, a teor do artigo 50, incisos VII e 
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XI, da Lei nº 11.101/2005. Ademais, na eventualidade de ser confirmada a 

convolação da recuperação judicial em falência, com a confirmação da r. 

sentença digitalizada a fls. 528/531, o imóvel em questão será arrecadado. 

Ademais, o reconhecimento da impenhorabilidade 

nestes autos atingiria os demais credores da empresa agravante que se 

submetem à recuperação judicial, pois não pode haver decisões 

conflitantes quanto à possibilidade de penhora do mesmo imóvel. Por 

conseguinte, a deliberação a respeito desta matéria deverá ser proclamada 

pelo Juízo da recuperação judicial.

Os agravantes pleiteiam, ainda, a redução do valor 

total da multa contratual.

Conforme constou da r. sentença, que encerrou a 

fase de conhecimento (fls. 348/364), os réus, ora agravantes, foram 

condenados “solidariamente, à restituição dos R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais) disponibilizados pela autora em razão da cláusula de 

exclusividade; bem como ao pagamento das demais verbas rescisórias 

constantes das cláusulas décima primeira e décima segunda da escritura 

pública, cuja correção monetária ocorrerá a partir da data da notificação 

extrajudicial, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, 

valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença” (fls. 363).

Observe-se que a matéria não trata da multa 

cominatória fixada na r. sentença, mas de insurgência contra o valor de 

multas contratuais. Estas perfazem o montante de R$ 6.236.017,90 (seis 

milhões, duzentos e trinta e seis mil e dezessete reais e noventa centavos), 

segundo os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada (fls. 

380/383).

Os agravantes já ofertaram impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 388/398), a qual foi julgada improcedente, 
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pela decisão digitalizada a fls. 399/402. Contra esta decisão, interpuseram 

agravo de instrumento, o qual não foi conhecido por esta Colenda Câmara, 

em razão da intempestividade (fls. 403/404).

Por conseguinte, os recorrentes pretendem, neste 

recurso, discutir novamente questões já decididas anteriormente, contra as 

quais se operou a preclusão.

De conformidade com o artigo 507 do novo Código 

de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as 

questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Comentando este artigo, os eminentes Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as 

partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que 

ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa 

mais julgar questão dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina 

faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato 

(Nery. Recursos, n. 2.3.4.3, p.94). Quanto às questões de ordem pública, 

como não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) redecidi-las a 

qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a 

requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. CPC 471”.

“Matéria de ordem pública. Se a decisão recorrível 

versar sobre matéria de direito disponível, se a parte não interpuser o 

agravo, a questão estará inexoravelmente preclusa, a teor do CPC 471. Se 

a decisão recorrível tiver por objeto matéria de ordem pública ou de direito 

indisponível e dela não se interpuser agravo, não haverá incidência da 

preclusão, segundo o CPC 267 §3º e 471 II. O limite final para a apreciação 

das questões de ordem pública e de direitos indisponíveis é a preclusão 

máxima, denominada impropriamente de “coisa julgada formal” (nas 
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instâncias ordinárias) ou, em se tratando do juiz de primeiro grau, a 

prolação da sentença de mérito (Nery. Recursos6 n. 2.3.4.3, PP 95/96)” 

(Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais,  11ª 

edição, páginas 738 e 739).

Por outro lado, o artigo 505 do novo Código de 

Processo Civil, dispõe:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 

decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação 

jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de 

direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na 

sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.

Nestas condições, mostra-se incabível a 

rediscussão destas matérias nesta fase recursal, uma vez que acobertadas 

pela preclusão, de conformidade com o artigo 507 do novo Código de 

Processo Civil, aplicável à espécie.

Os agravantes requereram, ainda, a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça aos coexecutados Eduardo Felippe e 

Maria Aparecida Stuchi Felippe.

Com efeito, a presunção de necessidade 

decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pelos 

recorrentes (fls. 52), prevista no artigo 99, § 3°, do novo Código de 

Processo Civil, é de natureza relativa e pode ser elidida por prova em 

contrário, ou circunstâncias incompatíveis com a situação de pobreza 

alegada.

Na espécie, os agravantes, que são comerciantes, 

conforme qualificação exposta no instrumento de mandato por eles 

outorgado aos advogados (fls. 50), conquanto tenham afirmado que não 

tinham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 
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sustento próprio ou de sua família, não comprovaram a sua atual situação 

financeira e patrimonial, deixando de trazer aos autos qualquer documento 

capaz de propiciar o exame da sua alegada hipossuficiência financeira, tais 

como a declaração de bens e de rendimentos apresentada à Receita 

Federal ou extratos bancários.

Assim, deixaram de demonstrar a sua atual 

situação financeira e patrimonial, de modo a impossibilitar a concessão da 

gratuidade pretendida.

Ademais, os recorrentes já haviam postulado a 

concessão da referida benesse anteriormente, porém tal pretensão foi 

indeferida (fls. 373), e, no ato da interposição deste agravo, efetuaram o 

recolhimento das custas recursais, circunstância incompatível com a 

situação de necessitados. Além disso, não demonstraram ter ocorrido 

superveniente alteração desta situação, que justificasse a hipossuficiência 

alegada.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, sob a vigência do antigo código de 

Processo Civil:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

Indeferimento - Ação de revisão de cláusulas contratuais - Ausência de 

condição financeira para pagar as custas e despesas processuais não 

demonstrada - Presunção legal afastada pelos elementos da demanda - 

Valor da prestação do financiamento assumido incompatível com o 

requerimento de gratuidade - Decisão mantida - Recurso desprovido” 

(Agravo de Instrumento 0076334-61.2012.8.26.0000 - Relator: 

Desembargador Manoel Mattos - São Paulo - 15ª Câmara de Direito 

Privado - Data do julgamento: 08/05/2012 - Data de registro: 09/05/2012 - 

Outros números: 763346120128260000).
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“AGRAVO INTERNO - Negativa de seguimento ao 

agravo de instrumento porque em confronto com jurisprudência do STJ - 

Vulto da operação bancária aliado ao valor da prestação mensal do 

financiamento, faz presumir não se tratar de pessoa pobre para fins legais - 

Agravo interno negado” (Agravo Regimental 0281107-05.2011.8.26.0000 - 

Relator: Desembargador Francisco Giaquinto - Bauru - 13ª Câmara de 

Direito Privado - Data do julgamento: 21/03/2012 - Data de registro: 

23/03/2012 - Outros números: 281107052011826000050000).

Na espécie, havia fundadas razões para o 

indeferimento do pedido de gratuidade processual formulado pela 

agravante, tendo em vista as circunstâncias ora expostas, incompatíveis 

com a situação de necessitados.

Por tais razões, não se justifica, por ora, a 

concessão da gratuidade processual pretendida pelos recorrentes, pedido 

este que, acertadamente, foi indeferido pelo Meritíssimo Juiz da causa.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela agravante, para 

fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

As partes e os seus procuradores ficam cientes de 

que eventuais embargos de declaração referentes a este recurso, poderão 

receber “julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição deverá ser 

formalizada por meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res. 549/2011  

TJSP, art. 1º) ou dez dias (art. 2º), conforme o caso, uma vez que o silêncio 

será interpretado como adesão ao procedimento.

         PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

                                     RELATOR
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