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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2089284-92.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes 
CARLOS HENRIQUE PINTO FADEL e IRAN CAMPOS DOS SANTOS, é 
agravado FORT BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em 23ª 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 J. B. 
FRANCO DE GODOI (Presidente sem voto), SEBASTIÃO FLÁVIO E SÉRGIO 
SHIMURA.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2089284-92.2017.8.26.0000
Agravantes: CARLOS HENRIQUE PINTO FADEL e IRAN CAMPOS DOS 
SANTOS 
Agravado: FORT BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Comarca: São Paulo
Voto nº 28587

Justiça gratuita  Embargos à execução  Possibilidade 
de se indeferir o pleito de justiça gratuita quando 
controversos os elementos dos autos no que tange à alegada 
necessidade - Impossibilidade de se reconhecer que os 
agravantes façam jus à gratuidade processual  Caso em 
que, apesar de os agravantes afirmarem que a sua única 
fonte de renda advém da empresa em recuperação judicial, 
eles são sócios de diversas outras empresas  Agravantes 
que não apresentaram cópia da declaração de imposto de 
renda  Não esclarecida a real condição financeira dos 
agravantes  Inviabilidade da concessão da justiça gratuita - 
Agravo desprovido.

1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto, 
tempestivamente, da decisão proferida em embargos do devedor (fl. 1 dos autos 
principais), opostos à execução por quantia certa (fl. 45 dos autos principais), 
fundada em “Contrato de Fomento Mercantil” (fl. 46 dos autos principais), que 
indeferiu o pedido de justiça gratuita articulado pelos agravantes (fls. 32, 36 dos 
autos principais), ao abrigo dessa fundamentação: “(...) Não se vislumbra, pela 
tabela juntada às fls. (...), tampouco pelos argumentos elencados, a alegada 
hipossuficiência financeira, na qual se discutem eventuais discordâncias com os 
valores de grande vulto contratados com o agente financeiro. Ademais, a situação de 
recuperação judicial, por si só, não dá ensejo à benesse (...)” (fl. 62 dos autos 
principais).

Sustentam os agravantes, embargantes na aludida ação, em 
síntese, que: a sua fonte de renda advém da empresa “PVC Brazil”, a qual, 
atualmente, está sob o regime de recuperação judicial; de rigor a concessão da 
justiça gratuita, a fim de franquear o exercício do contraditório e da ampla defesa em 
sua plenitude; deve ser deferida a eles a gratuidade processual ou o diferimento para 
final, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.608/2005 (fls. 4/17).

Foi concedido o efeito ativo ao recurso oposto, tendo sido 
impedido, até o seu julgamento, o indeferimento da exordial, com base na ausência 
do recolhimento das custas iniciais (fl. 19).

Foi apresentada resposta pela agravada (fls. 26/33).
É o relatório.
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2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelos 
agravantes.

Explicando:

2.1. É possível indeferir-se o pleito de justiça gratuita quando 
controversos os elementos dos autos no que tange à alegada necessidade.

Acerca desse assunto, elucidam NELSON NERY JUNIOR e 
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode 
entender que a natureza da ação movida pelo interessado 
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 
despesas do processo. A declaração pura e simples do 
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se 
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, 
nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 'pobreza', 
deferindo ou não o benefício” (“Código de processo civil 
comentado”, 16ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 
nota 7 ao art. 99 do CPC, p. 522) (grifo não original).

Nessa esteira houve deliberação do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça:

“Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Situação 
econômica verificada na origem. Revisão. Exame de matéria 
de fato. Súmulas 7 e 83 do STJ.
1. O Tribunal 'a quo', procedendo com aparo nos elementos de 
convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de 
prover as custas do processo. 
2. Aferir a condição de hipossuficiência do recorrente para 
fins de aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame 
de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso 
a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. A Corte Especial já pacificou a jurisprudência no sentido 
de que o julgador pode indeferir o benefício da assistência 
judiciária gratuita, diante das evidências constantes no 
processo. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no 
sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo 
requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é 
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relativa, devendo ser comprovada pela parte a real 
necessidade de concessão do benefício.
Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp nº 
769.514/SP, registro nº 2015/0213559-4, 2ª Turma, v.u., Rel. 
Min. HUMBERTO MARTINS, j. em 15.12.2015, DJe de 
2.2.2016) (grifo não original).

Na espécie, não há como se reconhecer que os agravantes 
façam jus ao favor legal almejado.

Com efeito, alegaram os agravantes nas razões recursais que: 
sua única fonte de renda advém da empresa “PVC Brazil”, a qual, atualmente, está 
sob o regime de recuperação judicial (fls. 7, 11); “não possuem condições 
financeiras para fazer frente aos custos da presente demanda” (fl. 7); “a totalidade de 
seus rendimentos tem por origem as retiradas de pró-labores auferidos da empresa 
PVC Brazil” (fl. 9); estão impossibilitados de arcar com as custas do processo (fl. 9).

Todavia, consoante afirmado pela agravada em suas 
contrarrazões, os agravantes “são empresários bem sucedidos nos ramos em que 
atuam” e “fazem parte do quadro societário de diversas outras sociedades 
empresariais” (fl. 29).

A veracidade de tal afirmação foi corroborada pelos 
documentos apresentados pela agravada, ou seja, pelos comprovantes de inscrição e 
de situação cadastral de várias empresas e pelas consultas ao quadro de sócios e 
administradores (fls. 34/43).

Note-se que os agravantes foram instados a se manifestar 
sobre os documentos juntados com a contraminuta, ocasião em que foi determinada 
a apresentação de cópia de sua última declaração de imposto de renda (fl. 44).

Entretanto, além de não apresentarem cópia da declaração de 
imposto de renda, os agravantes não justificaram a participação deles em outras 
empresas, tendo apenas insistido na tese de “impossibilidade de pagamento das 
custas e despesas processuais” (fl. 48).

Logo, não esclarecida a real condição financeira dos 
agravantes, inviável a concessão da gratuidade processual a eles.

2.2. Ademais, em julgado recente, envolvendo os agravantes, 
o benefício da gratuidade processual também não lhes foi deferido.

Confira-se:

“Agravo de instrumento  Gratuidade processual  Art. 99, § 
2º, do CPC  Determinação à parte para comprovação do 
preenchimento dos pressupostos  Não atendimento  
Ausência de elementos aptos a comprovar o alegado estado de 
miserabilidade  Recurso improvido” (AI 
2181420-11.2017.8.26.0000, de São Paulo, 16ª Câmara de 
Direito Privado, v.u., Rel. Des. COUTINHO DE ARRUDA, j. 
em 6.2.2018).
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Em suma, não se pode admitir a alegada hipossuficiência 
econômica dos agravantes.

2.3. Por outro lado, incabível também o diferimento das 
custas iniciais para final (fls. 12, 14).

O art. 5º da Lei Estadual nº 11.608, de 29.12.2003, dispõe 
que:

“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”.

Na hipótese vertente, não foi comprovada, por meio idôneo, a 
momentânea impossibilidade financeira dos agravantes para o recolhimento das 
custas iniciais.

3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de 
instrumento, mantendo a decisão impugnada (fls. 62/63).

JOSÉ MARCOS MARRONE 
Relator


		2018-05-25T13:39:43+0000
	Not specified




