
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro:  2016.0000279121

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 

2023185-77.2016.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é agravante 

FAGNER DADALT, são agravados BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA S.A., SHINERAY MOTOS BRASIL S.A., SHINERAY PRIME MOTOS 

LTDA, COLOMBO MOTOS S/A E OUTRAS, FARROUPILHA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA e PLATINUM TRADING S.A..

ACORDAM, em 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 Exmos Desembargadores CAIO 

MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.

São Paulo, 28 de abril de 2016

LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21260

Agravo de Instrumento nº 2023185-77.2016.8.26.0000

Comarca: Santa Rosa de Viterbo  Vara Única

Agravante: Fagner Dadalt 

Agravadas: BCI Brasil China Importadora e Distribuidora S/A, Shineray Motos do Brasil, 

Shineray Prime Motos Ltda., Colombo Motos S/A, Farroupilha Administradora de Consórcios 

Ltda. e Platinum Trading S/A

Juiz 1ª Inst.: Dr. Alexandre César Ribeiro 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER - Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada, para 
que o nome do agravante fosse excluído dos órgãos de proteção ao 
crédito  Alegação de que a falta de pagamento do contrato de 
consórcio do qual participa decorreria de defeito de motocicleta 
adquirida  Descabimento  Ausência de prova acerca da 
existência de defeito capaz de tornar o veículo impróprio ao 
consumo  Defeito em parte do bem que, em princípio, não o torna 
inadequado ao uso a que foi destinado, podendo ser sanado pelo 
fornecedor - Não demonstrada, ademais, a coligação entre os 
contratos de compra e venda da motocicleta e do contrato de 
consórcio.

AGRAVO DE INSTRUMENTO  ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA  Indeferimento dos benefícios da assistência 
judiciária gratuita  Declaração de hipossuficiência de recursos 
que garante ao interessado presunção de boa-fé quanto ao 
afirmado  Presunção relativa de veracidade  Necessidade de 
comprovação da insuficiência de recursos  Hipótese não 
verificada  Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento 
do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa  Decisão 
mantida  Recurso improvido, com observação.

Vistos.
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Agravo de instrumento interposto por FAGNER 

DADALT contra respeitável decisão trasladada a fls. 20 que, nos autos da ação de 

rescisão de contrato cumulada com pedido de restituição de quantia paga e 

indenização por danos materiais e morais que move contra BCI BRASIL CHINA 

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A, SHINERAY MOTOS DO BRASIL, 

SHINERAY PRIME MOTOS LTDA., COLOMBO MOTOS S/A, FARROUPILHA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e PLATINUM TRADING S/A, 

indeferiu a justiça gratuita e o pedido de tutela antecipada, para exclusão da 

anotação de débito em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pois não 

há qualquer prova ou indício de defeito de fabricação do bem e porque a relação 

jurídica do agravante com a empresa administradora do consórcio é independente 

da relação de compra e venda estabelecida com os fornecedores da motocicleta 

que é objeto da demanda.

Sustenta, em síntese, atuar profissionalmente 

como ajudante geral, com salario líquido de R$1.200,00, casado e com uma filha 

menor, o que é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência financeira. 

Argumenta que a aquisição da motocicleta se deu mediante pagamento de entrada 

de R$600,00 com parcelamento da diferença em 60 vezes de R$299,86, sendo 

certo que adquiriu motocicleta de marca chinesa, em detrimento de marca 

renomada, justamente em razão das condições de preço e pagamento.

Aduz ter apresentado carteira de trabalho e holerite 

recente, e assevera que a constituição de advogado particular não é óbice à 

concessão do benefício.

Alega restar configurado o abuso de direito por 

parte das agravadas, pois a demanda trata de pedido de rescisão do contrato de 
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compra e venda de motocicleta, ante a omissão das agravadas em solucionar os 

problemas apresentados, em desrespeito às leis consumeristas.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo 

e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja deferida a justiça gratuita e 

determinada a ocultação da anotação em desfavor do agravante nos órgãos de 

proteção ao crédito.

Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.

É o relatório, passo ao voto.

Desnecessário desencadear o contraditório, vez 

que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. 

Na hipótese dos autos, relata o autor que após a 

aquisição da motocicleta, em Fevereiro de 2015, esta apresentou problemas de 

funcionamento, sendo levada à assistência técnica por diversas vezes no mesmo 

ano, conforme ordens de serviço acostadas aos autos (fls. 46/48), e, ao que se 

extrai da petição inicial, o veículo, à época do ajuizamento da demanda, ainda 

estaria aguardando a execução dos serviços necessários. 

Assim, alegando estar impossibilitado de se utilizar 

da motocicleta, o requerente, sob orientação da fornecedora, deixou de pagar as 

prestações do consórcio do veículo, tendo seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, pretendendo a concessão de liminar para a baixa da inscrição.

A pretensão, porém, não se mostra plausível à 
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primeira vista.

Em princípio, viciado em parte o bem, não o torna 

imprestável ao consumo, porque pode ser sanado pelo fornecedor, substituindo a 

parte defeituosa ou solucionando o problema pontual apresentado  esta, aliás, a 

finalidade da garantia contratual oferecida. Tal circunstância, portanto, não tem o 

condão de atrair a aplicação do artigo 18 do CDC, que incide, tão somente, quando 

os vícios apurados tornarem o produto impróprio ou inadequado ao fim a que foi 

destinado.

Ao que se extrai dos autos, não há negativa na 

prestação dos serviços de assistência técnica, sendo certo que isso vem 

acontecendo, a despeito da demora alegada. Tampouco há prova inequívoca de 

que o defeito teria tornado o bem inadequado ou impróprio para cumprir o fim a que 

se destina.

Inviável, antes da instrução do feito, concluir pela 

existência de defeito de tal ordem e magnitude, certo que, em se tratando de 

problema pontual no funcionamento do bem, este é passível de ser sanado pelos 

fornecedores. 

 

Eventual demora na solução do problema pode, 

quando muito, implicar em compensação de ordem material, e, se o caso, deve ser 

pleiteada em sede própria, mas não justifica, ao menos em sede de juízo provisório, 

o inadimplemento do contrato de consórcio, sendo lícita, em consequência, a 

inscrição de eventual dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, não há, ao menos por ora, evidência de 

que a administradora do consórcio integre a cadeia de fornecimento do bem 

adquirido pelo autor, e, portanto, de que os contratos de compra e venda e de 
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consórcio seriam coligados, não se justificando o descumprimento das obrigações 

assumidas pelo autor relativamente ao pagamento das prestações deste último.

Necessária a dilação probatória para que se apure 

o estado do veículo e a natureza e abrangência do defeito apontado, bem como 

eventual coligação entre os contratos, devendo ser revogada a tutela provisória, 

porque não se vislumbra, por ora, probabilidade do direito ou perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. 

Com relação à justiça gratuita, a disposição do 

artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral 

àquele que comprovar insuficiência de recursos, hipótese esta não confirmada pela 

parte agravante.

O benefício da assistência judiciária, em princípio, é 

destinado às pessoas naturais (físicas), pobres, na acepção jurídica do termo. 

Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas, 

comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as 

despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência para fins de se 

buscar os auspícios da gratuidade garante, ao interessado, presunção relativa de 

veracidade, situação essa que não se compatibiliza com os demais elementos dos 

autos. 

A parte agravante juntou demonstrativo de 

pagamento de salário no valor bruto de R$2.916,95 (fls. 19), tendo ajuizado a 

presente demanda em razão da aquisição de motocicleta no valor de R$11.499,00, 

mediante pagamento de 60 prestações mensais de R$299,86, circunstâncias que 

fazem presumir capacidade econômica para arcar com as custas do processo. 
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A renda mensal e o compromisso financeiro 

assumido pela parte agravante, para aquisição de motocicleta, tornam insuficientes, 

para a concessão do benefício, a mera declaração de pobreza apresentada, 

conclusão que não se altera pela dependência de filha menor. 

Assim, seja porque não demonstrou situação de 

hipossuficiência de recursos a justificar a impossibilidade, ainda que momentânea, 

de recolher as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência, seja porque o 

compromisso financeiro assumido pela agravante sugere, em contrapartida, ter 

condição incompatível como a situação de pobreza, outra não poderia ser a solução 

senão o indeferimento do benefício da gratuidade.

Ausente prova inequívoca do estado de 

hipossuficiência, a parte agravante não faz jus aos benefícios da assistência 

judiciária, destinados às pessoas físicas que comprovarem a impossibilidade 

financeira de custear as despesas do processo, sem prejuízo próprio e de sua 

família.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER  JUSTIÇA GRATUITA  Necessidade de prova da insuficiência 

de recursos  Ausência de comprovação da hipossuficiência  Inteligência 

do inciso LXXIV, do art. 5ª da Constituição Federal. Negaram provimento ao 

agravo.1”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Assistência judiciária  

Possibilidade de exigência de prova da necessidade  Faculdade concedida 

1 AI 564.216-4/4-00/SP, Rel. Des. Gilberto de Souza Moreira, j. em 9.4.08.
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ao magistrado  Não demonstração  Recurso improvido.2”

Partindo da premissa supra, quanto à ausência de 

preparo do agravo de instrumento, indiscutível a incidência dos valores impostos, 

diante do imperativo do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à 

época da interposição, com a redação dada pela Lei 9.756/98, que traz para 

aquele momento a oportunidade de assim proceder o recorrente, incluindo-se o 

porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Dos comentários de Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery ao artigo 511 do estatuto processual, extrai-se que:

“Pelo novo sistema, implantado pela L.8950/94, o 

recorrente já terá de juntar o comprovante do preparo com a petição de 

interposição do recurso. Deverá consultar o regimento de custas respectivo 

e recolher as custas do preparo para, somente depois, protocolar o recurso. 

Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, estará 

caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não 

conhecimento do recurso. Os atos de recorrer e de preparar o recurso 

formam um ato complexo, devendo ser praticados simultaneamente, na 

mesma oportunidade processual, como manda a norma sob comentário. 

Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá 

ocorrido preclusão consumativa3”.

Súmula 187 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça é assim ementada:

“É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal 

de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das 

despesas de remessa e retorno dos autos”. 

2 AI 550.863.4/9-00/SP, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. em 26.3.08.
3 in. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8ª ed, RT, p.963.
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No mesmo sentido: STJ, 4ª T., Ag. 93904-RJ, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, DJU.16.2.1996, p.3101; STJ, 6ª T, AgRgAg 93227-RJ, 

rel. Min. William Patterson, j.11.3.1996, vu, DJU 20.5.1996, p.16775; JTJ.184/161 e 

Bol.AASP 2084, p.7, supl.

Ocorre, todavia, que na hipótese a questão 

recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus, a parte 

agravante, aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que 

impositivo era o preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal, não 

perpetrado no momento da interposição.

No particular, deverá providenciar a parte 

agravante, em cinco dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na 

dívida ativa.

 

Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso, com observação.

LUIS FERNANDO NISHI

Relator
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