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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006839-43.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante SILVIA DE 
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MÁRIO CESAR SILVA FOGAÇA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª 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 DIMAS RUBENS 
FONSECA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

Cesar Lacerda
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31.179
APELAÇÃO Nº 1006839-43.2016.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
APTE.: SILVIA DE OLIVEIRA
APDO.: MÁRIO CESAR SILVA FOGAÇA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LUCIANO JOSÉ FORSTER 
JUNIOR

Prestação de serviços. Manutenção de veículos. Ação 
de cobrança.

Intimação de testemunha. Realização pelo 
advogado da parte admitida pela legislação 
processual. Ato que deve se revestir da formalidade 
prevista em lei (CPC, art. 455, § 1º), não se 
admitindo mera conversa realizada por meio do 
aplicativo WhatsApp.

Alegação de existência de conluio entre o 
réu e a testemunha por ele arrolada e de falso 
testemunho. Prova. Ausência.

Gratuidade de justiça. Ausência de indícios 
de insinceridade do pedido. Declaração de pobreza 
que prevalece até prova em contrário

Recurso não provido.

Prestadora de serviços de manutenção 

de veículos apela da respeitável sentença de fls. 127/129, cujo relatório se 

adota, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança por ela movida 

em face do contratante dos serviços.  Sustenta, em resumo, que a lei que 

disciplina o processo eletrônico admite a intimação realizada mediante 

utilização de inovações tecnológicas como o aplicativo WhatsApp, forma 

adotada na intimação de sua testemunha, que prestou declarações por escrito 

a fls. 70, as quais, no entanto, foram ignoradas pelo julgador a quo. Alega que 

a testemunha Fernando Cardoso prestou declarações falsas e estaria em 
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conluio com o apelado. Insurge-se, ainda, contra a concessão dos benefícios 

da gratuidade processual ao recorrido.

Recurso regularmente processado, com 

resposta.

É o relatório.

A irresignação da apelante não merece 

guarida, eis que a respeitável sentença recorrida conferiu adequada solução à 

lide.

Com efeito, o Código de Processo Civil 

vigente admite a intimação de testemunha pelo advogado da parte, sendo 

indispensável que se observe a forma prescrita no § 1º do art. 455, de seguinte 

teor: “A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento” (grifo nosso).

Assim, como bem decidiu o i. 

Magistrado sentenciante, mera conversa realizada via WhatsApp não se 

reveste da formalidade exigida por lei, o que acarreta a consequência prevista 

no § 3º do aludido artigo, qual seja, a desistência da inquirição da testemunha.

Quanto às declarações prestadas por 

escrito pela testemunha que, intimada de forma irregular, deixou de 

comparecer à audiência de instrução, imperioso registrar que o julgador 

forma sua convicção mediante análise do conjunto probatório constante dos 

autos, podendo valorar as provas segundo seu convencimento.

A alegação de existência de conluio 

entre o apelado e a testemunha por ele arrolada afigura-se destituída de 

fomento, por carecer de comprovação, não se vislumbrando nos depoimentos 
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prestados a declaração de informações inverídicas.

Tal assertiva, ademais, mostra-se vazia 

de utilidade, diante da ausência de impugnação específica nas razões recursais 

acerca da conclusão perfilhada pela sentença de que “os proprietários 

dos outros veículos, a ex-esposa e o filho do requerido, 

beneficiados com os serviços realizados, são pessoas maiores 

e capazes, que podem e devem responder por suas obrigações, 

não se vislumbrando embasamento legal para atribuir tal 

responsabilidade ao réu, se não há prova de que a assumiu 

voluntariamente”.

No que toca à insurgência recursal 

atinente ao deferimento do pedido de gratuidade processual formulado pelo 

demandado, ora apelado, melhor sorte não socorre a apelante, pois ele 

afirmou a insuficiência de recursos, sujeitando-se às sanções do parágrafo 

único do art. 100 do Código de Processo Civil, e objetivamente não há nos 

autos elementos que desmereçam essa declaração, de modo que faz ele jus 

aos benefícios da gratuidade processual, ao menos até que a recorrente 

comprove eventual falsidade da alegação.

Por fim, deixa-se de arbitrar os 

honorários relativos à fase recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do Código 

de Processo Civil, porquanto não fixada verba honorária na origem, vez que a 

sentença determinou que cada parte arque com os honorários de seu patrono, 

de modo que não estão preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp nº 

1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017.

De fato, o julgado retro aludido definiu 

os requisitos necessários para o arbitramento de honorários advocatícios 

recursais, os quais devem ser preenchidos cumulativamente. São eles: a) o 
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não conhecimento integral ou não provimento do recurso, pelo relator 

monocraticamente ou pelo órgão colegiado; b) a verba honorária 

sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o 

recurso; e c) o não atingimento dos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 

85 do CPC/15.

Diante do exposto, nega-se provimento 

ao recurso.

CESAR LACERDA
Relator
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