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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2190860-31.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PIERRE 
BIASOLI LOURMBAKOS, são agravados OSVALDO RAMIRO SANCHES e 
VILMA BRAZ SANCHES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 da Relatora, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN 
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.

São Paulo, 2 de abril de 2018.

Mary Grün
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 14834

AGRV.Nº: 2190860-31.2017.8.26.0000

COMARCA: SÃO PAULO 

AGTE.  : PIERRE BIASOLI LOURMBAKOS

AGDO.  : OSVALDO RAMIRO SANCHES E OUTRA

Agravo de instrumento  Embargos à execução  
Revogação de justiça gratuita  As viagens, sendo uma 
internacional, os indícios de riqueza ostentados em rede 
social e os documentos que demonstram ser o 
embargante empresário demonstram que ele não faz jus 
ao benefício - Confirma-se decisão  Nega-se provimento 
ao recurso.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, em embargos à execução movidos por Pierre Biasoli 

Lourmbakos em face de Osvaldo Ramiro Sanches e outra, 

revogou o benefício da justiça gratuita concedido ao embargante.

Recorre o embargante.

Sustenta que as fotos extraídas de seu facebook 

são ilícitas, pois os embargados não tinham autorização para 

acessá-las. Alega que eles agiram como “stalkers”. Aduz que o 

veículo Kia não está identificado nem há prova de que lhe 

pertença. Explica que foi convidado para a festa das fotos de 

réveillon no litoral (Praia Grande). Acerca da foto do neto, é 

sabido que os jovens fazem “montagem” para ostentar aquilo que 

não têm. Entende que fotos de menores não podem ser exibidos 

sem prévia autorização dos responsáveis.  Esclarece que em 2007 
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acompanhou o pai ao país de origem (Grécia) para que ele 

pudesse conhecer uma filha, cuja existência era dele 

desconhecida quando veio para o Brasil , e ficaram hospedados 

na casa dela.  

Tempestivo, o recurso foi regularmente 

processado, com resposta, fls. 65/76.

Este recurso foi interposto em 30/09/2017.

É o relatório.

O pedido de justiça gratuita na inicial é 

genérico e desacompanhado de informações sobre a renda e 

despesas do embargante.

Na procuração, ele se qualifica como 

“vendedor” (fls.  21).

O benefício lhe foi deferido.

Os embargados afirmam que localizaram 

veículos em nome do embargante e que descobriram viagens 

feitas por ele em pesquisa no facebook (fls. 25/34).

Não há prova de que os embargados tenham 

conseguido as fotos do facebook do embargante de forma ilícita.

Como bem faz observar a r.  decisão agravada, 

“as postagens efetuadas em redes sociais importam livre e espontânea 

renúncia à expectativa de intimidade no tocante ao seu conteúdo. 

Estivessem as partes verdadeiramente interessadas em preserva-la, 
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bastaria-lhes deixar de postar” (fls. 52).

Crime algum há na utilização de foto do neto 

retirado dessa rede social como prova neste processo.

Incontroversa a viagem internacional.

Não há indício de que a estadia na Grécia tenha 

sido gratuita.

Poderia o embargante ter apresentado uma 

declaração de sua hospedeira sobre esse fato.

Ainda que não houvesse gasto nada com tal 

viagem, um beneficiário da justiça gratuita,  hipossuficiente por 

definição, não teria condições financeiras para pagar passagens 

aéreas nem as despesas ordinárias de uma viagem internacional.

Isso, por si só, demonstra que o embargante não 

faz jus ao benefício.

Incontroversas também viagens nacionais.

O embargante alega que “viagem de recreio” é 

um “direito de todos” (fls. 6).

A questão em discussão não é o direito de viajar 

e, ainda que todos tenham esse direito, a maioria da população 

brasileira não tem condições financeiras para realizar uma 

viagem, principalmente nos moldes ostentados.

O embargante exibe um veículo nas redes 
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sociais (fls.  28).

Sobre isso, ele se limita a afirmar que o bem 

está “sem identificação” e sem comprovação da propriedade (fls. 

5).

Diante dessas singelas explicações, conclui-se 

que o veículo da foto é utilizado pelo embargante, que tinha o 

ônus processual de informar as razões desse uso.

O embargante não impugna os documentos de 

fls. 35/36, que demonstram que há empresas em seu nome.

A afirmação de pobreza sobre a qual se 

fundamenta o pedido de gratuidade é inverossímil diante do 

quadro probatório presente nos autos.

Pelas razões expostas, nega-se provimento ao 

recurso.

MARY GRÜN

    Relatora
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