






















































































































 
Rua Vergueiro, 2949 - 8º andar  V. Mariana - CEP 04101 030, São Paulo  SP 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO 

IPIRANGA - COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº. 1002659-47.2014.8.26.0010/1 

 

 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ASTRAL, por seus advogados que esta 

subscrevem, nos autos da presente ação em epígrafe proposta em face de ODILTE BECCARO, em 

trâmite perante este R. Juízo de Direito, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor 

e requerer o que abaixo segue. 

 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DA RÉ 

 

1. Inicialmente, cumpre destaca que o AUTOR já havia 

questionado a gratuidade processual indevidamente concedida em favor da RÉ, não tendo sido 

apreciada a respectiva impugnação formulada, tal como estabelece a lei vigente. 

 

2. Por ocasião da avaliação do imóvel de propriedade da RÉ, 

mister se faz a apreciação do pleito nesta etapa processual. 

 
3. Com efeito, sabe-se que o benefício da assistência 

judiciária gratuita será concedido tão somente aos que preencham os requisitos legais, com fulcro no 

art. 5º, inciso LXXIV da CF/88 e na Lei nº 1.060/50. 

 

4. Contudo, o beneficiário da gratuidade não consiste na 

isenção absoluta de custas e honorários, mas na desobrigação de pagá-los enquanto persistir o estado 
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de carência, durante o qual ficará suspensa a exigibilidade do crédito até a fluência do prazo de cinco 

anos, a contar da sentença final. 

 

5. Isso porque a Lei de Assistência Judiciária a prevê a 

revogação do benefício da assistência judiciária ou da justiça gratuita, por provocação da parte ou ex 

officio, nos termos dos arts. 7º e 8º, nos casos em que não mais residam os requisitos legais que 

permitiram a sua concessão. 

 

Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos 

benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão. 

Parágrafo único. Tal requerimento não suspenderá o curso da ação e se processará pela 

forma estabelecida no final do artigo 6º desta lei. 

 

Art. 8º - Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz ex 

officio, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de 48 

(quarenta e oito) horas improrrogáveis. 

 

6. Neste sentido é o entendimento de alguns dos Tribunais 

de Justiça do Brasil em casos análogos: 

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de 

hipossuficiência econômica do Autor. Por se tratar de presunção relativa (juris tantum), o 

benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em 

qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos 

essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão recorrida. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO." (TJSP. AI 2073013-76.2015.8.26.0000. 28ª Câm. Dir. Priv. Des. Rel. Berenice 

Marcondes Cesar. DJe 08/06/2015) 

 

"APELAÇÃO CIVIL  IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA  

TEMPESTIVIDADE  APLICAÇÃO DO ART. 7º DA LEI Nº 1.060/50  De acordo com o art. 7º 

da Lei nº 1.060/50, a parte pode requer a revogação da Assistência Judiciária Gratuita em 

qualquer fase da lide, não sendo necessário que a impugnação seja ajuizada 
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concomitantemente com a resposta. Recurso provido." (TJRS  APC 70006415699  16ª 

C.Cív.  Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda  J. 18.06.2003) 

 

7. In casu, resta cristalina a indevida concessão da 

gratuidade em favor da RÉ. 

 

8. Isto porque a RÉ figura como adquirente dos direitos de 

imóvel  com área de 411 m2 num dos mais prestigiados e tradicionais bairros de São Paulo (Ipiranga), 

de alto padrão, possuindo portanto plena condição financeira de suportar, sem prejuízo de sua 

subsistência, os ônus sucumbenciais decorrentes da presente demanda a quem deu causa. 

 

9. Logo, é certo que a concessão de assistência judiciária 

gratuita há de ser revogada, com fundamento numa infinidade de razões, dentre eles principalmente 

a existência de elementos afirmados pela própria RÉ, capazes de soçobrar sua declaração unilateral de 

pobreza. 

 
10. Some-se a isso o fato de que pobres não possuem casa 

própria tal como a RÉ, não são proprietários de Escolas, não possuem 2 garagens para veículos de 

médio porte (vale dizer, padrão Honda Civic, Toyota Corolla, etc), tampouco possuem condições de 

arcar com honorários de profissionais particulares para ajuizamento de aventuras jurídicas !! 

 

11. Os documentos encartados aos autos comprovam as 

afirmações supra, restando clara a manifesta ilegalidade na manutenção da gratuidade processual em 

favor da RÉ. 

 
12. Com efeito, tem-se que cabe exclusivamente à RÉ a 

comprovação, por meio de provas documentais, do seu status de miserabilidade, e em não sendo 

comprovadas tais afirmações, impõe-se a revogação do benefício concedido, conforme julgado abaixo 

colacionado: 

 

Agravo interno. Processual civil. Benefício da assistência judiciária gratuita. Ausência de 

comprovação da necessidade. Indeferimento. Havendo determinação judicial, a parte 

postulante do benefício da AJG cumpre demonstrar a necessidade de sua concessão, sob 

pena de indeferimento. Hipótese em que houve desatendimento ao comando judicial no 
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sentido da demonstração da situação de insuficiência econômica. Ausência de 

comprovação mínima acerca da miserabilidade. Precedentes jurisprudenciais (STJ e 

TJRGS). Agravo interno despr 1 

 

13. Não obstante, a avaliação aqui combatida ratifica a 

necessidade de IMEDIATA revogação do benefício indevidamente concedido, pelo que REITERA a 

impugnação formulada às fls., nos moldes do artigo 7º da Lei nº 1.060/50, à concessão de assistência 

judiciária a RÉ, protestando desde já pela sua imediata revogação com a condenação ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. 

 

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL  OMISSÃO DO PERITO QUANTO A DOCUMENTAÇÃO FALHA DO 

IMÓVEL, BEM COMO CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERTAMENTE TRADUZEM NA DEPRECIAÇÃO DO 

IMÓVEL  RECENTE VENDA DE UNIDADE TIPO POR R$ 680.000,00 COMPROVA IMPERFEIÇÃO DO 

VALOR APURADO PELO EXPERT 

 

14. Não obstante a ratificação da impossibilidade de 

manutenção da gratuidade processual indevidamente concedida em favor da RÉ, é certo que o valor 

apurado pelo Sr. Perito de R$   

 
15. O primeiro vício reside no objeto avaliado descrito no 

item 3. De fls. 236, já que a RÉ não detém a propriedade, mas sim os direitos sobre o imóvel. 

 
16. Tal fato representa severa depreciação do objeto 

avaliado, já que em eventual arrematação, o arrematante será compelido a arcar com despesas 

adicionais para regularização documental do imóvel, abrangendo impostos (ITBI, emonumentos 

cartorários, honorários de advogados, etc). 

 
17. Da mesma forma, não foram consideradas pelo Expert 

circunstâncias que da mesma forma acabam por implicar na depreciação do valor do imóvel, 

sobretudo o valor do seu IPTU, e o valor do condomínio mensal na casa de R$ 5.500,000 (cinco mil e 

quinhentos reais). 

 

                                                 
1 TJRS, AI nº 70006263453, 17ª Câm. Civ., Rel Des. Jorge Luis Dall'agnol, j. 06/05/2003 
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18. Tais fatos deveriam ter sido valorados pelo Expert, já que 

por se tratar de Edifício com poucas unidades, mesmo com excelente gestão operacional impossível 

pensar na redução do valor do condomínio mensal. 

 
19. A respeito do tema, consigne-se a reportagem em anexo, 

recentemente elaborada, por meio da qual se comprova que o valor do condomínio mensal é um dos 

fatores determinantes para fechamento de negócios imobiliários: 

http://www.caiocesarmota.com.br/2017/05/04/taxa-de-condominio-elevada-pode-emperrar-
negocios-e-desvalorizar-imoveis/ 
 

20. Por fim, comprovando o equívoco na apuração do valor 

pelo Expert, e portanto, risco sensível de restarem infrutíferas futuras judiciais, tratar-se de valor 

totalmente superestimado. 

 

21. Basta dizer que no final do ano de 2017 uma unidade tipo 

do mesmo Condomínio Edifício Astral foi vendida por R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta reais), valor 

aproximado dos anúncios que vêm sendo veiculados na internet. (docs. anexos) 

 
22. Referida unidade e seus respectivos proprietários, 

ademais, possuíam documentação totalmente regular, o que não é o caso da RÉ, conforme já outrora 

informado. 

 
23. Nesse sentido, o Sr. Expert sequer indica quais teriam sido 

os imóveis objeto do critério de comparação, tendo clarividente equívoco, já que os apartamento 

similares da região foram recentemente construídos, possuindo outro tipo de padrão, e portanto não 

se prestando à guisa de comparação. 

 
24. A melhor comparação, data máxima , se dá pela 

análise do valor das unidades do mesmo Condomínio Edifício Astral, o que revela manifesto equívoco 

do Expert para com o valor apurado. 

 

25. Em outras palavras, em se mantendo o valor apurado de 

R$ 3.540.000,00 (três milhões, quinhentos e quarenta reais),  IMPOSSÍVEL se tornará a venda judicial 

do imóvel, PERPUTUANDO a inadimplência da RÉ, bem como os prejuízos a que todos os demais 

condôminos vêm experimentando ao longo dos últimos anos. 
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26. Nesse sentido, informa que o valor do crédito exeqüendo 

atual gira na casa dos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), pelo que a se confirmar o cenário, a dívida 

além de se tornar impagável para a RÉ por meio do seu único patrimônio (justamente o imóvel 

avaliado), será facilmente superada pelo real valor de mercado do imóvel em pouco tempo. 

 
27. Por essas razões, clama pela redução do valor apurado 

pelo Expert, que no caso, deverá ser ajustado para no máximo R$ 1.500.000,00 (hum milhão e 

quinhentos mil reais), valor compatível com o mercado e com a situação vivenciada, sob pena do 

presente feito restar inócuo, com custos mensais aumentando, várias e várias praças frustradas, 

descrédito do Poder Judiciário frente aos prejuízos experimentados pela massa condominial.  

 

Termos em que, pede deferimento. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2018. 

 

Rafael Dutra Barreiros      Rafaela Apolinário de Farias 

OAB/SP 180.465       OAB/SP 312.783 





























































TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL X - IPIRANGA
1ª VARA CÍVEL
Rua Agostinho Gomes, 1455, 1º andar - Sala 115, Ipiranga - CEP
04206-000, Fone: (11) 2273-6328, São Paulo-SP - E-mail:
ipiranga1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: 1002659-47.2014.8.26.0010/01
Classe - Assunto Cumprimento de Sentença - Despesas Condominiais
Exeqüente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ASTRAL
Executado: ODILTTE BECCARO

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Fernando Cirillo

Vistos.

A hasta pública deverá adotar como valor do imóvel a quantia de R$ 1.500.000,00,
que é o valor do imóvel sustentado por ambas as partes.

Expeça-se em favor do perito mandado de levantamento dos seus honorários.

Intime-se.

São Paulo, 15 de junho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA


