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Registro: 2016.0000888926

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2223275-04.2016.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é 
agravante ELZA DOMINGOS LEANDRO, é agravado GLADYSTON 
MARCELINO SILVA DOS REIS.

ACORDAM, em 26ª 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 
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA 
COTRIM.

São Paulo, 1º de dezembro de 2016.

BONILHA FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2223275-04.2016.8.26.0000

COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE

AGRAVANTE: ELZA DOMINGOS LEANDRO 

AGRAVADO: GLADYSTON MARCELINO SILVA DOS REIS

Juiz de 1º grau: Paulo Henrique Stahlberg Natal

VOTO nº 9473

Agravo de Instrumento. Compra e Venda de 
Veículo. Ação de Rescisão Contratual c.c. 
Reintegração de Posse e Perdas e Danos. Autora 
beneficiária da Justiça Gratuita. Benefício que 
não compreende a impressão e remessa de 
certidão para fins de protesto extrajudicial ao 
Tabelião de Protesto, mas, somente, os 
emolumentos devidos aos notários ou 
registradores, em decorrência da prática de 
qualquer ato notarial necessário à efetivação da 
decisão judicial Incumbência da parte. Ausência 
de violação ao art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC e 
art. 9º, Lei nº 1.060/50. Decisão mantida. Recurso 
não provido. 

Agravo de Instrumento interposto por 

ELZA DOMINGOS LEANDRO contra a r. decisão de fls. 13, que, 

decidindo Embargos de Declaração opostos contra a decisão de 

fls. 14 (fls. 63 e 58 na origem), proferida nos autos de Ação de 

Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse e Perdas e 

Danos, ajuizada em face de GLADYSTON MARCELINO SILVA 

DOS REIS, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Tabelião 

de Protesto, fundamentada a convicção do MM. Juízo a quo no 

fato de que a diligência é incumbência da parte, porque apenas 

determinou à agravante a providência relativa à impressão da 

certidão e seu encaminhamento, o que não contraria a isenção 

legal. 
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 Na minuta recursal, sustenta a 

agravante, em síntese, que a pretensão requerida está inserida 

dentre aquelas inerentes ao poder de cautela do Magistrado. 

Aduz que o artigo 9º, da Lei nº 1.060/50 estabelece que os 

benefícios da Justiça gratuita compreendem todos os atos do 

processo, até decisão final do litígio. Pleiteia a reforma da 

decisão, para que seja determinada a expedição de ofício ao 

Tabelião de Protesto, encaminhando-se a certidão de protesto. 

Recurso tempestivo, isento de 

preparo e processado sem efeito suspensivo, ausente pedido 

para sua atribuição. 

A parte contrária é revel, 

evidenciando-se desnecessária a observância do contraditório, 

motivo pelo qual os autos foram remetidos diretamente à Mesa 

para o julgamento da controvérsia. 

É o relatório.

A controvérsia recursal está adstrita 

ao tema da possibilidade de se determinar a expedição de ofício 

ao Tabelião de Protesto, para a averbação da Certidão para fins 

de Protesto Extrajudicial (fls. 20), expedida nos termos do artigo 

517, do novel Código de Processo Civil, em razão da gratuidade 

de Justiça, da qual a autora é beneficiária.

Dispõe o artigo 98, §1º, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 98 A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;
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III - as despesas com publicação na 
imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros 
meios;

IV - a indenização devida à testemunha 
que, quando empregada, receberá do empregador salário 
integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame 
de código genético - DNA e de outros exames considerados 
essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito 
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 
apresentação de versão em português de documento 
redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória 
de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para 
interposição de recurso, para propositura de ação e para a 
prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da 
ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou 
registradores em decorrência da prática de registro, 
averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 
processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Como facilmente se pode verificar, 

está assegurada, à agravante, a isenção relativa aos 

emolumentos devidos ao Tabelião de Protesto em decorrência 

do benefício da Justiça gratuita. Todavia, como bem pontuado 

pelo Magistrado, a decisão ora agravada apenas determinou que 

a agravante providencie a impressão da certidão de fls. 20 (fls. 

54 na origem), bem como seu encaminhamento ao Cartório, o 

que não encontra previsão nas isenções abrangidas peloartigo 

98, § 1º, do Estatuto processual. 

Sobreleva destacar, ainda, que o 

artigo 9º, da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novel Código de 

Processo Civil, não restou afrontado pela deliberação judicial ora 

impugnada, pois trata da isenção dos atos processuais, em 
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todas as instâncias, ao passo que a mera determinação de 

impressão de certidão já expedida e posterior remessa ao 

Cartório, para fins de protesto, não cuida de ato processual, até 

porque o ofício jurisdicional findou com a prolação da sentença, 

que transitou em julgado.

Desse modo, considerando-se que a 

agravante não apresentou nenhum argumento capaz de 

modificar a conclusão do Julgador, a decisão deve ser mantida 

por seus próprios fundamentos. 

Pelo exposto, nego provimento ao 

recurso.

BONILHA FILHO
Relator

Assinatura Eletrônica
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