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Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para autorizar o depósito judicial do montante de R$110,22 (cento e dez 
reais e vinte e dois centavos), a título de pagamento do débito, que fi cará à disposição do Juízo .

Defi ro ainda o CANCELAMENTO do protesto realizado em nome do autor pela parte acionada, junto ao 1º Tabelionato de Protes-
tos de Títulos, fi ca condicionada a expedição do respectivo mandado, a juntada da comprovação pelo autor do pagamento dos 
emolumento/taxas devidos junto ao referido Tabelionato, para realização do ato.

Proceda-se a citação e intimação da parte acionada no endereço constante na Inicial, para apresentar contestação no prazo de 
15 dias, sob pena de revelia. Quanto a expedição de ofício a Receita Federal para fornecer os dados dos sócios da ré, cabe a 
parte autora juntar aos autos a respectiva Certidão da JUCEB e contrato social da ré, discriminando o nome e CPF dos sócios 
da acionada. Intimações devidas.

Salvador (BA), 09 de Setembro de 2019.

Ana Lucia Matos de Souza

Juíza de Direito
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Vistos, etc.

Ao requerer o benefício da gratuidade judiciária, é cabível ao magistrado exigir prova da alegada carência fi nanceira, como dis-
põe o § 2º do art. 99 da Lei 13.105/2015 (novo CPC), quando houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais 
para a concessão deste benefício legal.

Por outra senda pelo que dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insufi ciência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de 
miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo devido a 
hipossufi ciência fi nanceira. Isto porque se trata em presunção relativa de veracidade a simples afi rmação de pobreza, que cede 
em vista de elementos que indiquem capacidade fi nanceira da parte que pretende tal isenção.

No caso, há elementos sufi cientes para afastar esta presunção, por se tratar em pessoa jurídica de direito privado, pela natureza 
e objeto discutidos na lide, associado a profi ssão exercida pelo autor ou local de residência, aliada à contratação de escritório de 
advogados particulares dispensando-se a atuação de Defensoria Pública. Porém antes de indeferir este benefício legal, oportuni-
zo a parte autora o prazo de dez dias úteis, apresentar cópia de seus últimos balancetes mensais e/ou balanço anual ou na falta 
de ambos, da declaração de renda (IR) perante a Receita Federal, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade 
judiciária ou o recolhimento das taxas cartorárias no referido prazo.
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Ana Lucia Matos de Souza

Juíza de Direito


