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APELAÇÃO.  PRELIMINAR DE NULIDADE.  IMPUGNAÇÃO À 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS 
DA  AÇÃO  PRINCIPAL.  PEDIDO  DE  AUTUAÇÃO  EM 
SEPARADO  PELO  IMPUGNANTE.  INOBSERVÂNCIA  PELO 
MAGISTRADO.  EXTINÇÃO  DO  INCIDENTE  NA  SENTENÇA 
DO FEITO PRINCIPAL, POR FORÇA DA NÃO AUTUAÇÃO EM 
APARTADO.  EQUÍVOCO  NÃO  ATRIBUÍVEL  À  PARTE. 
NECESSIDADE  DE  DECISÃO  DO  INCIDENTE  ANTES  DO 
PROCESSO PRINCIPAL.  NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS 
PARA  TRAMITAÇÃO  DO  INCIDENTE  NOS  MOLDES  DOS 
ARTS.  4º,  §  2º,  E  6º,  DA  LEI  Nº1.060/50.  ACOLHIMENTO  DA 
PRELIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADAS 
AS DEMAIS QUESTÕES E O RECURSO ADESIVO. CPC, ART. 
557,§ 1º-A.

“A impugnação ao benefício da Justiça Gratuita deve ser manejada 
em petição separada para autuação e processamento em apartado, 
possível o apensamento imediato aos autos principais, segundo a 
prática forense consolidada. Então, apresentada em petição avulsa, 
se juntada aos autos, deve o magistrado suprir a irregularidade com 
ordem de  desentranhamento  e  processamento  em apartado,  com 
apensamento  aos  autos  digitais  principais,  sem  criar  outro 
requisito obstativo ao impugnante”.1 Em que pese o pedido para 
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autuação  em  apartado  do  incidente  de  impugnação  à  justiça 
gratuita,  o  cartório  juntou  a  petição  na  ação  principal  e  a 
magistrada enveredou pelo  mesmo equívoco,  já  que não apenas 
silenciou a respeito,  como também determinou a impugnação da 
contestação e do incidente, como se erro não existisse. Desta forma, 
impossível  ao  magistrado  rejeitar  o  incidente  liminarmente,  por 
ocasião da  sentença  da ação principal,  atribuindo à  parte  o  erro 
pela não autuação em apartado do incidente. Ademais, não se trata 
apenas  de  irregularidade  formal,  mas  também  de  falta  de 
manifestação sobre o litígio secundário proposto pelo recorrente, o 
que provoca, no meu sentir, a nulidade da sentença. 

Relatório

Trata-se de apelação e recurso adesivos interpostos contra sentença 
que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e 
materiais  proposta  por  Edypaula  Ind  e  Com  de  Doces  Gelados  Ltda  em  desfavor  da 
Unilever Brasil Gelados do Nordeste S.A.

Na  sentença,  o  magistrado  rejeito  a  prejudicial  de  prescrição.  No 
mais, reconheceu a relação contratual travada entre os litigantes, bem assim considerou 
ilegal  o  rompimento  contratual.  Por  estas  razões,  condenou  a  demandada  a  pagar 
indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado mediante arbitramento, 
além de danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros, 
correção e honorários advocatícios de 15%.

Inconformado, recorre a Unilever Brasil  Gelados do Nordeste S.A. 
aduzindo,  em preliminar,  que  o  indeferimento  liminar  do  incidente  de  impugnação  à 
gratuidade judiciária  foi  indevido,  pedindo a  nulidade da sentença,  a  fim de que seja 
processada de forma correta o incidente.

Em sede de prejudicial, sustenta ter havido a prescrição do direito 
pretendido,  uma vez que se  as  violações  contratuais  supostamente surgiram em 1997, 
contava a partir de cada descumprimento do contrato o prazo prescricional de 3 (três) 
anos e não a partir de 2011, conforme apontou a sentença.

No mérito, defende a ausência de contrato de distribuição firmado 
com a  autora,  mas  apenas  de  “Operador  Mobile”,  já  que  não  fornecia  produtos  para 
repasse a outros empreendedores, mas para venda direta no varejo. Argumenta que os 
contratos de comodato de equipamentos juntados referem-se à modalidade citada,  não 
havendo prova de pacto indicando a qualidade de distribuidor dos produtos.

Argumenta que a espécie contratual impedia a promovente de atuar 
como distribuidora, na medida em que vedava o repasse dos produtos e equipamentos a 
terceiros.  Neste  ponto,  alega  que a  recorrida  teria  passado  a  invadir  outros  canais  de 



vendas sem autorização prévia.

Acrescenta também não existir exclusividade presumida no contrato 
de distribuição, devendo tal previsão ser expressa, conforme disposição do Código Civil 
de 1916.

Garante  que  o  rompimento  abrupto  e  ilegal  do  contrato  foi 
provocado  pela  parte  autora,  na  medida  em  que  teria  descumprido  as  cláusulas  do 
comodato, daí porque não haveria necessidade de prévia comunicação por escrito.

Assevera  que  a  tentativa  de  acordo  decorreu  não  apenas  das 
infrações  contratuais,  mas  também  pela  inadimplência  da  promovente,  que  até  hoje 
perdura e que as provas colacionadas aos autos autorizam a improcedência da demanda.

Sustenta,  ainda,  não  haver  prova  da  promessa  de  permuta  de  15 
(quinze) pontos de venda, com a reposição posterior.

No  que  se  refere  à  indenização  por  danos  morais,  aponta  que  a 
sentença  merece  ser  reformada,  na  medida  que,  em  se  tratando  de  pessoa  jurídica,  o 
suposto  abalo  íntimo do  administrador  da empresa  não tem o  condão de  autorizar  a 
reparação, em face da honra objetiva da pessoa jurídica.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os 
pedidos.

Em sede de  contrarrazões,  a  recorrida  pediu o  desprovimento  do 
recurso.

Também não satisfeita com a sentença, a autora recorre adesivamente 
afirmando a necessidade de majoração da indenização por danos morais, uma vez que a 
imagem da empresa restou maculada, tendo, inclusive de fechar as portas.

Nas contrarrazões do recurso adesivo, a  Unilever Brasil Gelados do 
Nordeste S.A. aduz que o recurso viola o princípio da dialeticidade, na medida em que 
somente na penúltima página é que impugna a sentença. No mérito, repisa os argumentos 
já veiculados na apelação.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 82 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO



RECURSO APELATÓRIO -  Unilever  Brasil  Gelados  do  Nordeste 
S.A.

Antes de examinar o recurso da ré, relevante registrar que não existe 
necessidade de intimação do apelante para que assine a petição do recurso. É bem verdade 
que  as  laudas  da  apelação  não  estão  assinadas,  o  que,  em  tese,  poderia  reclamar  tal 
providência e, em caso de não atendimento, o não conhecimento do recurso.

Em que pese tal conclusão, observa-se que a última folha do recurso 
contém assinatura de advogada habilitada,  o  que,  no  meu sentir,  supre a  ausência  de 
rubrica  nas  demais  páginas  do  recurso,  uma  vez  que  possível  a  identificação  do  seu 
subscritor. Assim, não enxergo necessidade de diligência para determinar a assinatura das 
demais páginas, daí porque passo ao exame da apelação.

De  início,  registre-se  que  a  preliminar  de  nulidade  da  sentença, 
especificamente quanto ao indeferimento do incidente de impugnação à Justiça Gratuita, 
merece prosperar.

Com  efeito,  compulsando-se  os  autos  observa-se  que  a  parte  ré 
protocolou a petição de impugnação do incidente pleiteando, dentre outras coisas, sua 
autuação em separado e posterior apensamento a ação principal (fl. 621).

Conclusos  os  autos,  a  magistrada  despachou  determinando  a 
intimação da autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação à contestação e à 
impugnação ao valor da causa.

Na sentença, a magistrada registrou que o incidente foi processado 
de “maneira grotesca”, uma vez que sua tramitação deveria ocorrer paralelamente aos 
autos principais, em autos apartados. Por desrespeito ao art. 4º, §2º, e art. 6º, ambos da Lei 
nº 1.060/50, rejeitou de plano o incidente.

O exame do cenário posto revela, induvidosamente, a ocorrência de 
erro, na medida em que o incidente sequer deveria ter sido juntado ao processo principal, 
reclamando autuação em apartado e o posterior apensamento à ação em discussão. 

Em que pese tais providências tenham sido requeridas na petição, o 
cartório juntou a petição na ação principal  e a magistrada,  a  quem caberia fiscalizar a 
atuação  dos  serviços  cartorários,  enveredou pelo  mesmo equívoco,  já  que  não  apenas 
silenciou  a  respeito,  como  também  determinou  a  impugnação  da  contestação  e  do 
incidente, como se erro não existisse.

O  magistrado,  enquanto  presidente  do  feito,  deve  zelar  pela 
obediência à legislação processual,  fazendo com que o processo tenha seu trâmite nos 



moldes que o CPC determina. 

Não por outra razão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
decidindo caso semelhante, deliberou:

“A impugnação ao benefício da Justiça Gratuita deve ser manejada 
em petição separada para autuação e processamento em apartado, 
possível o apensamento imediato aos autos principais, segundo a 
prática forense consolidada. Então, apresentada em petição avulsa, 
se juntada aos autos, deve o magistrado suprir a irregularidade com 
ordem de  desentranhamento  e  processamento  em apartado,  com 
apensamento  aos  autos  digitais  principais,  sem  criar  outro 
requisito obstativo ao impugnante”.2 

No caso, é evidente que não se pode transferir o erro e debitá-lo na 
conta do impugnante, que cumpriu o seu papel e peticionou corretamente. Sobre o tema, 
relevante transcrever decisão da Corte Especial do STJ:

“[…] I.  A Lei 1.060/50, em seus arts. 4º, § 2º e 7º c/c 6º, dispõe que a 
impugnação do direito à assistência judiciária será feita em autos 
apartados.  II.   Permitir  que o pleito de revogação da assistência 
judiciária  gratuita  seja  apreciado  nos  próprios  autos  da  ação 
principal  resulta,  além  da  limitação  na  produção  de  provas,  em 
indevido  atraso  no  julgamento  do  feito  principal,  o  que  pode 
ocasionar  prejuízos  irremediáveis  às  partes.  III.   Não  se  pode 
entender que o processamento da impugnação nos próprios autos 
seja  mera  irregularidade,  pois  a  intenção  do  legislador  foi 
exatamente  evitar  o  tumulto  processual,  determinando  que  tal 
exame fosse realizado em autos apartados, garantindo-se a ampla 
defesa,  o  contraditório  e  o  regular  curso  do  processo.  IV.  Se  a 
assistência judiciária gratuita requerida no curso da demanda deve 
ser processada em apenso aos autos principais,  mais razão ainda 
que o pedido de revogação do benefício seja autuado em apartado, 
pois, diversamente daquele pedido, este sempre ocasionará debates 
e necessidade de maior produção de provas, a fim de que as partes 
confirmem suas alegações. V. O fato de o pedido de revogação da 
assistência judiciária gratuita não ser aduzido em autos apartados 
consiste  em ofensa à lei,  tratando-se de erro grosseiro,  portanto, 
suficiente  para impedir  a revogação do benefício  concedido.  VI. 
Embargos de divergência acolhidos”.3 

Registre-se,  de  outro  lado,  que  o  processamento  do  incidente 
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diretamente  no  feito  principal  suprime  o  direito  ao  devido  processo  legal,  além  de 
provocar, especificamente, a negativa de jurisdição para a provocação da parte, uma vez 
que o magistrado não decidiu sobre o mérito do benefício concedido ao autor. Assim, não 
se trata apenas de irregularidade formal, mas também de falta de manifestação sobre o 
litígio secundário proposto pelo recorrente e equivocadamente processado e extinto pela 
magistrada, o que provoca, no meu sentir, a nulidade da sentença. Neste sentido:

“Segundo observa da certidão de fl. 35 dos autos em apenso à ação 
revisional, o incidente à impugnação à AJG encontra-se pendente 
de julgamento. A sentença de fls. 142-143, limitou-se a apreciar a 
ação revisional, nada decidindo acerca do incidente. Dessa forma, 
não se pode por fim ao processo principal, sem que seja analisada a 
impugnação em apenso, que deverá ser apreciado juntamente com 
a  ação  revisional,  assegurando-se  às  partes  os  princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.4

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  SENTENÇA  QUE  DECIDE  A  AÇÃO 
PRINCIPAL,  RESTANDO  PENDENTE  DE  APRECIAÇÃO  O 
INCIDENTE  DE  IMPUGNAÇÃO  AO  VALOR  DA  CAUSA  - 
EXEGESE DO ART. 261 DO CPC - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL  QUE  LEVA  À  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA 
PARA JULGAMENTO DO INCIDENTE. Apelação provida”.5

“I  -  O  incidente  de  impugnação  ao  valor  da  causa  deve  ser 
apreciado  antes  de  prolatada  a  decisão  de  mérito  na  causa 
principal,  apesar  de  não  suspender  o  seu  curso.  II  -  Se,  por 
descuido, prolatar-se sentença sem que o incidente seja decidido, 
imperioso  o  retorno  dos  autos  à  origem para  o  seu julgamento, 
promovendo-se,  assim,  a  devida  prestação  jurisdicional.  III  - 
Precedente: REsp nº 153.329/AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 
de 02.10.2000. IV - Recurso especial provido”.6

“AÇÃO  DECLARATÓRIA  E  AÇÃO  COMINATÓRIA  - 
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AUTOS EM APENSO - 
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO NO INCIDENTE - NULIDADE DA 
SENTENÇA. A sentença proferida nos autos principais é nula, se o 
incidente de impugnação ao valor da causa resta sem decisão.”7 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO 
AO VALOR DA CAUSA E AÇÃO CAUTELAR - SENTENÇA QUE 
APENAS DECIDE A AÇÃO PRINCIPAL - VÍCIO CITRA PETITA - 
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NULIDADE. - Decreta-se a nulidade da sentença que decide o feito 
principal, mas não aprecia o incidente de impugnação ao valor da 
causa e a ação cautelar de arresto conexa, por padecer de vício citra 
petita."8 

Expostas estas considerações e levando em conta o que dispõe o art. 
557, § 1º-A, do CPC, acolho a preliminar de nulidade da sentença e dou provimento ao 
recurso  para  que  o  processo  retorne  ao  primeiro  grau,  a  fim  de  que  o  incidente  de 
impugnação à gratuidade judiciária seja processado em autos apartados e em apenso ao 
processo principal,  impondo ao magistrado,  ainda, que decida a impugnação antes de 
prolatar sentença de mérito na ação principal. Prejudicados os demais questionamentos 
ventilados na apelação e o recurso adesivo.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

            João Alves da Silva
                     Relator

8 (TJMG, Ap. 1.0344.06.0284744/001, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Tarcísio Martins Costa, j. 02/10/2007)


