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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  PESSOA  JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO
PLEITO.  ALEGAÇÃO  DE  INOCORRÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO  ACERCA  DOS  EFEITOS  DA
REVELIA  E  DA  SISTEMÁTICA  PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO  QUE  SE  LIMITA  A  PONDERAR  A
CONFIGURAÇÃO  DO  ERRO  DE  FATO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS  EM  PARTE  SEM  EFEITOS
INFRINGENTES.

Pessoa jurídica com finalidade lucrativa pode gozar dos
benefícios da justiça gratuita mediante a comprovação
de sua  hipossuficiência  e  da  impossibilidade de  arcar
com  os  encargos  processuais,  sem  comprometer  a
existência da entidade.

Inexiste  omissão  no  acórdão  na  situação  em  que  a
manifestação judicial se limita a apreciar a configuração
do erro de fato sem adentrar nos aspectos decorrentes
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da revelia.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos
referenciados.

A C O R D A  a Egrégia Segunda Seção Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  acolher  os
embargos de declaração em parte sem efeitos infringentes.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por
Ricardo  de  Morais  Marinho  ME contra  acórdão  desta  Segunda  Seção
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Sustenta  o  embargante  estar  omisso  o  acórdão  por
deixar  de  apreciar  o  pedido  relativo  aos  benefícios  da  justiça  gratuita
pleiteada  na  contestação,  e  inocorrer  manifestação  no  tocante  ao  ponto
apreciado  pelo  Juízo  em  relação  aos  efeitos  da  revelia  e  à  sistemática
probatória.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as
omissões.

A embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios ante
a  interferência  da  declaração  da  revelia  no  julgamento  da  demanda,  f.
698/701.

É o relatório.

VOTO.

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

O  Acórdão  deste  Órgão  judicial  foi  no  sentido  de
declarar  a  caracterização  do  erro  de  fato  relacionado  à  configuração  da
revelia, por deixar de ponderar os fatos delineados na contestação.
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Assevera o embargante, a título de omissão, a ausência
de  manifestação  deste  Juízo  ad  quem no  tocante  à  apreciação  do  pleito
relativo aos honorários advocatícios.

O contexto da decisão embargada revela que inocorreu
análise  do  pleito  relacionado à  assistência  judiciária,  o  que impõe a  sua
ponderação neste momento.

A pessoa  jurídica  pode ser  beneficiária  dos  benefícios
legais da gratuidade judicial, desde que seja comprovada sua condição de
miserabilidade, não havendo, portanto, a presunção de ausência de recursos
suficientes pela simples declaração de hipossuficiência, na forma do art. 4º
da Lei 1.060/50.

Nesse sentido colaciono a  Súmula nº 481 do Superior
Tribunal de Justiça:

Súmula  481  -  Faz  jus  ao  benefício  da  justiça  gratuita  a  pessoa
jurídica  com  ou  sem  fins  lucrativos  que  demonstrar  sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  PARA
DECLARAR  ABUSIVIDADE  DO  DIREITO  DE  GREVE.
ALEGAÇÃO DE PONTO OMISSO A ACLARAR NO ACÓRDÃO
EMBARGADO  ACERCA  DO  PEDIDO  DE  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECEBIMENTO
E PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA RECONHECER A
OMISSÃO DO JULGADO, NO ENTANTO, POR AUSÊNCIA DE
PROVA  DA  INSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA  DA  PESSOA
JURÍDICA  (SINDICATO)  PARA  CUSTEAR  AS  DESPESAS
PROCESSUAIS, INDEFERIR O PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA.
UNÂNIME. 1. Providos devem ser os embargos declaratórios que
demonstram  a  efetiva  ocorrência  de  omissão  no  decisum
embargado. Acórdão alvejado em que faltou o exame quanto ao
pleito  de  justiça  gratuita  formulado  no  bojo  da  contestação
apresentada  pelo  sindicato  requerido,  ora  embargante.  2.  A
Constituição  da  República  prevê,  no  artigo  5º  LXXIV,  que  a
assistência jurídica integral e gratuita será concedida para àqueles
que  comprovarem  insuficiência  de  recursos,  inclusive  para  a
pessoa jurídica, portanto, caberia ao ente sindical provar que não
tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, mediante apresentação das contribuições
sindicais  vertidas  por  todos  os  sindicalizados,  que  segundo  o
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estatuto  anexado  aos  autos  de  origem,  podem  ser  servidores
públicos  do  município  de  indiaroba,  bem  como  servidores  da
Câmara Municipal de vereadores e estatutários e, inclusive, os que
se  aposentarem;  porém,  é  uma  obrigação  da  qual  não  se
desincumbiu  o  embargante,  não  apresentando  qualquer
documento  comprobatório  de  sua  insuficiência  financeira.  3.
Embargos  declaratórios  providos  no  sentido  de  reconhecer  a
omissão  no  julgado,  mas  para  indeferir  o  pleito  de  gratuidade
judiciária pleiteada. Decisão unânime. (TJSE; EDcl 201700104433;
Ac. 11097/2017; Tribunal Pleno; Relª Desª Ana Lucia Freire de A.
dos Anjos; Julg. 24/05/2017; DJSE 29/05/2017)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  ACOLHIMENTO
PARCIAL.  AUSÊNCIA  DE  EFEITO  MODIFICATIVO  NA
CONCLUSÃO  DO  ACÓRDÃO  IMPUGNADO.  Evidenciada  a
existência  de  omissão  no  acórdão  embargado,  impõe.  Se  o
enfrentamento das questões veiculadas nas razões recursais, com a
finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. No caso,
os  presentes  embargos  declaratórios  foram  parcialmente
acolhidos, para sanar omissão quanto ao pleito de concessão dos
benefícios  da  justiça  gratuita  à  pessoa  jurídica,  formulado  em
contrarrazões ao recurso ordinário, passando a fundamentação a
integrar  o  acórdão  impugnado,  sem,  contudo,  conferir  efeito
modificativo ao resultado do julgado.  (TRT 13ª  R.;  RO 0130146-
86.2015.5.13.0012; Primeira Turma; Rel. Des. Leonardo José Videres
Trajano; DEJTPB 11/03/2016; Pág. 6)

In  casu, a  embargante  não  demonstrou  obstáculo
financeiro  relativo  ao  recolhimento  das  custas  processuais,  não bastando
para tanto a mera declaração de hipossuficiência econômica.

No tocante à manifestação relacionada à inocorrência de
configuração de erro de fato pela emissão de juízo de valor expedida pelo
Órgão judicial sentenciante no que diz respeito aos efeitos da revelia e à
sistemática  probatória,  verifico  que  a  omissão  também  não  está
materializada.

Isso  porque  o  acórdão  se  limitou  a  ponderar  sobre  a
configuração  do  erro  de  fato  ante  a  inexistência  de  ponderação  da
contestação apresentada pelo autor da ação rescisória nos autos em que foi
prolatada a sentença rescindida.

Concluo,  portanto,  que  o  objetivo  perseguido  pelo
embargante é a devolução da matéria já enfrentada e decidida por esta eg.
Sessão,  inexistindo a materialização da omissão suscitada em relação aos
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efeitos da revelia e à sistemática probatória.

Finalmente,  vislumbro  que  a  irresignação  não  tem
caráter procrastinatório nem de litigância de má-fé, por veicular pretensão
que se enquadra como vício impugnável via embargos de declaração.

Com  essas  considerações,  ACOLHO  EM  PARTE  OS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO sem  efeitos  infringentes  para  tão
somente  indeferir  o  pedido  de  assistência  judiciária  requerido  pelo
embargante.

É o voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Segunda  Seção
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 16 de
agosto  de  2017.  Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  os
Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,
Saulo Henriques de Sá e Benevides, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e
João  Alves  da  Silva.  Ausente  justificadamente  o  Exmo.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Presente à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, em 17 de agosto de 2017. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
 R E L A T O R A
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