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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CERTIDÃO DA ESCRIVANIA
EQUIVOCADA. IRREGULARIDADE SANADA PARA REGULAR
TRÂMITE  DO  RECURSO  APELATÓRIO.  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA  INDEFERIDA.  PRAZO  PARA  RECOLHIMENTO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

-  Havendo  certidão  equivocada  da  escrivania  da  4ª  Câmara
Especializada Cível deste Tribunal de Justiça quanto à apresentação
da documentação requerida,  necessário se faz  o acolhimento dos
embargos  para  dar  o  regular  trâmite  ao  recurso  apelatório
interposto.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo  Espólio de
Idelzuite  Meireles  Araruna,  representando por Maria Madalena Meireles  Araruna
Nunes contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso apelatório
por  ele  interposto,  por  não  restar  comprovada  a  gratuidade  judiciária  ou  o
recolhimento das custas recursais.

Inconformado com tal provimento, o embargante opôs recurso
de  integração,  alegando,  em  breve  síntese,  que  juntou,  tempestivamente,  a
documentação requerida, princípio da vedação a decisão surpresa.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  sanando  a
irregularidade  apontada  para  que  seja  deferida  a  gratuidade  judiciária  ou,
alternativamente, concedendo prazo para o recolhimento das custas.



É o relatório que se revela essencial. 

DECIDO

De início, antes de se adentrar no exame das razões recursais
ventiladas na insurgência em comento, cumpre adiantar que, em tendo a mesma sido
movida contra decisão monocrática, é de rigor o seu conhecimento e julgamento de
modo, igualmente, singular, sobretudo por extração legal do art. 1.024, § 2º, do CPC:

Art. 1.024, § 2º – Quando os embargos de declaração forem opostos
contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em
tribunal,  o  órgão  prolator  da  decisão  embargada  decidi-los-á
monocraticamente.

Nesse mister, compulsando os autos, penso que o recurso deve
ser acolhido, vez que se destina a suprir omissão e contradição na decisão atacada.

À luz desse referido raciocínio, adiante-se que a Escrivania da 4ª
Câmara  Especializada  Cível,  equivocadamente,  emitiu  certidão  de  fl.  318,
informando o decurso do prazo sem que a parte se manifestasse a respeito da decisão
que  determinou  a  apresentação  de  documentos  necessários  à  comprovação  da
gratuidade judiciária requerida, o que gerou a decisão monocrática ora combatida.

Sendo  assim,  tendo  em  vista  a  apresentação  tempestiva  da
documentação inserta às fls. 323/342, passo a analisá-la.

Analisando detidamente a documentação juntada pela apelante,
verifico que a representante do espólio auferiu rendimentos tributáveis no ano de
2016  em  valores  superiores  a  R$  200.000,00  (duzentos  mil  reais),  bem  como  os
extratos bancários juntados demonstram intensa movimentação financeira, o que, a
meu ver,  não condizem com a situação de necessidade apta a gerar a gratuidade
judiciária requerida.

Nestes  termos,  acolho  os  embargos  declaratórios,  sanando  a
contradição  quanto  à  documentação  apresentada  e  dando  trâmite  ao  recurso
apelatório,  indeferindo,  por  outro  lado  a  gratuidade  judiciária  requerida,
determinando o recolhimento das custas recursais e iniciais, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de não conhecimento do recurso apelatório.

Publique-se. Intimem-se. 

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


