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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007363-75.2011.815.2001
RELATOR  : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS       
EMBARGANTE : Vilarim Dias Advogados Associados
ADVOGADO : Antônio Brito Dias Júnior
EMBAGADA  : Dubai Automóveis Ltda. 
ADVOGADOS  : Múcio Satyro Filho e Paulo Guedes Pereira
ORIGEM  : Juízo da 17ª Vara Cível da Capital
JUIZ (A)  : Aylzia Fabiana Borges Carrilho

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ 
CONFRONTADA. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. 
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-      Inocorrendo qualquer das hipóteses previstas 
no  art.  535  do  CPC,  impõe-se  a  rejeição  dos 
Embargos, eis que não se prestam para rediscussão 
de matéria já enfrentada no Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR os Embargos 
Declaratórios, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl.86.

RELATÓRIO

Vilarim Dias Advogados Associados interpôs, tempestivamente, 

Embargos Declaratórios, alegando padecer de contradição o Acórdão de fls. 

73/75, através do qual a Primeira Câmara Cível deu provimento a Impugnação 

ao pedido de Justiça Gratuita pelo Embargado interposta.

Aduz o  Embargante que o Acórdão padece de contradição, 

reiterando  a  impossibilidade  de  pagamento  dos  honorários  e  custas 

processuais.
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É o relatório. 

VOTO

Passo  a  analisar  as  condições  dos  Embargos  Declaratórios 

que,  segundo o rol  taxativo do art.  535 do Código de Processo Civil,  só é 

cabível quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão.

É  necessária,  para  seu  acolhimento,  a  presença  de  alguns 

desses pressupostos. Inexistindo-os impõe-se sua rejeição.

O Embargante  alega  contradição  contida  na  decisão  de  fls. 

73/75,  porém,  aponta  questões  já  discutidas  por  esta  Corte  de  Justiça 

referentes   ao  indeferimento  da  justiça  gratuita,  sem  trazer  qualquer 

contradição a ser suprida.

De início, importa salientar que é dever de ofício do juiz exercer 

constante  fiscalização  sobre  as  custas  processuais,  podendo  indeferir  e, 

inclusive, revogar o benefício da gratuidade judiciária quando não existirem as 

condições justificadoras de sua concessão (Lei nº 1.060/50, arts. 6º e 8º).

Com efeito, do cotejo da documentação acostada aos autos, 

observa-se que o Embargante  é uma sociedade simples de advogados (ou 

seja, atividade empresarial com fins lucrativos), que tenta demonstrar a 

necessidade de tal benefício. No entanto, não há elementos suficientes para a 

manutenção  do  beneplácito  da  gratuidade  da  justiça,  de  maneira  que 

independentemente da natureza jurídica da sociedade Embargante, tem-se que 

imprescindível  a  demonstração  da  hipossuficiência  financeira  a  ensejar  a 

concessão do benefício.

Sendo assim, deveria a afirmação de insuficiência de recursos 

ser corroborada por outros elementos probatórios indicadores da situação de 

necessidade,  sendo  indispensável  provas  documentais  pelo  menos  com 

relação à existência ou não de bens e ativos financeiros ou prova contábil, o 

que não se verifica.
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Além disso, o alegado pelo Embargante não é compatível com 

com a aquisição de um veículo pago a vista no valor de R$75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais).

Logo, não merece amparo a justiça gratuita, eis que não há 

motivos suficientes para que seja  mantida  a assistência judiciária ao 

Embargante, pessoa jurídica de direito privado com finalidade lucrativa, que 

apesar de ter declarado não possuir condições financeiras suficientes para 

arcar com custas processuais, deixou de comprovar tal impossibilidade.

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS, 
mantendo a decisão embargada.

É o  voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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