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PROCESSUAL  CIVIL.  NÃO  CONHECIMENTO  DA
APELAÇÃO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA  DE  ERRO  MATERIAL.  PETIÇÃO
PROTOCOLIZADA  TEMPESTIVAMENTE  ATRAVÉS  DO
PROTOCOLO INTEGRADO. JUNTADA AOS AUTOS APÓS
A DECISÃO MONOCRÁTICA. CERTIDÃO EQUIVOCADA.
ANULAÇÃO  DO  DECISUM.  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
NECESSIDADE  DO  BENEFÍCIO.  INDEFERIMENTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS.

-  Diante da certidão de fl.  341,  que certificou o decurso do
prazo sem manifestação do polo recorrente, fora decidido, de
forma equivocada,  pelo  não  conhecimento  da  apelação,  em
razão da deserção,  no dia  14/02/2018.  Entretanto,  como bem
explica  o  embargante,  a  petição  com  a  documentação
solicitada  no  despacho  supracitado  fora  apresentada
tempestivamente (dia 07/02/2018), sendo a peça protocolada na
Comarca  de  Campina  Grande,  por  meio  de  protocolo
integrado e só juntada ao processo no dia 28/02/2018, ou seja,
após  a  decisão  monocrática.  Necessidade  de  anulação  da
decisão.

-  Faltando  pressupostos  à  concessão  da  Justiça  Gratuita,  é
salutar  a abertura de prazo para o recolhimento do preparo
recursal, nos termos do § 3º do art. 1.017 do novo CPC, pelo
qual, “na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum
outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de
instrumento,  deve  o  relator  aplicar  o  disposto  no  art.  932,
parágrafo único”



RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Dourado
Distribuidora de Gás Ltda. contra decisão de minha lavra que, em sede de apelação,
não conheceu do recurso, em virtude da ocorrência da deserção, já que transcorreu o
prazo sem manifestação do recorrente.

Inconformado com tal  provimento,  o  embargante apresentou
suas razões recursais, arguindo, em síntese, a ocorrência de erro material, já que o
embargante apresentou,  tempestivamente,  petição  com a documentação solicitada
em anexo.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, para
corrigir  erro material,  anulando a decisão monocrática  (fls.  342/344) e conceder o
benefício da assistência  judiciária  gratuita,  sendo dado seguimento ao recurso  de
apelação.

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 não
deve ser acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão atacada, mas apenas rediscutir matéria que versa sobre o
mérito da demanda, o que é impossível na via estreita dos embargos de declaração.

A esse respeito, o artigo 1.022, do CPC, preceitua o seguinte:

Art.  1.022.  Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.



Analisando detidamente os autos, verifico que realmente houve
erro material na decisão monocrática de fls. 342/344, já que o embargante apresentou
os  documentos  solicitados,  tempestivamente,  não  sendo  caso,  portanto,  de  não
conhecimento do recurso apelatório.

Considerando o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo polo
ora apelante, foi determinado, à fl. 338/339, a apresentação de documentos aptos a
comprovarem a necessidade de deferimento da benesse, a exemplo de declarações de
imposto de renda pessoa jurídica e física, bem como extratos bancários, nos termos
do excerto abaixo declinado:

“[...]  determino  a  intimação  do  apelante  para
apresentar,  em  15  (quinze)  dias,  as  declarações
completas  do  Imposto  de  Renda  Pessoa  Jurídica  dos
últimos 03 (três)  exercícios,  bem como as  declarações
completas  do  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física  dos
últimos 03 (três) exercícios do seu sócio Gerente, bem
como  extratos  bancários  das  contas-correntes  do
apelante  dos  últimos  03  (três)  meses,  a  fim  de
comprovar a real necessidade do benefício, ou, ainda,
que  proceda  ao  recolhimento  das  custas  processuais,
sob pena de não conhecimento do recurso.”.

Diante da certidão de fl. 341, que certificou o decurso do prazo
sem manifestação do polo recorrente, fora decidido, de forma equivocada, pelo não
conhecimento da apelação, em razão da deserção, no dia 14/02/2018.

Entretanto, como bem explica o embargante,  a petição com a
documentação solicitada no despacho supracitado fora apresentada tempestivamente
(dia 07/02/2018),  sendo a peça protocolada na Comarca de Campina Grande,  por
meio de protocolo integrado e só juntada ao processo no dia 28/02/2018, ou seja, após
a decisão monocrática.

A esse  respeito,  destaco  que,  muito  embora  não  conhecido
recurso,  considerando  a  ausência  de  resposta  da  parte  aos  termos  do  despacho
anterior, tal provimento deve ser revogado nessa ocasião, haja vista que, a despeito
de juntados apenas posteriormente os documentos pretendidos à comprovação da
necessidade  da  benesse  da  gratuidade  judiciária  (fls.  346  e  ss.),  o  protocolo  do
petitório deu-se tempestivamente.

Em vista disso, anulo o decisum de fls. 342/344.

Ato  contínuo,  por  ocasião  da  juntada  da  documentação



elencada  no  despacho  de  fl.  346,  cujo  dispositivo  fora  acima  transcrito,  passo  a
debruçar-me sobre o teor do conjunto probante.  Apreciando, contudo, tal escorço,
entendo  que  o  insurgente  não  demonstrou  a  hipossuficiência  necessária  ao
deferimento da gratuidade judiciária.

Basta  denotar,  destarte,  a  ausência  de  apresentação  da
totalidade dos documentos exigidos no provimento acima relacionado, de modo que,
a despeito da juntada da declaração de imposto de renda do ano de 2014, não houve
a  colação  do  imposto  de  renda  pessoa  física,  nem  do  imposto  de  renda  pessoa
jurídica  dos  anos  subsequentes,  não  emergindo,  ora,  de  modo  claro,  a
hipossuficiência alegada pelo polo recorrente, máxime porque, conforme art. 99, § 3º,
do  CPC,  “Presume-se  verdadeira  a  alegação  de  insuficiência  deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.

Portanto, faltando pressupostos à concessão da Justiça Gratuita,
é salutar a abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal, nos termos do
§ 3º do art. 1.017 do novo CPC, pelo qual, “na falta da cópia de qualquer peça ou no
caso  de  algum  outro  vício  que  comprometa  a  admissibilidade  do  agravo  de
instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”, que
verbera, por sua vez, que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[…]
Parágrafo Único. Antes de considerar inadmissível o recurso,
o  relator  concederá o prazo de  5  (cinco)  dias  ao recorrente
para  que  seja  sanado  vício  ou  complementada  a
documentação exigível”. 

Por  tal  motivo,  acolho,  parcialmente,  os  embargos  de
declaração,  para  anular  a  decisão  monocrática  de  fls.  342/344,  por  não  restar
configurada  a  deserção.  Ademais,  indefiro  o  pedido  de  Assistência  Judiciária
Gratuita, por não vislumbrar a hipossuficiência requerida in concreto, determinando,
via  de consequência,  que  o  polo apelante  proceda ao recolhimento do preparo
recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos
termos supra.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 19 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


