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PROCESSUAL  CIVIL.  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.  PESSOA  JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO  DA  SITUAÇÃO
ECONÔMICA  POR  MEIO  DE  BALANCETE
PATRIMONIAL. CONCESSÃO. 

- Para a concessão dos benefícios da Lei nº 1.060/50
às  pessoas  jurídicas,  faz-se  indispensável  a
comprovação  nos  autos  de  que  não  ostenta
possibilidade de arcar com as custas e os honorários
advocatícios,  pois,  neste  caso,  não  se  presume  a
hipossuficiência.  Uma  vez  comprovada  a  situação
econômica deficitária da instituição apelante por meio
de balancete patrimonial, resta plenamente atendido o
requisito para a concessão da gratuidade judiciária.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUG-
NAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS FUNDA-
MENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  EXIGÊN-
CIA DO ART. 1.010. III, DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL/2015.  FALTA  DE  PRESSUPOS-
TO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRE-
CEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  SEGUIMENTO
NEGADO. APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
CONHECIMENTO.
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- O princípio da dialeticidade exige que os recursos
ataquem os fundamentos específicos das decisões que
objetivam  impugnar.  De  acordo  com  precedentes
deste  Egrégio  Tribunal,  bem  como  do  Superior
Tribunal de Justiça, há a necessidade de impugnação
específica dos fundamentos da sentença, sob pena de
vê-la mantida.

- O legislador processual civil, objetivando dar maior
celeridade  ao  deslinde  procedimental  no  curso  das
demandas, estabeleceu a possibilidade de o Relator do
processo não conhecer, monocraticamente, do recurso
em caso de ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, consoante previsão
no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Cruzeiro do
Sul S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª  Vara Cível de Campina
Grande  que,  nos  autos  da  “Ação  Anulatória  de  Contrato  Fraudulento  c/c
Indenização por Danos Morais” movida por Inácia Soares de Morais em face
do ora  apelante,  do Banco Bradesco S/A e  do Banco Mercantil  do Brasil,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, revogo a decisão inicial de fls.
36/37 em face tão somente dos Bancos Bradesco S/A
e  Mercantil  do  Brasil,  mantendo-a  em relação  ao
Banco  Cruzeiro  do  Sul,  e  julgo  PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda, com fulcro no art. 487,
I,  do  atual  CPC,  declarando  válido  e  eficaz  os
contratos  celebrados  perante  os  Bancos  Bradesco
S/A  e  Mercantil  do  Brasil,  ao  passo  que  declaro
NULO  os  contratos  firmados  em  nome  da  parte
autora junto ao Banco Cruzeiro do Sul e determino a
restituição  EM DOBRO,  por  este  demandado,  dos
valores  descontados  indevidamente  do  benefício
previdenciário  da  demandante,  devidamente
corrigido  a  partir  da  data  do  efetivo  prejuízo
(Súmula  43  do  STJ)  e  com  incidência  de  juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação, tudo a
ser apurado em sede de liquidação de sentença”. (fls.
273).
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Inconformada,  a  instituição  bancária  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  287/294),  alegando,  preliminarmente,  a  necessidade  de
concessão  de  assistência  judiciária  gratuita,  encontrando-se  em  regime  de
liquidação extrajudicial. 

Seguindo suas argumentações, tece comentários a respeito da
responsabilidade civil e a ausência dos elementos configuradores do dever de
indenizar.  Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma da  decisão
singular.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou suas
contrarrazões (fls. 301).

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestação do mérito (fls.307).

Este relator proferiu despacho, intimando as partes para que, em
cinco dias, se manifestassem acerca da possibilidade de reconhecimento, de
ofício, de ofensa ao princípio da dialeticidade, apresentando a parte promovida
resposta às fls. 311/312.

É o relatório.

DECIDO.

- Da Gratuidade Judiciária

Inicialmente,  faz-se  imprescindível  a  análise  do  pedido  de
concessão  do  benefício  da  gratuidade  judiciária  postulado  pela  instituição
financeira em suas razões recursais. 

Para justificar seu pleito, assevera que se encontra submetida ao
regime de liquidação extrajudicial  e não possui  condições de arcar com as
custas do processo e honorários advocatícios, conforme faz prova o balancete
contábil anexado aos autos (fls. 80/82). 

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo
que  pode  o  beneplácito  da  gratuidade  judiciária  ser  deferido  também  às
pessoas  jurídicas,  desde  que  estas  apresentem  comprovação  cabal  de  sua
carência econômico-financeira.

Nesse sentido, trago à baila aresto do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, E 489, §
1º,  INCISO  IV,  DO  CPC  DE  2015  NÃO
VERIFICADA.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA.  PESSOA  JURÍDICA  EM  REGIME
DE  LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA  NÃO  COMPROVADA.
REVISÃO.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  RECURSO  NÃO
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PROVIDO. 1. A jurisprudência desta corte entende
que  é  possível  a  concessão  do  benefício  da
Assistência  Judiciária  Gratuita  à  pessoa  jurídica
somente quando comprovada a precariedade de sua
situação  financeira,  não  havendo  falar  em
presunção  de  miserabilidade.  2.  A  concessão  do
benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica
em regime de liquidação extrajudicial ou de falência
depende de demonstração de sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, o
tribunal de origem, à luz dos documentos juntados
pela instituição financeira liquidanda, concluiu pela
ausência de elementos que justificassem a concessão
do  benefício  da  gratuidade  judiciária.  Assim,  a
revisão  do julgado  demandaria  nova  incursão  nos
elementos fático-probatórios, providência vedada em
sede  de  Recurso  Especial,  sendo  aplicável  o
entendimento  cristalizado  na  Súmula  nº  7/STJ.  4.
Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;
AgInt-AREsp 1.098.361; Proc. 2017/0105967-4; RS;
Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE
28/08/2017) . (grifo nosso).

Assim, diversamente das pessoas naturais, em relação às quais,
exige-se  tão  somente  a  declaração  de  hipossuficiência  para  concessão  dos
benefícios  da  Lei  nº  1.060/50,  às  pessoas  jurídicas  faz-se  indispensável  a
comprovação  nos  autos  de  que  não ostenta  possibilidade  de  arcar  com as
custas  e  os  honorários  advocatícios,  pois,  neste  caso,  não  se  presume  a
hipossuficiência.

Na hipótese em apreço, entendo ter sido devidamente provada a
difícil situação econômica do apelante através dos documentos encartados às
fls. 80/82.

Ressalvo, contudo, que os efeitos da concessão da gratuidade de
justiça não são retroativos, não alcançando os encargos fixados anteriormente
à sua concessão, conforme se pode verificar da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO
VERIFICADA.  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.  PESSOA  JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  481/STJ.
DEFERIMENTO.  1.  De  acordo  com  a  norma
prevista  no  art.  1.022  do  CPC/2015,  são  cabíveis
embargos  de  declaração  nas  hipóteses  de
obscuridade,  contradição  ou  omissão  da  decisão
recorrida.  2.  No  caso,  verificada  a  omissão  no
acórdão  embargado,  quanto  ao  pedido  de
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Assistência  Judiciária  Gratuita,  cabível  o
acolhimento  dos  embargos  para  apreciação  do
pleito. 3. Conforme a Súmula nº 481/STJ, "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. ". 4. Hipótese em que ficou evidenciada
a situação de hipossuficiência financeira da pessoa
jurídica  embargante,  cabendo,  por  isso,  o
deferimento do benefício da Assistência Judiciária
Gratuita em seu favor, conforme previsto no art. 98
do CPC/2015, sem prejuízo da ressalva contida no §
3º desse mesmo dispositivo. 5. Vigora no Superior
Tribunal  de  Justiça  o  entendimento  de  que  a
concessão  do  benefício  da  gratuidade  de  justiça
opera efeitos ex nunc.  6. Embargos de declaração
acolhidos,  com  o  deferimento  do  benefício  da
Assistência  Judiciária  Gratuita  ao  Hospital  Nossa
Senhora da Conceição S/A”. (STJ; EDcl-AgInt-REsp
1.456.947;  Proc.  2014/0124272-3;  RS;  Primeira
Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 10/11/2017) .
(grifo nosso).

E,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL.  PEDIDO  DE  GRATUIDADE  DE
JUSTIÇA.  DEFERIMENTO.  1.  Houve  omissão
quanto  ao  pedido  de  concessão  do  benefício  da
gratuidade de justiça, com elementos que denotam a
necessidade do requerente, motivo pelo qual é de se
deferir  o  pleito,  em  conformidade  com  a
jurisprudência desta Corte, sem efeitos retroativos.
2.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  sem efeitos
modificativos.  (STJ;  EDcl-AgRg-AREsp  398.745;
Proc. 2013/0310723-3; SP; Quarta Turma; Relª Minª
Isabel Gallotti; DJE 31/08/2016). (grifo nosso).

Em  razão  de  tais  considerações,  concedo  ao  apelante  os
benefícios  da  gratuidade  judiciária,  dispensando-o,  por  conseguinte,  do
pagamento do preparo. 

- Do Juízo de Admissibilidade

Ab initio,  para que o mérito,  posto  em discussão pela parte,
possa ser analisado, cumpre desde logo verificar a existência dos pressupostos
processuais  e  das  condições  da  ação,  considerados  genericamente  como
pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.
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Uma vez  interposto um recurso,  deve-se,  assim,  observar  os
seus aspectos formais,  para,  só então,  quando constatada a regularidade da
forma, adentrar-se na análise meritória das impugnações feitas pelo recorrente.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, tecendo
comentários ao art. 514 do Código de Processo Civil, destacam que “faltando
um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada,
não  estará  satisfeito  o  pressuposto  de  admissibilidade  e  o  tribunal  não
poderá  conhecer  do  recurso”  (In  Código  de  Processo  Civil  comentado  e
legislação  extravagante.  10.  ed.  São  Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais,
2008, p. 853)

De acordo com clássica lição doutrinária,  os pressupostos de
admissibilidade recursal dividem-se em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os
primeiros,  encontram-se  requisitos  como  o  cabimento,  a  legitimidade,  o
interesse em recorrer e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder
de  recorrer.  Já  nos  extrínsecos,  vê-se  a  exigência  da  tempestividade,  do
preparo e da regularidade formal.

A regularidade formal, último dos requisitos a ser analisado, diz
respeito à própria fundamentação e ao pedido do manejo recursal, observando-
se, aqui, a necessária presença do princípio da dialeticidade, o qual exige que,
nas  razões  do  apelo,  sejam  atacados  especificamente  os  fundamentos  da
decisão impugnada.

Nelson Nery Junior a respeito do princípio em exame ensina:

“De  acordo  com  este  princípio,  exige-se  que  todo
recurso seja formulado por meio de petição na qual a
parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o
ato  judicial  impugnado,  mas,  também  e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada.”  (Teoria  Geral  dos  Recursos,  4ª  ed.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. Pág. 314). 

Portanto,  exige-se que o recorrente decline de forma concisa
quais as injustiças ou ilegalidades constantes na decisão que pretende anular
ou modificar, apontando em que consistiu o erro do juiz. 

No presente caso, o magistrado de base reconheceu a nulidade
do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre a autora e
o Banco Cruzeiro do Sul, fundamentando seu decisum na ausência de juntada
de cópia da respectiva avença por parte do Banco Cruzeiro do Sul. 

O juízo consignou, pois, que o Banco não comprovou a efetiva
contratação do empréstimo pela parte autora, declarando a nulidade do pacto e
determinando devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário da promovente. Por outro lado, o magistrado de
base não reconheceu a ocorrência de danos de ordem moral.
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No entanto,  na oportunidade de seu recurso apelatório, a parte
promovida/recorrente não rebateu a fundamentação da sentença. Ao contrário,
discorreu sobre suposto exercício regular do direito e consequente inexistência
de danos causados à autora, sem fazer qualquer menção quanto à ausência de
prova da existência do pacto supostamente celebrado entre as partes. 

Neste cenário alega que “o dever de indenizar é gerado quando
há responsabilidade civil, que consiste na obrigação de uma pessoa reparar
o prejuízo causado por fato próprio de pessoas ou coisas que dela dependam,
o que não é o caso em tela”. Doravante, assevera que “inexistente ato ilícito e
o nexo causal, não há dano a ser ressarcido”. Todavia, como visto, a sentença
sequer  condenou  o  apelante  no  dever  de  indenizar,  tendo  julgado
improcedente o pleito relativo aos danos morais. 

Assim,  resta  claro  nos  autos  que  o  apelante  não  atacou  os
pontos  que  embasaram  a  sentença  proferida  pelo  juízo  a  quo,  não  sendo
preciso  grande  esforço  hermenêutico  para  se  constatar  que  as  razões
apelatórias  não  se  insurgiram  de  forma  específica,  como  exigido  pelo
ordenamento jurídico pátrio, em relação à decisão combatida. 

Nesse  contexto,  não pode  o  órgão  julgador,  adstrito  às
irresignações  da  parte  quanto  à  sentença  que  lhe  foi  contrária,  revisar  um
julgado, devidamente fundamentado, contra o qual não apresenta o insurgente
alegações específicas e com a capacidade de modificá-lo.

Nessa esteira  lógica,  percebe-se  que o apelante se distanciou
dos fundamentos da sentença e, desta forma, deixou de observar o pressuposto
processual  de  admissibilidade  referente  à  regularidade  formal,  infringindo,
portanto, o princípio da dialeticidade.

O recurso desprovido de razões recursais impede a fixação dos
limites  da  irresignação,  e  mais,  embaraça  o  direito  da  parte  adversa  em
conhecer  e  contraditar  os  argumentos  expendidos,  afrontando,  assim,  o
princípio  constitucional  da  ampla  defesa  e  do  contraditório.  Logo,  a
argumentação desprovida de conexão com a sentença não permite que o órgão
ad quem exerça seu mister judicante.

Ainda mais firme quanto a esse posicionamento é o Superior
Tribunal de Justiça, conforme se infere do seguinte julgado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL,  DE  TODOS  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  QUE  NÃO
CONHECEU DO APELO EXTREMO NA ORIGEM.
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL
INADMISSÍVEL.  PRECEDENTE.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.  1. Em razão do art.
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544, §4º, I, do CPC e do princípio da dialeticidade,
não se pode conhecer do agravo em recurso especial
quando  a  parte  agravante  não  refuta,
especificamente,  todos  os  fundamentos  da decisão
que  inadmitiu  o  apelo  extremo  na  origem.
Precedente. 2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento”. (STJ/AgRg no AREsp 765.349/SP, Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado  em 19/11/2015,  DJe
27/11/2015).

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, igualmente, tem
jurisprudência dominante nesse tema:

“AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
COBRANÇA.  SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO.
MORTE VIOLENTA OCORRIDA FORA DO LOCAL
DO TRABALHO. NÃO COBERTURA SECURITÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE NECESSIDADE DE COBERTURA PARA MORTE
NATURAL.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  REGULARIDADE  FORMAL  DO
RECURSO.  REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  ‘CAPUT’,  DO  CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  AGRAVADA.  DESPROVIMENTO  DO
AGRAVO  INTERNO.  O  princípio  da  dialeticidade
recursal, que encontra fundamento no artigo 514 do
código de processo civil, assegura que o apelante deve
demonstrar ao juízo ad quem as razões, de fato e de
direito,  pelas  quais  entende  cabível  a  reforma  ou
anulação  da  sentença  recorrida.  Ao  deixar,  o
recorrente,  de  expor  os  fundamentos  de  fato  e  de
direito  que  o  levaram a rebelar-se  contra  a  decisão
guerreada, denota-se que o mesmo não atendeu a um
requisito  de  admissibilidade  recursal,  o  que leva  ao
não  conhecimento  da  súplica  interposta.  Ante  o
exposto, e com base no artigo 557, caput, do código de
processo  civil1,  nego seguimento  ao  apelo.  (tjpb;  AI
2012681-86.2014.815.0000;  Rel.  Des.  José  ricardo
porto;  djpb  05/11/2014;  pág.  17).”  (TJPB;  AgRg
0005941-58.2012.815.0731;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides; DJPB 27/11/2015; Pág. 26).

“PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  declaração
contra decisão monocrática. Recebimento como agravo
interno.  Possibilidade.  Princípio  da  fungibilidade.
Conhecimento.  Insurgência contra decisão que negou
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seguimento  à  apelação.  Razões  dos  embargos  com
argumentação  e  fatos  alheios  às  razões  de  decidir.
Impossibilidade de seguimento. Ofensa ao princípio da
dialeticidade.  Precedentes  jurisprudenciais  do  STJ.
CPC, 500, II. Manutenção da decisão. Desprovimento
do  recurso.  Em  respeito  ao  princípio  da  economia
processual  e  da  fungibilidade  recursal,  devem  ser
recebidos  como  agravo  interno  os  embargos  de
declaração,  opostos  para  rediscussão  da matéria  em
sede de decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso apelatório. O princípio da dialeticidade traduz
a necessidade de que o recorrente descontente com o
provimento judicial interponha a sua irresignação de
maneira  crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre
construindo um raciocínio lógico e conexo aos motivos
elencados  no  decisório  combatido,  apresentando  a
fundamentação de suas razões de modo a possibilitar o
conhecimento pleno das fronteiras da insatisfação. A
ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão
recorrida,  impossibilita  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional, e impõe o não conhecimento do recurso
por  não  observância  ao  princípio  da  dialeticidade
previsto no artigo 514, inciso II, do código de processo
civil”  (TJPB;  EDcl  0000092-86.2012.815.0511;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 23/11/2015;
Pág. 14).

Assim, como o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de
impugnar  especificamente  a  decisão  vergastada,  apontando  motivação
necessária de seu inconformismo, não há como acolher o recurso.

Para os casos como o que ora se analisa, em que é verificada a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o
legislador  processual  civil,  objetivando  dar  maior  celeridade  ao  deslinde
procedimental  no  curso  das  demandas,  estabeleceu  a  possibilidade  de  o
Relator do processo não conhecer, monocraticamente, do recurso.

Isso posto, CONCEDO o benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica apelante, em face da situação econômica devidamente comprovada, e
com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015
e, ainda, com base no art. 1011 do mesmo diploma legal, ante a ausência de
impugnação  específica  aos  fundamentos  da  decisão  recorrida,  NÃO
CONHEÇO da Apelação Cível. 
P.I. 
            Cumpra-se.                                 João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.

OswaldoTrigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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