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  DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO
–  DECISÃO  MONOCRÁTIVA  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  –  INDEFERIMENTO  DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU –
MANUTENÇÃO  DO  ENTENDIMENTO  DO
MAGISTRADO SINGULAR - IRRESIGNAÇÃO
–  ALEGAÇÃO  INFUNDADA  –  APLICAÇÃO
EM  SEGUNDO  GRAU  DA  PENA  DE
DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO
NÃO  VENTILADA  ANTERIORMENTE  –
ANÁLISE  EXCLUSIVA  QUANTO  AO
POSICIONAMENTO  DO  JUÍZO  A  QUO  -
INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA -
PRECEDENTES  DO  STJ  -  INTELIGÊNCIA
DO ART. 557,  CAPUT, do CPC –  RECURSO
NÃO CONHECIDO.

-  Configurada  a  inovação  recursal,  vedada
pelo nosso ordenamento jurídico, não merece
ser conhecido o  agravo interno.

-  “Não é  possível,  em  agravo  regimental,
analisar  teses  que  não  tenham  sido
apresentadas  anteriormente,  por
caracterizar  inovação  de  fundamentos.
Agravo regimental  não provido.”  Grifo  nosso
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  548862  /  RS  -
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
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REC.  ESPECIAL-2014/0173790-7  -
Relator(a)Ministro MOURA RIBEIRO - Órgão
Julgador:  T3  -  TERCEIRA  TURMA  -  DJe
23/02/2015)

VISTOS, 

Cuida-se  de  agravo  interno,  fls.  27/31, interposto  por
Marcelo Nascimento da Silva em face de decisão monocrática de fls. 20/22,
que  negou  seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  nos  autos  da  ação
revisional  de  contrato  c/c  consignação  em  pagamento  e  repetição  de
indébito  com pedido  de antecipação de  tutela,  ajuizada em desfavor  do
Banco Voksvagem S/A, na qual o magistrado singular indeferiu o pedido de
justiça gratuita.

Em síntese,  o agravante alega que a decisão monocrática
que negou  seguimento  ao  agravo  de  instrumento  se  deu por  deserção,
razão  pela  qual  pugna  pela  retratação,  alegando  que  deseja  efetuar  o
recolhimento  do  preparo  recursal.  Caso  contrário,  pela  análisie  do
colegiado, com o provimento do agravo inserto.

                        É o relatório.

DECIDO.

Em  sede  de  agravo  interno,  busca  o  agravante  pela
retratação da decisão insurgida ou pelo provimento do recurso, em face da
decisão monocrática ter sido oriunda da pena de deserção.

Ora, o caso dos autos difere do alegado pelo agravante, já
que a decisão monocrática manteve o indeferimento da justiça gratuita, em
primeiro grau, diante do estado de hipossuficiência, alegada pelo autor, e
não aplicação da pena de deserção, como afirma.

Com  efeito,  o  magistrado  singular  não  se  convenceu  da
situação de miserabilidade da parte autora, por ausência de comprovação.
A  gratuidade  judiciária  possui  presunção  relativa,  pelo  que  pode  ser
indeferido caso o magistrado entenda, de acordo com as provas dos autos,
que o requerente não se encontra como declarado.

Contudo,  o presente  recurso não deve  ser  conhecido,
uma vez que se trata de inovação recursal.

Ademais,  as  alegações  firmadas  pelo  agravante,  sequer
foram apreciadas na decisão monocrática, uma vez que não consta esse
ponto  nas  razões  do  agravo  de  instrumento,  apenas  acerca  do
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indeferimento do magistrado na concessão da justiça gratuita, que agiu com
acerto e justiça.

Nesse  sentido,  o  magistério  de  Nelson  Nery  Junior1

comentando o citado dispositivo:

3. Inovação recursal. Há proibição de deduzir exceção
(defesa)  nova  em  grau  de  apelação,  salvo  se
autorizado expressamente pela lei, como é o caso da
argüição de prescrição. (...)

4.  Questões  atingidas  pela  regra.  O  sistema  da
proibição de inovar incide sobre as questões de fato
dispositivas,  sobre  as  quais  o  juiz  não  pode
pronunciar-se ex officio, levantadas pela primeira vez
no  recurso  de  apelação  por  quem  já  era  parte  no
processo.

Em igual sentido os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  INOVAÇÃO  RECURSAL
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO.  A
apresentação de fundamento apenas em agravo
regimental caracteriza-se inovação recursal,  cuja
análise é incabível no presente recurso em razão
da  preclusão  consumativa. Agravo  regimental
improvido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1422014  SP
2013/0391430-2,  Relator:  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  Data  de  Julgamento:  11/03/2014,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
18/03/2014) (negritei).

Ainda:

“Não é possível, em agravo regimental, analisar
teses  que  não  tenham  sido  apresentadas
anteriormente,  por  caracterizar  inovação  de
fundamentos.  Agravo  regimental  não  provido.”
Grifo nosso (STJ - AgRg no AREsp 548862 / RS -
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  REC.
ESPECIAL-2014/0173790-7  -   Relator(a)Ministro
MOURA  RIBEIRO  -  Órgão  Julgador:  T3  -
TERCEIRA TURMA - DJe 23/02/2015)

Logo, impõe-se o não conhecimento da matéria.

   

1  Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado: e legislação extravagante: atualizado até 07 
de julho de 2003. 7ª ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2003. p. 888.
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Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  não
conheço do agravo interno, por trata-se de inovação recursal.

P.I.

João Pessoa, 30 de março de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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