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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO nº  0000821-13.2011.815.0911
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Banco do Nordeste do Brasil S/A
ADVOGADA  : Ana Carolina Martins de Araújo – OAB/PB 19.905-B
AGRAVADO : José Itamar Silva de Araújo
ADVOGADO: Antônio Carlos Chaves Ventura – OAB/PB 2005

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  interno
em  apelação  cível  –  Ação  monitória  –
Conversão  do  mandado  monitório  em
mandado executivo – Anterior interposição
de agravo de instrumento contra a mesma
decisão – Mérito  da questão já apreciado
nos  autos  do  agravo  de  instrumento  nº
0801909-31.2015.8.15.0000 –  Trânsito  em
julgado  –  Impossibilidade  de  rediscussão
da matéria  em respeito  à  coisa julgada –
Não conhecimento do apelo – Manutenção
da decisão monocrática - Desprovimento.

— Considerando que o  apelante já  havia
apresentado,  contra  a  mesma  decisão
apelada, recurso de agravo de instrumento
nº  0801909-31.2015.8.15.0000,  no  qual
teve  o  mérito  da  questão  posta  no  apelo
apreciado, pelo princípio unirrecorribilidade,
não se  admite  a  interposição de mais  de
um recurso contra uma mesma decisão.

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo interno acima identificados.

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento
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ao agravo interno, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento
de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em face de JOSÉ ITAMAR SILVA
DE ARAÚJO, contra decisão monocrática que não conheceu da sua apelação
cível interposta.

No  “decisum”  monocrático,  restou
consignado que o autor apresentou contra a mesma decisão apelada recurso
de  agravo  de  instrumento,  que  fora  autuado  sob  a  numeração  0801909-
31.2015.8.15.0000 e no qual  houve julgamento com apreciação de mérito,
sem interposição de recurso, tendo se operado a coisa julgada. 

Irresignado, o banco interpôs agravo interno
(fls. 107/112), alegando em sua defesa ter protocolado nos autos do agravo
de instrumento pedido de desistência e, por isso, deve prevalecer a apelação,
sendo  incabível  o  não  conhecimento.  Com  isso,  requer  o  provimento  do
presente agravo, para conferir regular processamento e julgamento do apelo.

Intimada, a parte agravada não apresentou
manifestação (fls. 124/126).

É o que importa relatar.

VOTO

A decisão objeto deste agravo interno não
conheceu de apelação cível, negando-lhe seguimento, porque nos autos do
agravo de instrumento nº 0801909-31.2015.8.15.0000, a questão de mérito
suscitada no apelo  já  havia  sido devidamente apreciada,  sem que tivesse
havido interposição de recurso, operando-se, assim, a coisa julgada. 

Conforme relatado, alega o agravante  que
nos autos do agravo de instrumento pediu a desistência do recurso e, por
isso, deve prevalecer a apelação, sendo incabível o não conhecimento. 

Pois bem.

Compulsando  os  autos,  verifico  que
realmente no agravo houve pedido de desistência,  todavia,  tal  pedido não
chegou a ser  apreciado,  tendo em vista  que havia  sido  proferida  decisão
constante no ID nº 319159, sem interposição de recurso, operando-se a coisa
julgada, sendo cabível ressaltar que em tal “decisum”, houve apreciação de
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mérito da questão suscitada na apelação cível (fl. 121/122).  Para corroborar,
transcreve-se abaixo a ementa da decisão tomada nos autos do agravo de
instrumento nº 0801909-31.2015.8.15.0000:

PROCESSUAL CIVIL – Agravo de instrumento –  Ação
monitória – Procedência – Juros moratórios e correção
monetária para atualização da dívida – Irresignação –
Encargos contratuais para atualização da dívida após o
ajuizamento  da  demanda  –   Impossibilidade  –
Utilização de encargos legais – Jurisprudência do STJ e
deste  Tribunal  de  Justiça  –  Inteligência  do  art.  557,
“caput”,  do  Código  de  Processo  Civil  –  Seguimento
negado.

–  Os  juros  e  a  correção  monetária  são  consectários
legais, não havendo qualquer irregularidade na previsão
de  que  os  aludidos  encargos  sejam  aplicados  para
atualização  monetária  da  quantia  prevista  no  título
judicial.

– Por ocasião do ajuizamento da ação de monitória, os
encargos contratuais de inadimplemento já haviam sido
aplicados, não se mostrando mais cabíveis, isto porque
após  o  propositura  da  demanda,  como  ocorre  com
qualquer outro débito reconhecido pelo Judiciário, deve
incidir os encargos previstos em lei. 

– Ainda que a decisão objurgada não tivesse previsto a
utilização  de  referidos  encargos  para  atualização
monetária da dívida cobrada, estes, ainda assim, seriam
incluídos  na  execução,  não  havendo  qualquer
justificativa para retirar citado preceito do dispositivo da
decisão primeva. 

– “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
firmado entendimento no sentido de que a incidência de
correção monetária e juros de mora independe de pedido
expresso” (TJPB; AC 001.2009.006563-0/001; Segunda
Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Alexandre Targino Gomes
Falcão; DJPB 27/10/2011; Pág. 9).

– O relator deve obstar, monocraticamente e com fulcro
no  art.  557,  “caput”,  do  Código  de  Processo  Civil,
seguimento  a  recurso  em  manifesto  confronto  com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.

Deste modo, considerando que o apelante
já havia apresentado, contra a mesma decisão apelada, recurso de agravo de
instrumento nº 0801909-31.2015.8.15.0000, no qual teve o mérito da questão
posta  no  apelo  apreciado,  tendo-se  operado  o  trânsito  em  julgado,  em
atenção à coisa julgada, a questão não pode ser reapreciada, devendo-se
manter a decisão que não conheceu do apelo.
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Isto posto, inexiste motivo para reforma da
decisão  objeto  do  presente  agravo,  devendo  ser  negado  provimento  ao
recurso sub examine. 

Ante o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa,
juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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