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PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO – NÃO-CABIMENTO – INADEQUAÇÃO –
MATÉRIA SUMULADA – RECURSO INADMISSÍVEL –
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC/1973  –  SEGUIMENTO
NEGADO.

Contra decisão colegiada não comporta Agravo Interno.
Mencionado  recurso  é  cabível  tão  somente  de
despachos e decisões do relator e dos Presidentes do
Tribunal, do Conselho da Magistratura e das Câmaras,
que causarem prejuízo ao direito da parte, nos termos
do  art.  284  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal  de
Justiça.

Súmula  03  -  TJ/PB-  Das  decisões  proferidas  pelo
Tribunal Pleno e Órgãos fracionários não cabe agravo
regimental1.

Vistos, etc.

Trata-se de  Agravo Interno (fls.  150/171) em face de acórdão
prolatado no recurso de Apelação (fls. 145/148), julgado perante a 1ª Câmara
Cível desta Corte, cuja votação unânime, desproveu o recurso oriundo da Ação
de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais promovida por Francisco de
Assis Alves, Dhébora Maria Silva Alves e Ruth Maria Silva Alves em face do
réu/recorrente, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido “condenando a seguradora no pagamento da indenização securitária no
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros moratórios
de 1% ao mês, contados da citação e de correção monetária a partir da data do
sinistro”.
1Resolução 29/2004 - Art. 2º. Nos dispositivos da Resolução nº 40, de 4 de dezembro de 1996, em que ocorra a
expressão “agravo regimental” substitua-se pela expressão “agravo interno”.
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Nessa peça recursal o agravante sustenta: a) necessidade de o
julgamento  ser  realizado  por  órgão  colegiado;  b)  legalidade  na  conduta  da
Caixa  Vida  e  Previdência  S/A;  c)  observância  aos  termos  do  contrato;  d)
inexistência  de  abusividade;  e)  ajuste  na  cominação  dos  juros  e  correção
monetária e dos honorários advocatícios.

Intimada a parte adversa para contrarrazões, quedou inerte, fls.
178.

É o relatório.

Decido.

A parte agravante insiste na interposição de Agravo Interno contra
acórdão. Ocorre que mencionado recurso é cabível tão somente de despachos
e  decisões  do  relator  e  dos  Presidentes  do  Tribunal,  do  Conselho  da
Magistratura e das Câmaras, que causarem prejuízo ao direito da parte, nos
termos do art. 284 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual tem a
seguinte redação:

Art. 284. Ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Regimento,
são  impugnáveis  por  agravo  interno,  no  prazo  de  cinco  dias,  os
despachos  e  decisões  do  relator  e  dos  Presidentes  do  Tribunal,  do
Conselho da Magistratura e das Câmaras, que causarem prejuízo ao
direito da parte.

Portanto,  atesta-se  a  impossibilidade  de  cabimento  de  Agravo
Interno,  eis  que  a  decisão  recorrida  (acórdão)  foi  proferida  por  uma  das
Câmaras Cíveis do Tribunal, a saber: 1ª Câmara Cível, quando do julgamento
da Apelação, porquanto aludido recurso somente pode ser interposto contra
decisão monocrática.

Como se não bastasse a redação do sobredito artigo, a questão
fora sumulada por este Tribunal, através da seguinte enunciado:

Súmula  03:  “Das  decisões  proferidas  pelo  Tribunal  Pleno  e  Órgãos
fracionários não cabe agravo regimental.”

De acordo com o princípio da adequação recursal, para cada ato
decisório existe uma única espécie indicada pela lei, de sorte que, se a parte
pretende  insurgir-se  contra  o  decisum,  deverá  ser  diligente  na  eleição  do
recurso oportuno, sob pena de não conhecimento.

Nesse  ínterim,  é  inadmissível  Agravo  Interno  contra  decisão
subjetivamente plúrima (proferida por órgão colegiado).

Veja-se aresto deste Corte Estadual, in verbis:

“O agravo previsto  no art.  284 do Regimento  Interno,  restringe-se a
impugnar  despachos  e  decisões  do  Relator  e  dos  Presidentes  do
Tribunal,  do  Conselho  da  Magistratura  e  das  Câmaras,  sendo
inadmissível  a  sua  utilização  para  atacar  decisão  proferida  pelos
colegiados do Tribunal Pleno e de seus órgãos fracionários, matéria já
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sumulada pelo verbete 03/95. Não conhecimento do agravo.”2  

É  oportuno  registrar,  mais  uma  vez,  ser  inadmissível  a
interposição de Agravo Interno contra acórdão, não sendo aplicável o princípio
da fungibilidade recursal, para acolher mencionado recurso como embargos de
declaração,  uma vez  que  se  trata  de  erro  grosseiro.  Nesse  sentido,  cito  o
seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO.
NÃO-CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1.  Contra  decisão  colegiada  não  cabe  agravo  regimental.
Mencionado  recurso  é  cabível  tão-somente  de  decisão
monocrática,  ou  unipessoal,  do  Presidente  da  Corte  Especial,  de
Seção, de Turma ou de relator, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não conhecido.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
–  DESCABIMENTO  –  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  ERRO  GROSSEIRO.  RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Descabe agravo regimental contra decisão colegiada, consoante o
disposto no artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Impossível  a  aplicação do princípio da fungibilidade,  quando da
equivocada  interposição  de  agravo  regimental  no  lugar  de
embargos  declaratórios,  porquanto  o  erro  é  grosseiro
(precedentes).
Ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade e se
tomasse o recurso como embargos declaratórios, estes só poderiam ser
conhecidos se interpostos tempestivamente.
Agravo regimental não conhecido.3

Diante desse cenário, sequer deve ser conhecimento.

Nessa perspectiva, nego seguimento ao Agravo Interno, diante da
sua inadmissibilidade, com base no art. 557, caput, do CPC/1973.

Ao mais, retifique a autuação dos autos, tendo em vista que não
houve  alteração  do  advogado  da  parte  autora,  de  modo  que  continuam
patronos  os  nomes  constantes  na  procuração  de  fls.  09,  a  saber:  Tonielle
Lucena de Moraes e Otiniel Batista de Morais.

P. I.

João Pessoa, 20 de junho de 2016.

        Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                                Relatora

G/4

2 AgRg nº 97.002119-9. 2ª Câmara Cível do TJ-PB. Rel. Dr. João Antônio de Moura, à época, convocado para substituir
o Des. Almir Carneiro da Fonseca. DJ 12.09.97
3 AgRg no HC 65.384/SP,  Rel.  Ministra  JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA
TURMA, julgado em 13.09.2007, DJ 08.10.2007 p. 327
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