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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO Nº 0000363-37.2016.815.0000.
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Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Aymorè Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Advogado : Elísia Helena de Melo Martini – OAB/PB nº 1.853-A.
Agravado : Carlos Alberto Pereira Serafim. 
Advogado : Américo Gomes de Almeida – OAB/PB nº 8.424.

AGRAVO  INTERNO  CONTRA  ACÓRDÃO
UNÂNIME  DA CÂMARA.  SITUAÇÃO  QUE
NÃO  SE  ENQUADRA  NA  HIPÓTESE  DE
CABIMENTO.  INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. NÃO
CONHECIMENTO.

-  Em  se  tratando  de  agravo  interno,  há  de  se
observar  a  insurgência  do  recorrente  em  face  de
uma  decisão  monocrática  pelo  Relator,  tal  qual
preconizado  pelo  art.  1.021 e  seus  parágrafos  do
Código de Processo Civil. Logo, em sendo norma
regulamentadora da lei federal, o próprio art.  284
do Regimento Interno desta Corte de Justiça deve
obediência à hipótese de cabimento recursal, não se
podendo inferir qualquer interpretação extensiva ao
art. 284 do RITJPB no sentido de ampliar o referido
meio de impugnação de decisão judicial.

- É inadimissível o recurso de agravo interno contra
acórdão  unânime  proferido  pelo  órgão  colegiado
competente  do  Tribunal  de  Justiça, inexistindo
colegialidade a se recompor,  por  meio da espécie
recursal interposta, quando do julgamento emanado
de uma das Câmaras Cíveis do respectivo Tribunal.

Vistos.
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Trata-se de Agravo Interno interposto por Aymorè Crédito,
Financiamento e Investimento S/A contra Acórdão (fls. 334/347) prolatado
pela  Egrégia  Segunda  Câmara  Cível,  que  não  conheceu  da apelação
interposta pela parte autora por ser intempestiva e conheceu parcialmente do
recurso interposto pela instituição financeira, negando-lhe provimento, para
manter incólume todos os termos da decisão de primeiro grau.

Em  suas  razões,  requereu  a  agravante,  inicialmente,  a
reconsideração da decisão agravada ou, em caso de sua manutenção, que o
feito fosse remetido a julgamento.

Aduziu, em síntese, que o seu recurso apelatório foi julgado
de  forma  monocrática  por  ser  intempestivo,  o  que  seria  inadmissível,
consoante dicção do art. 932 do novo Código de Processo Civil. Aduziu que
sua apelação era tempestiva, tendo em vista que a sentença foi publicada em
02/12/2015,  ao  passo  que  o  recurso  foi  interposto  em 14/12/2015,  logo,
dentro do prazo quinquenal.

Pugnou, pois, pelo conhecimento e provimento do presente
agravo, para reformar a decisão monocrática recorrida, dando-se provimento
ao apelo interposto.

Em decorrência da visualização de não cabimento recursal,
foi a agravante intimada para manifestação, tendo, porém, quedado-se inerte
(fls. 364).

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente,  para  que  o mérito  posto em discussão pela
parte  possa  ser  analisado,  cumpre  desde  logo  verificar  a  existência  dos
pressupostos processuais de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre  os  primeiros,  encontramos  a  exigência  do  cabimento,  da
legitimidade, do interesse e da inexistência de fato impeditivo ou extintivo
do poder de recorrer.

Já  quando nos deparamos com os pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição  recursal,  a  devida  prova  do  preparo,  bem  como  se  há
regularidade formal no conteúdo da irresignação.

O  agravo  interno  consubstancia-se  em  espécie  recursal
cabível quando a parte prejudicada, em virtude da prolação de uma decisão
monocrática final, pretende impugnar o conteúdo decisório proferido pelo
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relator.

É  entendimento  por  demais  assente  na  doutrina  e
jurisprudência pátrias que o agravo outrora designado como regimental é
regulamentado  pelos  regimentos  internos  dos  Tribunais,  encontrando-se,
porém, limitado às hipóteses de cabimento preconizadas por lei federal.

Tal  meio  de  impugnação  tem  por  finalidade  promover  a
integração  da  competência  do  órgão  colegiado,  quando  um  de  seus
membros, em contrariedade à natureza colegial do julgamento no âmbito dos
Tribunais, profere uma decisão de forma monocrática.

Assim, em se tratando de agravo interno, há de se observar a
insurgência do recorrente em face de uma decisão monocrática pelo Relator,
tal qual preconizado pelo art. 1.021 e seus parágrafos do Código de Processo
Civil. Logo, em sendo norma regulamentadora da lei federal, o próprio art.
284 do Regimento Interno desta Corte de Justiça deve obediência à hipótese
de  cabimento  recursal,  não  se  podendo  inferir  qualquer  interpretação
extensiva ao art. 284 do RITJPB no sentido de ampliar o referido meio de
impugnação de decisão judicial.

Pois  bem,  dentro  desse  contexto,  não  se  requer  maiores
esforços  de  interpretação para  se  averiguar  que  é  incabível  o  recurso  de
agravo  interno  contra  acórdão  unânime  proferido  pelo  órgão  colegiado
competente do Tribunal de Justiça. Isso porque não há colegialidade a se
recompor, por meio do agravo interno, quando do julgamento emanado de
uma das Câmaras Cíveis do Tribunal.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência pátria, consoante
se depreende do seguinte julgado:

“AGRAVO  INTERNO  CONTRA  ACÓRDÃO
UNÂNIME DA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE.  É
incabível a interposição de agravo interno contra
acórdão que julgou agravo de instrumento, já que
esse  recurso  somente  tem  cabimento  nos  casos
previstos no art. 557, caput, do CPC. Isso significa
que o agravo interno somente pode ser interposto
para atacar decisão monocrática e não a proferida
pela  Câmara.  Agravo  interno  não  conhecido.
(Agravo Nº 70063546188, Décima Nona Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire
de Lima Moraes, Julgado em 19/03/2015)”.
(TJ-RS - AGV: 70063546188 RS , Relator: Voltaire
de Lima Moraes, Data de Julgamento: 19/03/2015,
Décima Nona Câmara Cível,  Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 25/03/2015). (grifo nosso).

Em idêntica posição, o próprio Superior Tribunal de Justiça já
consignou  ser  incabível  o  agravo  interno  contra  acórdão,  conforme  se
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depreende do aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROVIMENTO.  AUTUAÇÃO  DO  FEITOCOMO
RECURSO  ESPECIAL.  1.  É  incabível  agravo
interno  contra  acórdão.  Precedentes.  2.  Agravo
regimental provido para determinar a autuação do
agravocomo recurso especial”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2489 ES 2011/0037328-0,
Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data
de  Julgamento:  21/06/2011,  T1  -  PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2011).

Assim,  não  obstante  os  argumentos  da  parte  insurgente,  o
agravo em questão sequer deve ser conhecido, já que  incabível o meio de
impugnação escolhido, não se verificando, igualmente, situação que permita
eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Em meio ao que foi acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador processual civil possibilitou a atribuição de
uma maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o
Relator  do  processo  não  conhecer,  de  forma  monocrática,  “de  recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.” (art. 932, III, do CPC/2015).

Assim, por tudo o que foi exposto, com base no art. 932, III,
do  CPC,  NÃO  CONHEÇO  DO  AGRAVO  INTERNO  interposto  pela
instituição financeira por ser esse inadmissivel.

P.I. 

João Pessoa, 9 de agosto de 2017. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
       Desembargador Relator
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