
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0020726-32.2011.815.2001
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Banco Cruzeiro do Sul S/A
Advogado : Nelson Willians Fratoni Rodrigues
Agravada : Severina Souza Maciel Fonseca
Advogada : Maria do Carmo Costa de A. Gondim

AGRAVO  INTERNO. AÇÃO  CAUTELAR
PREPARATÓRIA  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  APELAÇÃO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INCONFORMISMO.  BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  PEDIDO  INDEFERIDO.
ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO.
PRECLUSÃO  LÓGICA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDISCUSSÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.
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- “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as
questões  já  decididas,  a  cujo  respeito  se  operou  a
preclusão” (art. 473, do Código de Processo Civil).

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as razões do agravo interno limitam-se a revolver a
matéria já apreciada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  156/163,
interposto pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A contra decisão monocrática proferida por
esta relatoria, fls. 146/154, a qual negou seguimento à Apelação por ele manejada em
face de Severina Souza Maciel Fonseca, nos seguintes termos:

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput, do
Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO
AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO,  ante  a  sua
manifesta  inadmissibilidade,  mantendo  incólume  a
sentença de primeiro grau.

Nas  suas  razões,  o  recorrente  aduz,  de  início,  a
inobservância  aos  termos  do  art.  511,  §  2º,  do  Código  de  Processo  Civil,  ao
fundamento de que este julgador absteve-se de intimar o apelante, concedendo prazo
para recolhimento das custas recursais. Aduz fazer jus aos benefícios da assistência
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judiciária gratuita, os quais foram equivocadamente indeferidos, por se encontrar em
fase de liquidação, conforme decretação do Ato nº 1.230, de 14 de setembro de 2012,
do Banco Central do Brasil,  juntamente com o balancete contábil demonstrando o
ativo e o passivo do agravante. Por fim, requer a reforma da condenação do banco
em  custas  e  honorários  advocatícios,  pugnando  pelo  provimento  do  recurso,  no
sentindo  de  deferir-se  a  gratuidade  judiciária,  ou,  na  hipótese  de  entendimento
diverso, que seja concedida a possibilidade de recolhimento das custas e despesas
processuais ao final.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, calha ressaltar que o agravo interno trata-
se  de  uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

Na espécie, insurge-se o agravante,  Banco Cruzeiro
do Sul S/A, em face de decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível
por ele forcejada, com fundamento no art. 557,  caput,  do Código de Processo Civil,
ante a ausência de preparo.

Em um primeiro momento, defende que este relator
deixou de intimar o agravante, concedendo-lhe prazo para recolhimento das custas
recursais.

Tal  alegação,  contudo,  não  procede,  posto  que,  do
cotejo  dos  autos,  verifica-se  que,  diante  do  indeferimento  da  justiça  gratuita,  fls.
125/128,  a  instituição  financeira  foi  devidamente  intimada,  para,  no  prazo  de  05
(cinco) dias,  efetuar o pagamento do preparo,  sob pena de não conhecimento do
recurso, fl. 129, e, em resposta ao respectivo despacho,  o Banco Cruzeiro do Sul S/A,
apresentou petitório de fl. 130, informando a impossibilidade de anexar aos autos, o
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comprovante original do pagamento do preparo, uma vez que o mesmo efetivou-se
de forma virtual. 

Em  seguida,  suscitou  o  agravante,  que  a  decisão
recorrida violou o seu o direito à utilização da assistência judiciária gratuita.

Com  relação  a  este  pleito,  entendo  não  mais  ser
possível sua apreciação em razão do fenômeno da preclusão.

Digo isso, pois tal pleito foi indeferido às fls. 125/128,
oportunidade em que foi determinada a intimação da instituição financeira,  para
efetuar  o  pagamento  do  preparo,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  sob  pena  de  não
conhecimento  do  recurso,  ocasião  em  que  o  insurgente  pronunciou-se  acerca  da
citada determinação à fl.  130, ressaltando, inclusive, o pagamento das custas,  não
tendo  impugnado tal decisão, razão pela qual, impossível se torna a reapreciação da
matéria.

Sobre preclusão, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Embora não se submetam as decisões interlocutórias
ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente
a  elas  a  preclusão,  de  que  defluem  conseqüências
semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma,
as  questões  incidentemente  discutidas  e  apreciadas
ao  longo  do  curso  processual  não  podem,  após  a
respectiva  decisão,  voltar  a  ser  tratadas  em  fases
posteriores  do  processo.  (In.  Curso  de  Direito
Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito
Processual  Civil  e  Processo  de  Conhecimento -,
editora Forense, 39ª edição, 2003, página 480). 

Ainda:

A  preclusão  classifica-se  em  temporal,  lógica  e
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consumativa, a saber:
a)  Preclusão  temporal.  O  processo  é  um  caminhar
sempre  para  frente,  subordinando-se  a  prazos
contínuos  e  peremptórios  (arts.  178  e  183).  'Em
processo,  a  capacidade  da  parte  está  sempre
condicionada pelo tempo'. Assim, 'decorrido o prazo,
extingue-se,  independentemente  de  declaração
judicial, o direito de praticar o ato' (art. 183). Tem-se,
de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta
como 'um dos efeitos da inércia da parte, acarretando
a perda da faculdade de praticar o ato processual.  
b)  Preclusão  lógica.  É  a  que  'decorre  da
incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que
se  queira  praticar  também'.  Quem,  por  exemplo,
aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não
mais poderá interpor recurso contra ela (art.  503).  
c) Preclusão consumativa. É a de que fala o art. 473.
Origina-se  de  'já  ter  sido  realizado  um  ato,  não
importa  se  com  mau  ou  bom  êxito,  não  sendo
possível  tornar  a  realizá-lo'.  (In.  Curso  de  Direito
Processual  Civil,  vol.  I,  Teoria  Geral  do  Direito
Processual  Civil  e  Processo  de  Conhecimento,
Forense, 39ª Ed., 2003, p. 481). 

Deste  modo,  se  o  agravante  afirma  ter  procedido
com o pagamento do preparo do recurso apelatório,  embora não tenha comprovado
documentalmente, há preclusão lógica para o tema. 

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, recentíssimo:

APELAÇÃO  CÍVEL.  JUSTIÇA  GRATUITA
REQUERIDA  -  PEDIDO  INDEFERIDO  -
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DETERMINAÇÃO  DE  RECOLHIMENTO  DAS
CUSTAS  INICIAIS  -  DECISÃO  QUE  NÃO  FOI
OBJETO  DE  IRRESIGNAÇÃO  -PRECLUSÃO  -
INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDEFERIMENTO
DA  INICIAL,  COM  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO.
Uma  vez  que  a  parte  autora  teve  o  pedido  de
assistência  judiciária  indeferido,  com  determinação
para  o  pagamento  das  custas  iniciais,  correto  o
indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
resolução  do  mérito,  em  razão  da  inércia  do
requerente,  que  não  ofertou,  recurso,  no  momento
próprio, deixando ocorrer o fenômeno da fenômeno
da preclusão. (AC 1.0172.09.022423-6/001, Rel. Des.(a)
Newton Teixeira Carvalho, Julgado em 16/01/2014).  

Com efeito, estando a decisão atacada proferida em
consonância com a mais abalizada jurisprudência, é de se concluir pela manutenção
do  julgado  em  sua  integralidade.  Não  havendo  outro  caminho  senão  o
desprovimento do presente agravo.

Destarte,  a  manutenção  integral  da  sentença  torna
absolutamente prejudicado qualquer pleito concernente à sucumbência, não havendo
que se atender a reforma da condenação do recorrente, em honorários advocatícios.

Por fim, apenas a título de esclarecimento,  cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais apontados pelos litigantes. Bastando a motivação na prestação jurisdicional, a
teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal,
com a indicação, pelo Juiz, das bases legais as quais dão suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.
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É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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