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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO nº. 0001602-86.2013.815.2003
RELATOR :  Aluizio  Bezerra  Filho,  Juiz  de  Direito  Convocado  em

substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Alexandre Luiz da Silva
ADVOGADO : Cândido Artur Matos de Sousa (OAB/PB 3.741)
AGRAVADO : Banco Cruzeiro do Sul S/A
ADVOGADA : Carla da Prato Campos (OAB/SP 156.844).

PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno –-
Decisão colegiada - Inadequação recursal –
Inaplicabilidade  do  princípio  da
fungibilidade  –  Juízo  de  admissibilidade
negativo - Não conhecimento.

− Configura-se  inadequação  recursal  o
manejo  de  agravo  interno  (art.  1.021  do
CPC) contra decisão colegiada.

− Inaplicável  o  princípio  da  fungibilidade
quando  ausentes  os  requisitos
autorizadores de sua aplicação:  a)  dúvida
objetiva  a  respeito  do  recurso  cabível;  b)
inexistência de erro grosseiro, e, c) o prazo
do recurso correto.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, não conhecer do recurso, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por
ALEXANDRE LUIZ DA SILVA, contra os termos do acórdão de fls. 114/120,
que negou provimento ao recurso de apelação movido em face do BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A.

Alega  o  agravante,  em  suma,  que  “se
encontram presentes os requisitos de inversão de ônus da prova” (fl.  127),
razão pela qual, segundo afirma, deve ser reformado o acórdão para que seja
determinado o retorno dos autos ao primeiro grau e para que o juiz singular,
aplicando o princípio da inversão do ônus da prova, determine que o banco
agravado exiba o contrato celebrado entre as partes.  

Intimado,  o  agravado  não  apresentou
resposta, conforme certidão de fl. 130.

É o que basta relatar. 

VOTO

“Ab initio”,  não custa lembrar que, como a
ação  possui  determinadas  condições  para  ser  validamente  constituída,  o
recurso também tem seus requisitos de admissibilidade, os quais a doutrina
divide em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse ou inexistência de
fato  impeditivo  ou  extintivo  do  ônus  de  recorrer)  e  extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal e preparo). 

Como  a  matéria  pertinente  ao  juízo  de
admissibilidade é quase sempre de ordem pública, deve, quando for o caso,
portanto, ser conhecida “ex officio”. 

A circunstância da não ocorrência de uma
das condições de admissibilidade é suficiente para o julgador “ad quem” não
admitir o recurso, o que inviabiliza a continuidade do procedimento.

No  caso  dos  autos,  o  acórdão  atacado
negou  provimento  ao  recurso  de  apelação  interposto  pelo  agravante  ao
fundamento de que o pedido da exordial  é genérico, uma vez que não foi
exibido  o  contrato  celebrado  entre  as  partes  e,  tampouco,  indicadas  as
cláusulas a serem revisadas por meio da presente ação.

 Ocorre  que,  para  atacar  o  mencionado
acórdão, o recorrente interpôs, equivocadamente, agravo regimental.

Todavia, o agravo interno ou regimental não
é cabível para combater acórdãos proferidos por órgão colegiado, tendo em
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vista que é meio hábil tão somente para impugnar decisão monocrática do
relator. 

É o que estabelece o art. 1,021, do CPC.
Confira-se:

Art.  1.021.   Contra  decisão  proferida  pelo  relator  caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. 

Assim,  nem  mesmo  o  princípio  da
fungibilidade  socorre  o  recorrente,  haja  vista  não  estarem  presentes  os
requisitos autorizadores de sua aplicação: a) dúvida objetiva a respeito do
recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro.

Inexiste dúvida objetiva sobre qual recurso
seria cabível, uma vez que é possível atacar o referido acórdão através de
embargos de declaração.

O erro grosseiro perpetrado pelo causídico
exsurgiu  quando interpôs  agravo regimental  pretendendo reformar  decisão
colegiada.

Isto posto,  NÃO CONHEÇO DO AGRAVO
REGIMENTAL.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 20 de março de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
- Juiz convocado - Relator
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