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PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO  MONITÓRIA –  INDEFERIMENTO  DA
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA  - RECURSO
ELETRÔNICO  –  NECESSIDADE  –  INTERPOSIÇÃO
POR  MEIO  FÍSICO  –  INTELIGÊNCIA  DA  LEI  Nº
11.419/06 E ATOS DA PRESIDÊNCIA Nº 50 E 56 DE
2015 –  SEGUIMENTO NEGADO. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Antonio
Marcos  Neto contra a  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Mista da
Comarca de  São João do Rio  do Peixe que,  nos autos  da  Ação Monitória
proposta em face da Construtora G&F LTDA, indeferiu o pedido de assistência
judiciária  gratuita  e  determinou  o  recolhimento  das  custas  processuais,  no
prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos
termos do art. 485 do CPC.

À fl.  168, despacho devolvendo o prazo recursal a fim de que o
agravante adequasse a sua pretensão aos termos dos Atos da Presidência nº
50 e 56 de 2015, notadamente o ajuizamento do Recurso pela via eletrônica,
sob pena de não conhecimento do Agravo.

À fl.  170/174,  o  agravante requer a extinção do processo sem
resolução do mérito, tendo em vista ter protocolado agravo de instrumento, no
dia  28  de  fevereiro  de  2018  no  PJE  2º  grau  do  TJPB,  sob  o  nº
0801004.21.2018.815.0000. 

É o relatório.
Decido.
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O Recurso não pode ser conhecido.

A agravante dirigiu o seu inconformismo quanto ao indeferimento
da gratuidade judiciária por meio de petição física, enquanto que no momento
da  interposição  já  vigorava  a  necessidade  do  processamento  pela  via
eletrônica, impondo-se o não conhecimento do recurso após o transcurso  in
albis do prazo de intimação para sanar a irregularidade.

O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais,
comunicação  de  atos  e  transmissão  de  peças  processuais  é  admitido  nos
termos da Lei nº 11.419/06, extraindo-se do seu art. 10º, o procedimento de
interposição de recursos sem a necessidade de intervenção do cartório  ou
secretaria judicial, além da possibilidade de regulamentação pelos órgãos do
Poder Judiciário.  

Art.  10.   A distribuição  da  petição  inicial  e  a  juntada  da
contestação, dos recursos e das petições em geral,  todos
em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem
ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados,
sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria
judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma
automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

Art. 18.  Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta
Lei,  no  que  couber,  no  âmbito  de  suas  respectivas
competências.

Na  sistemática  do  cronograma  de  implantação  do  processo
judicial  eletrônico  (PJE)  com base na Resolução nº  185 do CNJ,  o  Ato  da
Presidência de nº 50, estabeleceu o dia 27 de abril de 2015 como inicial ao
processamento do Agravo de Instrumento perante as Câmaras Especializadas
Cíveis do TJPB.

Nessa senda,  foi  editado o Ato da Presidência de  nº  56/2015,
determinando o exclusivo processamento dos Recursos mencionados no Ato
de  nº  50  por  meio  eletrônico,  prevendo  como  exceções  os  Recursos  de
Apelação e Reexame Necessário oriundos de processos físicos em andamento
no 1º grau de jurisdição, determinando, ainda, às Diretorias dos Fóruns, o não
recebimento de petições físicas em desacordo com o cronograma.

Ato da Presidência nº 56, de 24 de abril de 2015.
Art. 1º. As ações Originárias e Recursos descritos no Ato nº
50,  desta  Presidência,  somente  tramitarão  em  meio
eletrônico, utilizando o PJE, exceto:
a) Recursos de Apelação, Apelação/Reexame Necessário e
Reexame Necessário oriundos de processos físicos já em
andamento no 1º grau de jurisdição;
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b)  Demandas  do  Plantão  Judiciário,  assim  definidas  por
meio  da  Resolução  24,  de  29  de  junho  de  2011,  cujo
protocolamento  deverá  ocorrer  na  sede  do  Tribunal  de
Justiça. 
Art. 2º. Determinar as Diretorias dos Fóruns não recebam as
petições de recursos e ações originárias, em meio físico, a
partir de 27/04/2015, que não se enquadrem nas hipóteses
acima delineadas. 

Com  efeito,  no  caso  dos  autos,  ainda  que  houvesse  a
determinação no art. 2º do Ato, por equívoco, a Comarca de São João do Rio
do Peixe recebeu a petição do recurso pela via física no dia 12 de setembro de
2017,  concorrendo  com  a  agravante  ao  desatendimento  da  nova
regulamentação.

Verificada  a  falha,  esta  Relatoria  determinou  a  intimação  da
agravante  com a  consequente  devolução  do  prazo  recursal,  a  fim  de  que
houvesse a adequação na interposição do Recurso de Agravo de Instrumento. 

Em petição, o agravante relata que protocolou no PJE 2º grau do
TJPB  o agravo  de  instrumento,  no  dia  28  de  fevereiro  de  2018,  sob  o  nº
0801004.21.2018.815.0000, requerendo, portanto, a extinção do processo sem
resolução do mérito. 

Desta feita,  impõe-se o não conhecimento do  recurso,  frente a
falta de interesse recursal, haja vista, a interposição do agravo pela via correta,
facultando-se ao Relator a aplicação do art. 932,  III  do CPC  numa forma de
privilegiar a economia e a celeridade processuais, o qual abaixo transcrevo:

Art. 932. Incumbe ao relator: 

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida; 

Por tais razões,  nego seguimento ao Agravo de Instrumento
interposto.

P.I.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

 Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
             RELATORA

G/02
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