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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO. 
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA 
(ACÓRDÃO).  APLICABILIDADE  DO  DISPOSTO 
NO  ARTIGO  557,  §  1º,  DO  CPC.  NÃO 
CABIMENTO.  ERRO  GROSSEIRO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO 
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  NÃO 
CONHECIMENTO.

-  De  acordo  com o  art.  557,  §  1º,  do  Código  de 
Processo Civil,  somente as decisões monocráticas 
são passíveis  de impugnação por meio de agravo 
interno. 

- A interposição de agravo interno contra decisão 
colegiada  configura-se  erro  inescusável, 
afastando-se,  assim,  a  aplicação  do  princípio  da 
fungibilidade.

VISTOS, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco BMG contra 
acórdão (fls.  207/210)  proferido  pela  3ª  Câmara  Cível  que,  por  votação 
unânime,  NEGOU  PROVIMENTO  ao  recurso  apelatório interposto  pela 
agravante.

Insatisfeito,  o  recorrente  interpôs  Agravo  Interno  às  fls. 
213/221, pugnando pela reforma da decisão recorrida, sob o fundamento de 
que houve lesão ao art.  557 do CPC, isto  porque não poderia  ter  havido 
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julgamento monocrático pelo relator. Ao final, pugnou fosse exercido o Juízo 
de  retratação  pelo  Relator  e,  em  caso  contrário,  fosse  encaminhado  o 
presente agravo para julgamento pelo Colegiado.

É o breve relato.

DECIDO.

Cuida-se  de  Agravo  Interno interposto  pelo  Banco  BMG 
visando atacar acórdão da 3ª Câmara Cível desta E. Corte, que NEGOU 
PROVIMENTO ao recurso apelatório interposto pela agravante.

Tal recurso, por sua vez, não merece ser conhecido, pois 
de acordo com as disposições contidas no art.  557,  §  1º,  do CPC,  a 
aludida  via  recursal  cabe,  tão-somente,  contra  decisões  unipessoais, 
proferidas  pelo  relator  do  feito. Nesse  sentido,  calha  transcrever  o 
dispositivo supra.

“Art.  557.  -  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  
dominante  do respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal  
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei  
n.º 9.756, de 17.12.1998)

§  1º-A.  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o  
relator poderá dar provimento ao recurso. (Incluído pela  
Lei n.º 9.756, de 17.12.1998)

§ 1º. Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias,  
ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se  
não houver retratação, o relator apresentará o processo  
em mesa,  proferindo voto;  provido o agravo,  o recurso  
terá seguimento”.

E  no  caso,  tratando-se  de  agravo  interno  interposto  contra 
decisão colegiada, transparente a sua inadmissibilidade. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  reiteradas  vezes,  já  se 
manifestou acerca da inadequação do agravo interno para atacar  acórdão 
prolatado por órgão colegiado. Nesse sentido, destacam-se os julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL  QUE  NÃO  MERECE  SER 
CONHECIDO PELOS SEGUINTES FUNDAMENTOS:  -  
ACÓRDÃO  PROFERIDO  POR  TURMA.  ERRO 
GROSSEIRO,  -  SUBSTABELECIMENTO  ASSINADO 
POR  ADVOGADOS  SEM  PODERES  NOS  AUTOS.  
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  STJ/115.  RECURSO 
INEXISTENTE; E RECURSO INTEMPESTIVO. 1.-  Não 
cabe  Agravo  Regimental  contra  Acórdão  proferido 
por Turma julgadora. 2.- Impossibilidade de aplicação 
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do princípio da fungibilidade, por consistir em erro  
grosseiro.  Precedentes.  3.-  Além  disso,  é  pacífica  a  
jurisprudência desta Corte no sentido de que não basta 
apenas  a  juntada  de  substabelecimento,  é  necessário  
que exista anterior outorga de procuração ao advogado 
substabelecente.  "Na  instância  especial  é  inexistente  
recurso  interposto  por  advogado  sem  procuração  nos 
autos"  -  Súmula  STJ/115.  4.-  Incabível  é  o  Agravo  
Regimental  interposto  após  o  encerramento  do  prazo 
estabelecido pelo artigo 545 do Código de Processo Civil  
e 258 do Regimento Interno deste Tribunal.  5.- Agravo  
Regimental  não  conhecido.  (STJ    ,  Relator:  Ministro  
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/08/2013, T3 -  
TERCEIRA TURMA) (Destaque inexistente no original).

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE 
DIVERGÊNCIA.  INTERPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO 
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO, À LUZ DO DISPOSTO 
NOS ARTS. 557, § 1.º, DO CPC E 258 DO REGIMENTO  
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.  
De  acordo  com  as  disposições  contidas  nos  arts.  
557,  §  1.º,  do CPC e  258 do RISTJ,  caberá  agravo  
regimental das decisões unipessoais, proferidas pela  
Presidência  do  Órgão Julgador  ou  pelo Relator  do  
feito, ao qual, em não havendo retratação, compete  
apresentar o processo em mesa, para o julgamento  
colegiado.  2.  No  caso  dos  autos,  todavia,  a  
interposição  se  deu  contra  acórdão  proferido  pela  
Terceira  Seção,  que,  verificando  a  ausência  dos 
requisitos específicos, não conheceu dos embargos  
de divergência opostos pelo ora agravante.  3. Com 
base nessas considerações, há de se concluir pelo 
manifesto incabimento do presente agravo. 4. Agravo 
regimental  não  conhecido”.   (AgRg  nos  EREsp 
1066385/SP, Rel.:  Ministro  OG FERNANDES, Terceira  
Seção, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL.  INTERPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO 
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO, À LUZ DO DISPOSTO 
NOS  ARTS.  557,  §  1.º,  DO  CPC,  E  258  DO 
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA. 1. De acordo com as disposições contidas  
nos arts. 557, § 1º, do CPC e 258 do RISTJ, caberá  
agravo  regimental  das  decisões  unipessoais,  
proferidas  pela  Presidência  do  Órgão  Julgador  ou 
pelo  Relator  do  feito,  ao  qual,  em  não  havendo 
retratação, compete apresentar o processo em mesa,  
para o julgamento colegiado.  2.  No caso dos autos,  
todavia, a interposição se deu contra acórdão proferido  
pela  Segunda  Turma  desta  Corte,  que,  verificando  a  
existência de erro grosseiro à interposição do recurso de  
apelação  previsto  no art.  513 do Código de Processo  
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Civil  com vistas a reformar a decisão monocrática que  
deu  provimento  a  recurso  especial  da  autarquia,  não  
conheceu da petição. 3. Com efeito, o agravante incorreu  
novamente  em  erro  grosseiro,  diante  do  equívoco  
inescusável da interposição do regimental contra decisão 
colegiada,  o  que  afasta  a  incidência  do  princípio  da  
fungibilidade  recursal.  4.  Agravo  regimental  não 
conhecido. (STJ - AgRg na PET no REsp: 1311185 RN 
2012/0043080-7,  Relator:  Ministro  OG  FERNANDES,  
Data  de  Julgamento:  17/10/2013,  T2  -  SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013) (negritei).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO 
GROSSEIRO.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE 
RECURSAL. INAPLICABILIDADE.1.  Os arts.  557,  § 1º, 
do CPC e 258 do Regimento Interno do STJ prevêem 
o  agravo  regimental  somente  contra  decisão 
monocrática. 2. A interposição de agravo regimental 
contra  decisão  colegiada  constitui  erro  grosseiro, 
sendo  inviável  a  aplicação  do  princípio  da 
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso 
como  embargos  de  declaração.3.  Agravo  regimental 
não conhecido. (AgRg no MS 18218⁄DF, Relator Ministro 
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO, 
DJe 20⁄9⁄2013)  (grifos acrescidos). 

Demais disso, convém enfatizar a inviabilidade da aplicação 
do  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  no  caso  dos  autos,  dada  a 
inocorrência de pressuposto necessário para sua adoção, qual seja, a 
existência de erro grosseiro a respeito do recurso cabível na espécie, 
por ser inadmissível agravo interno  interposto em face de acórdão.

Por essas razões, com esteio no art. 557, caput, do Estatuto 
Processual Civil,  NÃO CONHEÇO O PRESENTE AGRAVO INTERNO,  por 
ser o mesmo manifestamente inadmissível. 

P.I.

João Pessoa, 12 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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