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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO
CONTRA  ACÓRDÃO.  NÃO  CABIMENTO.
INADEQUAÇÃO.  MATÉRIA  SUMULADA.
RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 557, CAPUT, DO
CPC. APLICAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO.

Contra  decisão  colegiada  não  comporta  Agravo
Interno, por ser este recurso cabível tão somente de
despachos e decisões do relator e dos Presidentes
do  Tribunal,  do  Conselho  da  Magistratura  e  das
Câmaras, que causarem prejuízo ao direito da parte,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.  249/252)  manejado por  Carmem
Lúcia de Sousa Alves e outros  em face de acórdão prolatado às fls. 242/247, que,
após  acolher  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  deu  provimento  ao  apelo
interposto pelo  Município de São José de Piranhas na  Ação de Obrigação de
Fazer.

Sustentam os agravantes que a decisão agravada não observou a
jurisprudência  sedimentada  nesta  Corte  de  Justiça,  que  reconhece  o  direito  ao
pagamento  dos  adicionais  de  insalubridade  pleiteados,  bem  como  aponta  ser
desnecessária a realização de perícia, face a presunção de risco relacionado ao
cargo de gari.



É o relatório.
Decido:

Do  cotejo  do  caderno  processual,  observo  que  os  agravantes
aviaram o presente recurso de Agravo Interno contra o acórdão de fls.  242/247.

Ocorre  que  mencionado  recurso  é  cabível  tão  somente  de
despachos e decisões do relator e dos Presidentes do Tribunal, do Conselho da
Magistratura e das Câmaras que causarem prejuízo ao direito da parte, nos termos
do art.  284 do Regimento Interno deste Tribunal  de Justiça,  que tem a seguinte
redação:

Art.  284.  Ressalvadas  as  exceções  previstas  em lei  e
neste Regimento, são impugnáveis por agravo interno, no
prazo de cinco dias, os despachos e decisões do relator e
dos  Presidentes  do  Tribunal,  do  Conselho  da
Magistratura e das Câmaras, que causarem prejuízo ao
direito da parte.

Nesse  tirocínio,  atesta-se  a  impossibilidade  de  cabimento  do
vertente recurso, eis que a decisão recorrida (acórdão) foi proferida por uma das
Câmaras Cíveis do Tribunal, a saber, a Primeira Câmara Cível.

Como se não bastasse, a questão foi sumulada por este Tribunal,
através da seguinte enunciado: 

Súmula 03: Das decisões proferidas pelo Tribunal Pleno
e Órgãos fracionários não cabe agravo regimental.

Pois bem. De acordo com o princípio da adequação recursal, para
cada ato decisório, existe uma única espécie de irresignação indicada pela lei, de
sorte que, se a parte pretende insurgir-se contra o decisum, deverá ser diligente na
eleição do recurso oportuno, sob pena de não conhecimento. 

Nesse  ínterim,  é  inadmissível  Agravo  Interno  contra  decisão
subjetivamente plúrima (proferida por órgão colegiado). Veja-se aresto desta Corte
Estadual, in verbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
RITJP.  ART.  284.  ERRO  GROSSEIRO.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  ART.  557,  CAPUT,
CPC. - “O agravo interno é via recursal adequada para
impugnar decisão monocrática do relator, sendo incabível
a  sua  interposição  contra  acórdão  proferido  por  órgão
colegiado”.  [AGRAVO  INTERNO  N.  0001777-
22.2012.815.0611.  RELATOR:  Desembargador  João
Alves da Silva, publ. 15/12/2014]

É oportuno registrar, mais uma vez, ser inadmissível a interposição
de Agravo Interno contra acórdão, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade
recursal, para acolher mencionado recurso através de outra espécie de irresignação,



uma vez que se trata de erro grosseiro. Nesse sentido, cito o seguinte precedente do
STJ (negritei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  DECISÃO  COLEGIADA.
RECURSO  MANIFESTAMENTE  INCABÍVEL.  ERRO
GROSSEIRO.  INADMISSIBILIDADE.  AGRAVO  NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 258 e 259 do RISTJ, somente é
cabível  agravo  regimental  contra  decisões  unipessoais
proferidas  pelo  Relator,  constituindo  erro  grosseiro  e
inescusável a interposição desse recurso para impugnar
julgamento colegiado.
2. Agravo regimental não conhecido.
[AgRg  no  AgRg  no  AREsp  581.378/RJ,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015]

PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR - EXTINÇÃO DA
MEDIDA  CAUTELAR  POR  NÃO  SE  VERIFICAR  A
PRESENÇA  CONCOMITANTE  DOS  CORRELATOS
REQUISITOS.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE.
1.  O pedido  de reconsideração,  sem previsão  legal  no
ordenamento  jurídico,  não  pode  ser  recebido  contra
decisão  colegiada,  pois  configura  erro  grosseiro,
inviabilizando seu recebimento, por aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, como embargos de declaração .
2. A despeito da inexistência de previsão legal, o pedido
de  reconsideração  pode  ser  recebido  como  agravo
regimental  para  impugnar  decisão  monocrática  do STJ,
desde que observada a tempestividade de 5 (cinco) dias,
nos termos do art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu na
hipótese.
3. Pedido de reconsideração não conhecido.
[RCD no AgRg na MC 23.220/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI,  QUARTA TURMA,  julgado  em 03/02/2015,  DJe
13/02/2015]

Nessa perspectiva, nego seguimento ao Agravo Interno, diante da
sua inadmissibilidade, com base no caput do sobredito art. 5571. 

P. I. 

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

                                    Desembargadora  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                               Relatora 

G/03

1 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 nº 9.756, de 17.12.1998)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9756.htm#art557

