
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0077408-70.2012.815.2001 — 4ª Vara da 
Fazenda Pública da Capital
Relator        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravante : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Tadeu Almeida Guedes
Agravado   :Clidenor Tavares Ferreira de Castro 
Advogado  : Hildebrando Costa Andrade

AGRAVO  INTERNO  —  INTERPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO 
COLEGIADA —  IMPOSSIBILIDADE — SEGUIMENTO NEGADO .

— “Mostra-se inadequada a interposição de agravo interno contra acórdão, pois, 
segundo o § 1º do art. 557 do CPC, tal recurso apenas tem cabimento para atacar 
decisões  singulares  do  relator,  fundadas  no  caput  e  no  §  1º-A  do  mesmo 
dispositivo.  Assim,  não  configurado  o  requisito  extrínseco  de  admissibilidade 
relativo  ao  cabimento,  não  merece  ser  conhecido  o  recurso”.  (Agravo  Nº 
70033608373, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio 
Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 17/12/2009)

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno (fls. 113/122) interposto pelo Estado da Paraíba 
contra  o  acórdão  de  fls.  99/101  que  deu  provimento  em  parte  a  apelação  cível,  apenas  para 
“reformar a sentença de primeiro grau afastando da sentença objurgada a prescrição reconhecida,  
bem como determinar o retorno dos autos a comarca de origem para  o proferimento de uma nova  
decisão.”

Pede o provimento do agravo.

É o relatório.

O presente Agravo Interno não merece ser conhecido.

É que conforme os ditames legais, o presente recurso só é admitido contra 
decisões monocráticas, o que não é o caso dos autos, haja vista que o recurso em análise objetiva 
impugnar uma decisão colegiada.

Segundo Nelson Nery Jr: 

A norma prevê recurso de agravo interno contra o ato decisório, singular, do relator, de 
inadmissibilidade, provimento ou improvimento do recurso. (NERY, Nelson,  Código 
de Processo Civil Comentado, pág.961, Editora RT)
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Em conformidade com o acima foi exposto, reza o art. 284 do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

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 diapasão, a jurisprudência unânime corrobora a impossibilidade de 
interposição  de  agravo  interno  em face  de  decisão  colegiada,  por  ausência  de  previsão  legal. 
Vejamos:

AGRAVO DO .ART. 557, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPOSIÇÃO 
CONTRA ACÓRDÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  ERRO  GROSSEIRO.  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO. "Trata-se de erro grosseiro a interposição de recurso de  agravo interno 
(art. 557, § 1º do cpc) e agravo regimental (art. 195 do ritjsc) contra decisão colegiada, 
destinando-se  estes  a  combater  decisões  monocráticas  que  negam  seguimento  a 
recurso,  e  que causam gravame à parte.  (agravo em apelação cível  n.  2006.042489-
9/0001.00. Des. Lédio rosa de andrade. Data: 04/08/2008)" (agravo (§ 1º art. 557 do cpc) 
em apelação cível n. 2008.071845-5, de araranguá, terceira câmara de direito comercial, 
rel. Des. Raulino jacó brüning, j. Em 30/11/11). (TJSC; AG-AC 2010.070438-1/0001.00; 
Campos Novos; Segunda Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Rejane Andersen; Julg. 
20/03/2012; DJSC 02/05/2012; Pág. 317) 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO 
COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. Conforme o disposto nos arts.  545 do Código de 
Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é 
cabível  agravo  regimental  contra  decisão  monocrática,  sendo  manifestamente 
inadmissível  sua  interposição  contra  acórdão.  Agravo  regimental  não  conhecido. 
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 97.835; Proc. 2011/0295505-3; DF; Segunda Turma; Rel. 
Min. Humberto Martins; Julg. 19/04/2012; DJE 26/04/2012) 

CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CÍVEL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
DECISÃO  COLEGIADA.  AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.  REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento 
ou  mesmo  de  Agravo  Regimental  contra  decisão  colegiada,  desconsiderando  o 
disposto nos arts. 522 e 557, caput e § 1º do CPC, bem como a previsão dos arts. 219 e 
242 do Regimento Interno desta Corte que somente autoriza a interposição de agravo para 
impugnar  decisão  proferida  monocraticamente.  2.  Recurso  não  conhecido  (TJCE;  AI 
000738307.2011.8.06.0000;  Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Clécio  Aguiar  de 
MagalhãesCLECIO AGUIAR DE MAGALHAES; DJCE 09/04/2012; Pág. 48).

Neste  caso,  seria  cabível,  no  máximo,  a  oposição  de  Embargos 
Declaratórios, isto se presentes as hipóteses elencadas no art. 535 do CPC. 

Por outro lado, importa salientar ser inadmissível a aplicação do princípio 
da fungibilidade ao caso, face à inexistência de divergência ou dúvida objetiva quanto ao recurso 
cabível, caracterizando, portanto, erro grosseiro a interposição de Agravo Interno contra a decisão 
proferida pelo Colegiado.  

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. NÃO 
CONHECIMENTO.  Mostra-se inadequada a interposição de agravo interno contra 
acórdão, pois, segundo o § 1º do art. 557 do CPC, tal recurso apenas tem cabimento 
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para atacar decisões singulares do relator, fundadas no caput e no § 1º-A do mesmo 
dispositivo. Assim, não configurado o requisito extrínseco de admissibilidade relativo 
ao  cabimento,  não  merece  ser  conhecido  o  recurso.  AGRAVO  INTERNO  NÃO 
CONHECIDO. (Agravo Nº 70033608373, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 17/12/2009)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, 
NEGOU  PROVIMENTO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ERRO  GROSSEIRO. 
AUSÊNCIA DE DUVIDA OBJETIVA. Recurso cabível tão-somente em face de  decisão 
monocrática proferida com base no art. 557, caput ou §1º-A, do CPC, consoante prevê o § 
1º  do  mesmo  artigo  do  diploma  processual.  A interposição  de  agravo  interno visa 
justamente o julgamento do pedido veiculado no agravo de instrumento pelo Colegiado, o 
que  já  ocorreu.  Descabido,  por  outro  lado,  o  seu  conhecimento  como  embargos 
declaratórios, na medida em que, além desses exigirem eventual omissão, contradição ou 
obscuridade  no  acórdão,  constitui  erro  grosseiro  a  interposição  de  recurso  inadequado 
quando a lei expressamente determina quais são suas hipóteses de cabimento. Além do 
mais, inexiste divergência na doutrina ou na jurisprudência sobre quais são as hipóteses em 
que cabível a interposição de agravo interno. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
(Agravo  Nº  70023392442,  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator: 
Osvaldo Stefanello, Julgado em 10/04/2008) 

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INADMISSIBILIDADE. 
RECURSO CONTRA ACÓRDÃO. O recurso previsto no art.  557, § 1º,  do CPC, tem 
como  objeto  tão-somente  o  ato  decisório  singular  do  Relator.  Destarte,  mostra-se 
manifestamente inadmissível agravo interno contra decisão proferida pelo Colegiado que 
negou  provimento  ao  agravo  de  instrumento  anteriormente  interposto  pelo  recorrente. 
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo Nº 70018577031, Sexta Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Ubirajara Mach de Oliveira, Julgado em 29/03/2007) 

Diante do exposto, com fulcro no art. 557,  caput, do Código de Processo 
Civil e 284, do RITJPB, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014
                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator – Juiz convocado
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