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A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM 
FACE  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA QUE  DEU 
PROVIMENTO AO APELO.  ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC. 
REDISCUSSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  ENTENDIMENTO 
MANTIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

- Inexistindo motivos para retratação, nega-se provimento 
ao  Agravo  interno interposto  contra  decisão 
monocrática que deu provimento monocrático ao 
recurso para,  nos  termos  do  Artigo  557,  §  1º-A,  do 
CPC, reconhecer a  legitimidade ativa do  Estado da 
Paraíba e,  por  conseguinte,  anular  a  sentença 
recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de 
origem, onde o feito deverá ser regularmente processado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos, em  negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do 
voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 67.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Agravo Interno interposto por  LUIZ JOSÉ MAMEDE 
DE  LIMA,  na  pessoa  de  seu  presentante  legal,  insurgindo-se  contra  decisão 
monocrática desta Relatoria que deu provimento monocrático ao recurso 
para  reconhecer a legitimidade  ativa do  Estado  da  Paraíba e,  por 
conseguinte,  anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos 
ao juízo de origem, onde o feito deverá ser regularmente processado –  ex vi do 
disposto no  Artigo 557, § 1º-A, do CPC.
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O Agravante irresignado com a  decisão monocrática de fls. 
49v/51v,  interpôs  o  presente  recurso,  postulando  a  reforma  da  decisão 
vergastada.

 Fez observar o Agravante em suas razões, em síntese, que 
o  entendimento  firmado  pelo  pelo  Supremo  Federal,  Corte 
Constitucional, é de que o Estado não possui legitimidade ad causam para 
executar multa imputada pelo TCE a gestor municipal.

Argumentou, ainda, que trata-se de multa aplicada ao ex-gestor 
do  Município de Serra Branca,  pelo  Tribunal de Contas da Paraíba,  em 
que  o  Estado  pretende  realizar  a  execução,  dessa  forma,  entendo  o 
Agravante que o Estado é parte ilegítima para figurar na presente lide.

Ao  final,  após  as  considerações  de  estilo,  requereu  o 
Agravante,  seja  reformada a  decisão  hostilizada,  em sede  de  Juízo  de 
retratação, julgando o mérito da lide e, caso assim não entenda o Eminente 
Relator,  requer a remessa dos autos a  Corte Especial deste  Tribunal  de 
Justiça.

É o relatório.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso, 
passo a decidir.

O presente  Agravo é  tempestivo e preenche os requisitos 
de admissibilidade, devendo, portanto, de ser conhecido.

A questão dispensa maiores comentários, não sendo caso de 
retratação, tampouco de provimento do presente Agravo Interno.

Analisando o arrazoado, entendo que o Agravante não trouxe 
nenhum argumento capaz de modificar o entendimento adotado quando da 
prolação da decisão agravada.

O Agravante fez observar em suas razões, em síntese que, que 
o  entendimento  firmado  pelo  pelo  Supremo  Federal,  Corte 
Constitucional, é de que o Estado não possui legitimidade ad causam 
para executar multa imputada pelo TCE a gestor municipal.

Disse  ainda,  que  em  se  tratando  de  multa  aplicada  ao  ex-
gestor do Município de Serra Branca, pelo  Tribunal de Contas da Paraíba, 
em que  o  Estado  pretende  realizar  a  execução,  dessa  forma,  entendo  o 
Agravante que o Estado é parte ilegítima para figurar na presente lide.
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No caso em análise, entendo que o presente  Agravo Interno 
não merece provimento, justamente porque a fundamentação da  decisão 
monocrática vergastada é bastante, por si mesma, para rebater, também, as 
razões deste Agravo Interno,  a qual   deu provimento monocrático ao 
recurso para reconhecer a legitimidade ativa do Estado da Paraíba e, por 
conseguinte,  anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos 
ao juízo de origem.

Vê-se,  no  mesmo  horizonte,  que  a motivação  do  recurso 
interposto deve impugnar a decisão recorrida,  demonstrando os pontos de 
sua  falibilidade  e  razões  da  postulada  reforma  ou  anulação.  Com  essa 
assertiva, não basta a mera interposição de recurso para suscitar a análise do 
mérito processual pelo Juízo “ad quem”.

De  certo,  que  a  matéria  encontra-se  pacificada  na 
jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores,  bem  como  neste  Egrégio 
Tribunal de Justiça, comportando, dessa forma, a análise monocrática, nos 
termos do Artigo 557, § 1º-A, do CPC:

Art. 557 § 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em 
manifesto confronto com súmula ou jurisprudência 
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de 
Tribunais  Superior,  o  relator poderá  dar 
provimento ao recurso.

Em  conformidade  com  o  que  restou  decidido 
monocraticamente,  a  jurisprudência  dominante  do Superior  Tribunal  de 
Justiça é  no  sentido  de  que reconhecer a  manifesta  legitimidade  do 
apelante, ora agravado, para o ajuizamento da execução objeto da presente 
demanda,  exatamente  como  perfilha  a  jurisprudência  majoritária:  Nesse 
sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE 
MULTA  IMPOSTA  A  EX-PREFEITO  MUNICIPAL  PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO 
ESTADO  PARA  AJUIZAR  A  COBRANÇA. NOVEL 
ENTENDIMENTO FIRMADO NA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA 
CORTE - EAG N. 1.138.822/RS.

1. Esta Corte Superior, por meio do EAg 1.138.822 / RS, 
firmou o entendimento de que a legitimidade para cobrar 
os créditos referentes a multas aplicadas por Tribunal de 
Contas é do ente público que mantém a referida Corte, 
no caso, o Estado do Rio de Janeiro.

2. Agravo regimental não provido. 1

1 STJ  -  AgRg no  REsp  1322244  /  RJ  –  Relator(a)  Ministro  BENEDITO GONÇALVES -  Órgão 
Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 13/11/2012 - Data da Publicação/Fonte 
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PROCESSUAL  CIVIL.  MULTA  IMPOSTA  A  EX-GESTOR 
MUNICIPAL  POR  TRIBUNAL  DE  CONTAS  ESTADUAL. 
EXECUÇÃO.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  ESTADO A  QUE 
PERTENCE A CORTE DE CONTAS.

1.  A  Primeira  Seção  do  STJ,  ao  julgar  os  EAG 
1.138.822/RS, da relatoria do Min. Herman Benjamin (DJe 
de  01/03/2011),  firmou  orientação  no  sentido  de  que  é 
preciso  "distinguir  os  casos  de  imputação  de 
débito/ressarcimento  ao  Erário  -  em  que  se  busca  a 
recomposição  do  dano  sofrido,  e,  portanto,  o  crédito 
pertence ao ente público cujo patrimônio foi atingido - dos 
de aplicação de multa, que, na ausência de disposição legal 
específica,  deve ser revertida em favor do ente a que se 
vincula o órgão sancionador".

2. Em se tratando de execução de multa imposta ao ex-
prefeito do Município de Rio Pardo/RS por infringência 
de Normas de Administração Financeira e Orçamentária 
pelo Tribunal de Contas Estadual, deve ser reconhecida 
a legitimidade ativa do Estado do Rio Grande do Sul. 3. 
Recurso especial provido.2

PROCESSUAL CIVIL.  TÍTULO  EXECUTIVO  FORMADO  NO 
TRIBUNAL  DE  CONTAS  ESTADUAL  EM  RAZÃO  DE 
IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-
PREFEITO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO.

1.  As  multas  aplicadas  pelos  Tribunais  de  Contas 
Estaduais deverão ser revertidas ao ente público com o 
qual a Corte tenha ligação, mesmo se impostas a gestor 
municipal. A  solução  adequada  é  proporcionar  ao 
próprio ente estatal a que esteja vinculado o Tribunal de 
Contas  a  titularidade  do  crédito  decorrente  da 
cominação da multa por ela aplicada no exercício de 
seu mister. Precedentes do STJ.

2. A legitimidade para ajuizar a ação de cobrança relativa ao 
crédito  oriundo  de  multa  lançada  contra  ex-prefeito  por 
Tribunal de Contas é do ente público que mantém o referido 
Órgão, neste caso, o Estado do Rio Grande do Sul.

3. Recurso Especial provido.3

[destaques de agora]

Em verdade, denota-se que o presente recurso apenas traduz-se 
em irresignação ao próprio julgado, via eleita pelo Agravante inadequada para 
o alcance de seu escopo, qual seja, a “reforma da decisão”.

DJe 22/11/2012.
2 STJ  -  REsp  1328779/RS,  Rel.  Ministra  ELIANA CALMON,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 

16/10/2012, DJe 22/10/2012.
3 STJ -  REsp 1300411 /  RS – Relator(a)  Ministro  HERMAN BENJAMIN -  Órgão Julgador T2 -  

SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 06/09/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 24/09/2012.
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Assim, acertada a decisão agravada. Por tais motivos, não se 
admite recurso que expresse inconformidade genérica com ato judicial 
atacado.

Portanto,  estando a  decisão agravada em perfeita  sintonia com 
entendimento  pacificado  pelos  Tribunais  Pátrios,  inclusive  deste  Tribunal, 
deve ser a mesma mantida em todos os seus termos – ex vi do  Artigo 557, § 
1º-A, do CPC.

D I S P O S I T I V O

À  vista  do  esposado,  esvaziado  o  presente  recurso  de 
argumentos plausíveis,  NEGO PROVIMENTO AO  AGRAVO INTERNO,  mantendo 
incólume a decisão agravada.

Presidiu  a  Sessão  de  Julgamento  Exma.  Desª.  Maria  das 
Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento,  Exmo  Des.  José 
Aurélio  da  Cruz  (Relator), a  Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes,  o  Exmo  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da  Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

     Desembargador José Aurélio da Cruz

  RELATOR
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