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AGRAVO  INTERNO.  PAGAMENTO  DE  CUSTAS
PROCESSUAIS. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO  SOCIAL.   ISENÇÃO.  DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 178, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES DO RECURSO.
NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO  DESACERTO  DA
DECISÃO.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.
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- Nos termos da Súmula nº 178, do Superior Tribunal
de  Justiça,  o  Instituto  Nacional  do Seguro  Social  -
INSS não goza de isenção do pagamento de custas e
emolumentos em ações acidentárias.

-  O  enunciado  do  art.  29,  da  Lei  Estadual  nº
5.672/1992 que isenta à Fazenda Pública Estadual do
pagamento de custas processuais não se estende às
autarquias federais.

-  É de se manter a decisão monocrática que negou
seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput,
do Código de Processo Civil,  mormente quando as
razões  do  agravo  interno  limitam-se  a  revolver  a
matéria já apreciada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  172/177,
interposto  pelo  INSS  -  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social contra  decisão
monocrática, fls. 163/167, que negou seguimento à Apelação por ele interposta, para
manter a sentença no que tange ao pagamento das custas processuais.

Nas suas razões, o recorrente pugna pela retratação
da decisão monocrática hostilizada, para que seja dado provimento ao Recurso de
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Apelação e, por conseguinte, reformada a sentença no tocante a sua condenação ao
pagamento  de  custas  processuais,  declarando  a  isenção  perseguida,  haja  vista  o
enunciado no art. 29, da Lei Estadual nº 5.672/92 (Regimento de Custas do Estado da
Paraíba). Assim não sendo, requer a apreciação do reclamo pelo colegiado.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Pois  bem.  O  decisum que  o  INSS  -  Instituto
Nacional do Seguro Social busca submeter ao controle do Colegiado, quanto
ao pleito referente à isenção das custas processuais, consignou, fls. 163/167:

O cerne da questão consiste em saber se agiu com
acerto a Juíza sentenciante ao condenar o  Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS – ao pagamento
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de custas processuais.
De  logo,  cumpre  esclarecer  não  ser  a  autarquia
recorrente  isenta  do  pagamento  de  custas  e
emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios,
quando  forem  propostas  na  Justiça  Estadual,
consoante  entendimento  sumulado  do  Superior
Tribunal de Justiça, senão vejamos:
Súmula nº 178/STJ - O INSS não goza de isenção do
pagamento  de  custas  e  emolumentos,  nas  ações
acidentárias  e  de  benefícios,  propostas  na  Justiça
Estadual.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO.  CUSTAS  PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.
178/STJ.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA  N.  111/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.  "O INSS não goza
de isenção do pagamento de custas e emolumentos,
nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na
justiça  estadual".  Súmula  n.  178/STJ.  2.  "os
honorários  advocatícios,  nas  ações  previdenciárias,
não  incidem  sobre  as  prestações  vencidas  após  a
sentença". Súmula n. 111/STJ. 3. Agravo regimental
parcialmente  provido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.098.097;
2008/0223921-4;  Sexta  Turma;  Relª  Desª  Conv.
Alderita  Ramos  de  Oliveira;  DJE  31/05/2013;  Pág.
1021) - sublinhei.
Nessa direção, o seguinte aresto deste Sodalício:
MONOCRÁTICA  PROFERIDA  EM  ANÁLISE  À
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APELAÇÃO  CÍVEL.  CONDENAÇÃO  DO  INSS
EM CUSTAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA  Nº  178,  DO  STJ.  ENTENDIMENTO
DOMINANTE  DO  TJPB.  DESPROVIMENTO.
Súmula nº 178 do STJ. O INSS não goza de isenção
do pagamento de custas e emolumentos, nas ações
acidentárias  e  de  benefícios,  propostas  na  justiça
estadual. (TJPB;  Rec.  0042830-86.2009.815.2001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José
Aurélio da Cruz; DJPB 27/06/2014; Pág. 16) 
Em  igual  linha  de  entendimento,  os  seguintes
julgados:  TJPB;  Rec.  200.2001.030545-2/001;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 21/05/2013; Pág.
13;  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
00391130320088152001  -  Órgão  (3ª  Câmara  cível)  -
Relator Dr. João Batista Barbosa - Juiz Convocado -
julgado em 25/02/2014.
Da mesma forma, não merece guarida à alegação de
não pagamento das custas processuais em razão do
contido no art. 29 da Lei nº 5.672/92, o qual isenta a
Fazenda Pública de tal obrigação. Eis o que enuncia
o dispositivo legal:
A  Fazenda  Pública,  vencida,  não  está  sujeita  ao
pagamento de custas, mas fica obrigada a ressarcir o
valor das despesas feitas pela parte vencedora.  
Pela redação do citado comando legal, infere-se que
a isenção ali  prevista não se estende às autarquias
federais,  no  caso,  o  INSS -  Instituto  Nacional  do
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Seguro Social, não sendo a hipótese, portanto, de se
promover  interpretação  extensiva  não  autorizada
por norma, quando o próprio legislador não o fez. 

Inconformado  com  tal  pronunciamento,  o  INSS  -
Instituto Nacional do Seguro Social defende a inaplicabilidade da Súmula nº 178, do
Superior Tribunal de Justiça na hipótese telada, alegando, para tanto, que o raciocínio
ali enunciado abrangeria tão somente os casos em que não houvesse lei estadual local
regulamentando a isenção ora postulada, destacando, ainda, a possibilidade do não
pagamento das custas processuais, em razão do contido no art. 29, da Lei nº 5.672/92,
que isenta a Fazenda Pública Estadual de tal obrigação.

Sem  maiores  delongas,  entendo  não  merecer
acolhimento a irresignação em testilha. 

Senão vejamos. O art. 29, da Lei nº 5.672/1992, que
dispõe sobre o Regimento de Custas Judiciais e Emolumentos Extra Judiciais, assim
enfrenta o tema:

A  Fazenda  Pública,  vencida,  não  está  sujeita  ao
pagamento de custas, mas fica obrigada a ressarcir o
valor das despesas feitas pela parte vencedora.  

Com  efeito,  a  redação  do  dispositivo  legal  em
comento não estende a isenção aos entes autárquicos, mormente em se tratando de
autarquia  federal,  no  caso,  o  INSS  -  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,  não
cabendo  promover  interpretação  extensiva  não  autorizada  por  norma,  quando  o
próprio legislador não o fez. 
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Sobre o tema, o seguinte aresto:

PREVIDENCIÁRIO.  CUSTAS  PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.
178/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA
N.  111/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "O INSS não goza de
isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas
ações  acidentárias  e  de  benefícios,  propostas  na
justiça estadual". Súmula n. 178/STJ. 2. "os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem
sobre  as  prestações  vencidas  após  a  sentença".
Súmula  n.  111/STJ.  3.  Agravo  regimental
parcialmente  provido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.098.097;
2008/0223921-4;  Sexta  Turma;  Relª  Desª  Conv.
Alderita  Ramos  de  Oliveira;  DJE  31/05/2013;  Pág.
1021) – sublinhei.

Na mesma direção, julgado desta Corte de Justiça:

MONOCRÁTICA  PROFERIDA  EM  ANÁLISE  À
APELAÇÃO  CÍVEL.  CONDENAÇÃO  DO  INSS
EM CUSTAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA  Nº  178,  DO  STJ.  ENTENDIMENTO
DOMINANTE  DO  TJPB.  DESPROVIMENTO.
Súmula nº 178 do STJ. O INSS não goza de isenção
do pagamento de custas e emolumentos, nas ações
acidentárias  e  de  benefícios,  propostas  na  justiça
estadual. (TJPB;  Rec.  0042830-86.2009.815.2001;

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0001315-54.2011.815.0141                                                                                                                                                      7



Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José
Aurélio da Cruz; DJPB 27/06/2014; Pág. 16) 

Frente  a  essas  considerações,  conclui-se  que  o
agravante não goza do mesmo benefício autorizado legalmente à Fazenda Pública
Estadual,  no tocante à isenção de custas,  pois o art.  29,  da Lei nº 5.672/1992, não
autoriza  a  concessão  às  autarquias  federais,  como  bem  ressaltado  no  decisório
impugnado.  

Nesse  panorama,  percebe-se  que  o  agravante
procurou apenas rediscutir os pontos já analisados na decisão monocrática recorrida,
não havendo motivo, contudo, para reformá-la.

Assim,  com  base  nas  razões,  acima  aduzidas,
mantenho todos os termos do provimento hostilizado, não havendo outro caminho
senão o desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
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Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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