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ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0001680-87.1993.815.2001
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Cooperativa Mista dos Têxteis da Paraíba (Adv. Fábio Firmino de Araújo –

OAB/PB nº 6.509)
AGRAVADO: Estado da Paraíba, por sua Procuradora Silvana Simões de Lima e Silva

AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  INTERPOSTO  CONTRA
ACÓRDÃO.  INADMISSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
1.021,  NCPC.  ERRO  GROSSEIRO.  INAPLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.  APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, §4º, CPC. DESPROVIMENTO.

-  In casu, o recorrente interpôs Agravo Interno contra Acórdão que
desproveu o seu recurso de agravo interno, revelando-se, consoante a
dicção legal do art. 1.021, caput, do CPC, incabível, além de configurar
erro grosseiro, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ.

- Prescreve o art. 1.021, §4º, do CPC, que “Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o
agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento
do valor atualizado da causa.”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, aplicando
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a súmula de julgamento de fl. 279.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por  Cooperativa  Mista  dos
Têxteis da Paraíba contra decisão colegiada (acórdão fls.259/260) que negou provimento ao



agravo interno por ele manejado, em face do Estado da Paraíba. 

Irresignada com o provimento jurisdicional em menção, o agravante,
nas razões recursais, pugnou pela reforma da decisão, arguindo, em suma: a necessidade
de  concessão  da  gratuidade  judiciária,  o  direito  de  acesso  à  Justiça,  prova  da
impossibilidade do pagamento das custas.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso de agravo.

É o relato do que revela essencial.

DECIDO

A irresignação  diz  respeito acórdão  emanado  da  Quarta  Câmara
Especializada  Cível  desta  Corte,  fls.  259/260,  que  desproveu  o  agravo  interno
anteriormente interposto.

Na sistemática processual  brasileira,  mais especificamente o artigo
1.021,  do  NCPC,  afigura-se  erro  grosseiro  inescusável  a  interposição  do  Recurso  de
Agravo Interno contra Decisão colegiada,  até porque o agravo regimental  só é cabível
contra decisões monocráticas do relator.

Ademais,  de  acordo  com o art.  284,  caput,  do Regimento Interno
desta  Corte,  “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”.

O  dispositivo,  bem  se  vê,  restringe  a  admissibilidade  do  agravo
interno aos despachos e decisões monocráticas do relator, bem como dos Presidentes do
Tribunal e dos órgãos fracionários, não havendo, portanto, previsão quando se tratar de
decisão colegiada das câmaras, diga-se, Acórdão.

A jurisprudência  pátria,  inclusive  do  próprio  TJPB,  entende nesse
mesmo sentido, in verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO  GROSSEIRO.  INAPLICABILIDADE   DO  PRINCÍPIO  DA
FUNGIBILIDADE.  CONTRARIEDADE  AO  PRINCÍPIO  DA
ADEQUAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE
DO ART. 1.011, I c/c 932, III,  do CPC. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.  -   Contra  decisão  proferida  pelo  relator  caberá  agravo
interno  para  o  respectivo  órgão  colegiado,  observadas,  quanto  ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal (art. 1.021
do  CPC).  -   In  casu,  o  Recorrente  interpôs  Agravo  Interno  contra



Acórdão  que  desproveu  o  seu  recurso  apelatório,  revelando-se,
consoante a dicção legal do art. 1.021, caput, do CPC, incabível, além
de configura-se erro grosseiro, na esteira da jurisprudência pacífica do
STJ.” (TJPB – AINT 0068674-62.2014.815.18/10/2017 – Des. Leandro dos
Santos – 18/10/2017)

“PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.   PRAZO
PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO
RISTJ. CINCO DIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO.
INTEMPESTIVIDADE.  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO
REGIMENTAL  CONTRA  DECISÃO  COLEGIADA.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo
regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme
estabelecido no art.  258  do  RISTJ.  Na presente  hipótese,  em que o
agravo regimental  foi  interposto pela  Defensoria  Pública (prazo em
dobro), o recurso deverá ser protocolizado em 10 (dez) dias, o que não
ocorreu no caso.  2.  Ademais,  a  interposição de agravo regimental  é
manifestamente incabível contra decisão emanada de órgão colegiado.
3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp
685.496/MG,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA  TURMA,
julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017)

In casu,  o Recorrente interpôs Agravo Interno contra Acórdão que
desproveu o seu recurso de agravo interno anterior, revelando-se, consoante a dicção legal
do art. 1.021, caput, do CPC, incabível, além de configurar erro grosseiro, na esteira da
jurisprudência pacífica do STJ.

A  interposição  do  recurso  contra  decisão  colegiada  da  Câmara
constitui erro grosseiro, impedindo seu conhecimento, ainda que se alegue o princípio da
fungibilidade  recursal.  O  próprio  STJ  já  se  pronunciou  asseverando  que  “O  agravo
regimental  interposto  em  face  de  decisão  de  órgão  colegiado  é  manifestamente
incabível”.1

Outrossim,  sublinhe-se  que  o  juízo  de  admissibilidade,  quanto  à
apreciação de todos os pressupostos recursais, é matéria de ordem pública, devendo ser
apreciado pelo órgão julgador, independente do requerimento das partes.

Por  fim,  prescreve  o  art.  1.021,  §4º,  CPC,  que  “Quando  o  agravo
interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime,
o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Desta feita, nego provimento ao agravo interno, aplicando multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de outro
1 STJ - AgRg na AR 4.218/SP - Rel. Min. Humberto Martins – S1 – j. 14/12/2011 - DJe 19/12/2011.



recurso condicionada ao depósito prévio, nos termos do art. 1.021, §5º, CPC.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, aplicando
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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