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APELAÇÃO. EXCEÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA.
RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA REMANSOSA
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
CONFIGURAÇÃO  DE  ERRO  GROSSEIRO.   NÃO
CABIMENTO  DO  RECLAMO.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
SEGUIMENTO NEGADO.

-  A  exceção  de  incompetência  constitui  uma  das
formas de defesa do réu e, uma vez separadamente
autuada,  será  encerrada  mediante  decisão
interlocutória. 

-  A  interposição  de  apelação  cível  para  desafiar
decisão  que  aprecia  exceção  de  incompetência
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configura-se erro inescusável, afastando-se, assim, a
aplicação do princípio da fungibilidade.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  82/85,  interposta  pelo
Hospital  da  Polícia  Militar  General  Edson  Ramalho nos  autos  da  Ação  de
Indenização por Danos Morais proposta por Virgínia de Souza Gomes, insurgindo-
se contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da
Capital, fls. 78/80, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e o que consta dos autos, estando o
caso  analisado  devidamente  esclarecido,  Acolho  a
Exceção  de  Incompetência,  declinado  da
competência  para  processar  e  julgar  a  Ação  de
Indenização por Danos  Morais, em apenso, devendo
encaminhar-se  o  feito  à  distribuição  para  que  seja
remetido  a  uma das  Varas  da  Fazenda  Pública  da
capital, a teor do art. 165, I, da LOJE. 

Em  suas  razões,  o  recorrente  se  insurge  contra  a
parte da sentença que o considerou como empresa pública, em dissonância com a
prova  carreada  aos  autos,  em  que  constata  se  cuidar  de  um  órgão  público
pertencente ao Estado da Paraíba.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 97/101,
da  lavra  da  Dra.  Marilene  Lima  de  Campos  de  Carvalho,  opinou  pelo  não
conhecimento do recurso, em decorrência de erro grosseiro na interposição.

 
É o RELATÓRIO.

DECIDO
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O presente apelo não se credencia ao conhecimento.

Com  efeito,  a  decisão  que  julga  a  exceção  de
incompetência  possui  caráter  interlocutório  e  é  recorrível  mediante  agravo  de
instrumento, motivo pelo qual a interposição de apelo constitui erro grosseiro.

Neste  sentido,  calha  transcrever  os  dispositivos
legais que tratam das hipóteses do cabimento do aludido expediente, vejamos:

Art.  299.  A  contestação  e  a  reconvenção  serão
oferecidas simultaneamente, em peças autônomas; a
exceção  será  processada  em  apenso  aos  autos
principais.

E,

Art.  307. O excipiente argüirá  a incompetência  em
petição  fundamentada  e  devidamente  instruída,
indicando o juízo para o qual declina.

Ainda,

Art.  311. Julgada  procedente  a  exceção,  os  autos
serão remetidos ao juiz competente.

À toda evidência, após a interposição da exceção de
incompetência,  o  Julgador  formará  autos  apartados  e  julgará  improcedente  ou
procedente,  e,  neste  último  caso,  enviará  ao  “juiz  competente”,  constituindo,
portanto, decisão de natureza interlocutória.  

Sem  maiores  delongas,  conforme  a  remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é
a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional (Constituição da
República, art. 105, inc. III), o recurso cabível contra a decisão que julga exceção de
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incompetência é o agravo de instrumento. Confira-se 

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.  ERRO  GROSSEIRO. 1.  A
aplicação do princípio da fungibilidade restringe-se a
casos em que não há má-fé na utilização do recurso
errado ou erro  grosseiro,  o  que significa  dizer  que
deve haver dúvidas objetivamente demonstráveis ou
constatáveis na doutrina ou jurisprudência acerca do
cabimento  do  recurso.  2.  Negado  seguimento  ao
recurso  especial.  (STJ;  REsp  1.440.357;  Proc.
2014/0050200-8; DF; Terceira Turma; Relª Minª Nancy
Andrighi; DJE 27/06/2014) - sublinhei.

E, 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
FEDERAL.  EXCEÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA.
RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.
1.  O  recurso  cabível  contra  a  decisão  que  julga
exceção  de  incompetência  é  o  agravo  de
instrumento. Precedentes do STJ.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp  938.143/RS,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
24/11/2008, DJe 19/12/2008) - negritei.

Raciocínio  igualmente  seguido  pelos  Tribunais
pátrios: 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  HONORÁRIOS  DE
PROFISSIONAIS  LIBERAIS.  EXCEÇÃO  DE
INCOMPETÊNCIA. A  decisão  que  aprecia  o
incidente  de  exceção  de  incompetência  desafia
agravo de  instrumento.  A interposição de apelação
configura  erro  grosseiro.  Recurso  não  conhecido.
(TJRS;  AC  0419422-95.2014.8.21.7000;  Passo  Fundo;
Décima Sexta Câmara Cível;  Rel.  Des.  Paulo Sérgio
Scarparo; Julg. 12/02/2015; DJERS 24/02/2015).

Também, 

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  ACIDENTE  DE
VEÍCULO.  DECISÃO  QUE  JULGA EXCEÇÃO  DE
INCOMPETENCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO.
NÃO  CONHECIMENTO  DO  APELO.  ERRO
GROSSEIRO. Sendo a exceção de incompetência um
incidente processual, o recurso cabível é o agravo de
instrumento,  não  sendo  possível  a  aplicação  do
princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de
erro  grosseiro  a  interposição  de  apelação.  (TJMG;
APCV  1.0338.10.005641-9/001;  Rel.  Des.  Alberto
Henrique; Julg. 29/01/2015; DJEMG 06/02/2015) 

Ainda, 

ACIDENTE  DO  TRABALHO.  Julgamento  de
improcedência  de  exceção  de  incompetência.
Apelação inadequação da via recursal erro grosseiro
caracterizado.  Princípio  da  fungibilidade.
Inaplicabilidade.  Recurso  voluntário  autárquico  e
reexame  necessário  não  conhecidos.  (TJSP;  RN
0092451-37.2012.8.26.0224;  Ac.  7198221;  Guarulhos;
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Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel.  Des.
João Negrini; Julg. 26/11/2013; DJESP 13/01/2014)

Demais  disso,  convém enfatizar  a  inviabilidade  da
aplicação do princípio da fungibilidade, à hipótese em apreço, dada a inocorrência de
pressuposto necessário para sua adoção, qual seja, a existência de erro grosseiro a
respeito do recurso cabível na espécie, por ser inadmissível apelação contra decisão
interlocutória.

Por fim, ressalta-se que o art. 557,  caput, do Código
de Processo Civil, permite ao Relator negar seguimento a recurso, através de decisão
monocrática, quando este estiver manifestamente inadmissível. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 557,  caput,
do  Estatuto  Processual  Civil, NÃO  CONHEÇO  DA  APELAÇÃO,  POR
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA  E,  EM  CONSEQUÊNCIA,  NEGO-LHE
SEGUIMENTO.

P. I.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

                                                         Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                   Desembargador
                                                                                          Relator
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