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Advogado : Theófilo Danilo Pereira Vieira (OAB/PB nº 15.950)
Apelado : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
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PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO POR  INADMISSIBILIDADE.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO.  DECISÃO  QUE  NÃO  CONHECE  A
IMPUGNAÇÃO  À  PENHORA  E  DETERMINA  O
REGULAR  PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO
EXECUTIVO.  IRRESIGNAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DE
APELAÇÃO  CÍVEL.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA.  RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  EXPRESSA  PREVISÃO  LEGAL,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ART.  1.015  DO  CPC/15.
ERRO  GROSSEIRO.  INAPLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
ACOLHIMENTO.

A  decisão  que  não  conhece  incidente  em  ação  de
execução desafia agravo de instrumento, salvo quando
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importar extinção do feito executivo, caso em que caberá
apelação cível.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15,
caberá  agravo  de  instrumento  contra  decisões
interlocutórias proferidas no processo de execução.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  Terceira Câmara Cível do Egrégio Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em acolher a preliminar de não
conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  ESPÓLIOS
DE  JOAQUIM  VICENTE  DA  SILVA  E  DALVA  PEREIRA  DA  SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa (fls.
237) que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA” proposta por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, não conheceu “da impugnação
apresentada às fls. 225/232.” e determinou o regular prosseguimento do feito.

Em suas  razões,  fls.  242/247,  sustentam  a  reforma da
decisão  “para  reconhecer  os  erros  da  penhora  realizada”  e  anular  os  atos
processuais “posteriores a petição de fls. 95/96”, argumentando que “não foram
os espólios devidamente intimados”.

Alegam que  “A impugnação  a  penhora  é  peça  processual
hábil a discutir a penhora lá no procedimento do cumprimento de sentença, como
também na ação de execução, pois em ambos os casos o que se impugna é o ATO DE
PENHORA.”.
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Por fim, pugnam para que a insurgência seja conhecida,
ainda que se entenda ser o agravo de instrumento o recurso cabível contra a
decisão recorrida.

Nas contrarrazões, fls. 250/259, a casa bancária argui  a
preliminar de não conhecimento do recurso por inadmissibilidade, ante a
inadequação da via eleita, afirmando que a decisão apelada tem natureza de
interlocutória, acrescendo não ser possível a fungibilidade recursal porque,
consoante  aduz,  os  insurgentes  cometeram  erro  grosseiro  quando
interpuseram o recurso apelatório, tendo em vista que redação do parágrafo
único do CPC/15 é clara no sentido de cabível o agravo de instrumento no
processo de execução.

No mérito, pelo desprovimento da insurgência.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.
265/266.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

– Da preliminar de não conhecimento do recurso.

O Banco do Nordeste do Brasil S/A propôs em face dos
apelantes  “AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FORÇADA”  baseada  na  “Cédula  de
Crédito Industrial,  sob o nº  09507708”,  objetivando receber “a quantia certa,
líquida e exigível de R$ 28.486,93 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis
reais e noventa e três centavos)”.

Penhorado o veículo descrito à fl.  222, avaliado em R$
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12.000,00  (doze  mil  reais),  os  executados  apresentaram  impugnação  à
penhora, fls. 225/232, “com fulcro no art. 525, § 1º, inc. IV ambos do novo Código
de Processo Civil”.

A impugnação  não  foi  conhecida  pelo  magistrado  de
primeiro grau, por inadequação da via eleita, conforme fundamentação de
fl. 237.

É contra essa decisão que recorrem os insurgentes.

Ocorre que o apelo não pode ser conhecido, posto que
inadmissível, por não ser o recurso adequado.

Ora. Os apelantes se insurgem contra decisão que, nos
autos da execução de título extrajudicial, não conheceu da impugnação  e
determinou o regular prosseguimento do feito – com a determinação de
intimação da “parte exequente para se manifestar da penhora e avaliação realizada
às fls. 222, bem como da penhora anteriormente realizada nos autos (fls. 76/78 e
93).”.

Em  outras  palavras,  a  decisão  recorrida  não  é
terminativa,  não pôs fim à demanda executiva,  já  que a impugnação foi
apresentada  em sede  de  ação  de  execução  e,  como  tal,  assumiu  caráter
incidental.  Portanto,  ao  não  conhecer  do  referido  incidente  e,  ao mesmo
tempo,  não  por  fim  à  execução,  o  magistrado  de  base  proferiu  decisão
interlocutória que, como é cediço, desafia agravo de instrumento, nos claros
termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se:

Art.  1.015.  Cabe  agravo  de  instrumento  contra  as  decisões

interlocutórias que versarem sobre:

( … )

Parágrafo  único.  Também  caberá  agravo  de  instrumento  contra

decisões  interlocutórias  proferidas  na  fase  de  liquidação  de

sentença  ou  de  cumprimento  de  sentença,  no  processo  de
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execução e no processo de inventário. (negritei)

Não  há  que  se  falar  em  erro  escusável  a  viabilizar  a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, vez que:

I – a decisão pelo não conhecimento da impugnação à
penhora, claramente, não colocava fim ao processo; e

II – ser exato o CPC/15 no sentido de caber agravo de
instrumento  contra  decisões  interlocutórias  proferidas  no  processo  de
execução.

Assim sendo, o recurso não deve ser conhecido

Com  essas  considerações,  ACOLHO  a  preliminar  de
não conhecimento do recurso.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 29 de
novembro  de  2016,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente ao
julgamento o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de
Justiça.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 30 de novembro de
2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            R E L A T O R A
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