
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

   GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000538-07.2012.815.0021 - Capital
Relator :Des. José Ricardo Porto.
Apelante :Maurício Ribeiro de Souza 
Advogado :José Jurandir Alves Silva
Apelada :Marisa Carmelita Correia
Advogado :Márcio Roberto Montenegro Batista Jr.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXCEÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA.
RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PREVISÃO DO ART.  522,  DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/1973. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.   APLICAÇÃO  DO
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

-  Mostra-se  inadequada  a  via  recursal  eleita  quando
interposta apelação contra decisão que julga o incidente de
exceção  de  incompetência,  uma  vez  que  a  decisão  é
interlocutória e tem cabimento o recurso de agravo.

-  Inaplicável  o  princípio  da  fungibilidade  dos  recursos
quando a interposição do recurso inadequado caracterizar
erro grosseiro. 

“Art. 932. Incumbe ao relator: 

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos  da  decisão  recorrida;”  -  (Código  de
Processo Civil/2015) Grifo nosso. 

V I S T O S.

Trata-se de Apelação Cível apresentada por Maurício Ribeiro de Souza  em

face de sentença de fls. 25/27, que acolheu a presente exceção de incompetência oposta

por Marisa Carmelita Correia da Costa nos autos da “Ação de Inventário”,  alusiva aos



bens deixados pelo falecido, Aurélio Maurício de Souza.

Em  suas  razões  (fls.  31/40),  o  recorrente  requer,  resumidamente,  a

manutenção do processo de inventário na Comarca de Caaporã.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 44/50.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 76/78),

opinando pelo não conhecimento do recurso apelatório, ante a flagrante inadequação da

via eleita.

É o breve relatório. 

DECIDO.

Inicialmente  destaco  que  os  requisitos  de  admissibilidade deste  recurso

obedecerão às regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de

1973, porquanto a irresignação foi interposta em face de  decisão publicada antes da

vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal

de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Pois  bem.  Analisando  o  caderno  processual,  verifico  que  o  Recurso

Apelatório não pode ser conhecido, eis que o feito fora decidido por decisão interlocutória,

devendo ter sido impugnada via agravo de instrumento, conforme dispõe o Código de

Processo Civil/1973:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de
10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil  reparação,
bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos



aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a
sua interposição por instrumento.    

Todavia,  conforme  verifica-se  nos  autos,  a  parte  irresignada  (Maurício

Ribeiro de Souza) interpôs o recurso apelatório, impertinente para o caso em tela. 

Ademais, a doutrina e jusrisprudência pátrias entendem que, nessa situação,

não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 

Neste sentido,  segundo Fredie Didier  Jr.  e Leonardo Carneiro  da Cunha,

para  que  seja  utilizado  o  referido  preceito,  é  essencial  a  presença  dos  seguintes

pressupostos:  “  a) Dúvida objetiva:  (…) significa que é necessário existir  uma dúvida

razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de texto da

lei (...) ou as divergências doutrinárias; b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro

grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer

controvérsia sobre o tema (…); c) Observância do prazo: o recurso interposto há que

respeitar o prazo daquele que deveria ter sido (...)”1

Outrossim, inobstante não ter havido o desrespeito ao prazo, ainda assim,

não  caberia  o  apelatório,  porquanto  existe  erro  grosseiro  a  respeito  da  irresignação

proposta, eis que prevista em lei aquela que seria adequada à hipótese. 

Nesse sentido, é a jusrisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Posse.  Bens  imóveis.  Direito  civil.
Coisas.  Promessa  de  compra  e  venda.  Reintegração  de
posse.  Exceção  de  incompetência.  Incidente  rejeitado.
Recurso de apelação.  Via eleita  inadequada.  Ausência
de requisito de admissibilidade recursal. Caracterizada.
Apelo  não  conhecido.  Unânime.  (TJRS;  AC  276997-
16.2012.8.21.7000;  Sarandi;  Décima  Sétima  Câmara
Cível;  Relª  Desª  Bernadete  Coutinho  Friedrich;  Julg.
30/08/2012; DJERS 18/09/2012) Grifo nosso

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONTRA A
DECISÃO  QUE  JULGA  O  INCIDENTE.  AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO  DE  APELAÇÃO.  ERRO  GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
DOS RECURSOS. Mostra-se inadequada a via recursal

1 Curso de Direito Processual Civil, Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha. 2010. Pg. 45/46. 



eleita  quando interposta  apelação contra  decisão  que
julga o incidente de exceção de incompetência, uma vez
que  a  decisão  é  interlocutória  e  tem  cabimento  o
recurso  de  agravo.  Inaplicável  o  princípio  da
fungibilidade  dos  recursos  quando  a  interposição  do
recurso inadequado caracterizar erro grosseiro. (TJMG;
APCV  1.0384.11.001383-4/001;  Rel.  Des.  Fernando
Caldeira Brant; Julg. 08/08/2012; DJEMG 20/08/2012)Grifo
nosso

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS. Exceção  de  incompetência  julgada
improcedente.  Recurso de apelação não recebido.  Via
eleita inadequada. Decisão agravada mantida. Agravo de
instrumento com seguimento negado, em monocrática.
(TJRS;  AI  70036503571;  Porto  Alegre;  Décima  Sétima
Câmara Cível; Relª Desª Bernadete Coutinho Friedrich; Julg.
11/06/2010; DJERS 22/06/2010) Grifo nosso

Dessa forma, a questão aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto

retrata irresignação manifestamente inadmissível, comportando a análise monocrática, na

forma permissiva do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015.

Vejamos,  então,  o  que  prescreve  o  dispositivo  extraído  do  Novo  Código

Processual:

“Art. 932. Incumbe ao relator: 

III  -  não conhecer  de recurso inadmissível,  prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;” - Grifo nosso.

Diante do exposto, utilizo-me do art. 932, III, do CPC de 2015, para  NÃO

CONHECER  DO  PRESENTE  RECURSO,  haja  vista  a  sua  inadmissibilidade,  por

manifesta inadequação da via eleita.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Des. José Ricardo Porto
     Relator                                                                          J/06-R - J/14
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