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APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  CONTRA
DESPACHO  DE  CONVERSÃO  DA  AÇÃO  DE
ALVARÁ  EM  ADJUDICAÇÃO  COMPULSÓRIA.
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
APELO.

-  Na sistemática processual brasileira caracteriza-se
como erro grosseiro, e inescusável, a interposição do
Recurso de Apelação contra Despacho, no curso do
processo,  em  contrariedade  ao  princípio  da
adequação recursal. 

-  In casu, a Recorrente cometeu erro grosseiro ao
interpor o Recurso de Apelação contra  o Despacho
que  converteu  a  Ação  de  Alvará  em  Adjudicação
Compulsória,  restando  evidente  que  esta  decisão
não  possui  natureza  jurídica  de  Sentença,  logo,
contra ela  não caberia  o Recurso de Apelação,  e,
sim  o  Agravo  de  Instrumento,  razão  pela  qual  é
inaplicável  o  princípio  da  fungibilidade  recursal,
considerando  que  estamos diante  de  um erro
grosseiro,  que  não  admite  a  utilização  da
fungibilidade. 

Vistos, etc.
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  Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosa Maria da Cruz

Ramos Pivovar,  contra Despacho exarado pelo Juízo da 17.ª Vara Cível  da

Comarca  da  Capital,  que  converteu  a  Ação  de  Alvará  em  Adjudicação

Compulsória. 

Sem contrarrazões.

Dada a peculiaridade do caso, deixei de remeter os autos da

Procuradoria de Geral de Justiça, considerando que o Juízo de admissibilidade

recursal foi negativo. 

É o relatório. 

DECIDO
 

A irresignação  diz  respeito  ao  Despacho  exarado  pela  MM.

Juíza  da  17.ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que  no  curso  da  Ação

entendeu por converter a Ação de Alvará em Adjudicação Compulsória. 

Conforme a própria narrativa releva, a irresignação apelatória

tem como origem um despacho, que mesmo possuindo uma pequena carga

decisória, não é uma Sentença. 

Na sistemática processual brasileira, afigura-se erro grosseiro

inescusável a interposição do Recurso de Apelação contra despacho no curso

do processo, em contrariedade ao princípio da adequação recursal, em que

para cada Decisão há previsão de um recurso próprio.

Ocorre erro grosseiro na interposição de Recurso quando a lei,

de maneira suficientemente clara, prevê o cabimento de determinado Recurso

para combater uma determina espécie de Decisão, e, o Recorrente interpõe

Recurso de espécie diferente, da adequada.

In  casu, a  Recorrente  cometeu  erro  grosseiro  ao  interpor  o

Recurso  de  Apelação  contra  um  Despacho,  uma  vez  que  contra  ele  não
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caberia  o  Recurso  de  Apelação,  e,  sim  o  Agravo  de  Instrumento,  sendo,

inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante deste erro grosseiro.

Diante  do exposto,  aplicando o  art.  1.011,  I,  c/c  932,  III, do

CPC, NÃO CONHEÇO do Apelo.

Devolvam-se os autos, imediatamente, a Juízo a quo, a fim de

que retome a marcha processual regular. 

Publique-se. 

Intimações necessárias.

João Pessoa, 31 de agosto de 2017

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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