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APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DECLAROU A
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA
COMUM  ESTADUAL  E  DETERMINOU  A
REMESSA  DOS  AUTOS  À  JUSTIÇA  FEDERAL.
RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  INAPLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
ERRO  GROSSEIRO.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS PÁTRIOS. EXEGESE DO ARTIGO 932,
INCISO  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 

- “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO
IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS.  TEMPUS REGIT
ACTUM.  RECURSO  CABÍVEL.  ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO  N.  1  DO  STJ.  EXCEÇÃO  DE
INCOMPETÊNCIA  COM  FUNDAMENTO  NO  CPC/1973.
DECISÃO  SOB  A  ÉGIDE  DO  CPC/2015.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO  PELA  CORTE  DE
ORIGEM.  DIREITO  PROCESSUAL  ADQUIRIDO.RECURSO
CABÍVEL.  NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA.  MARCO
DE  DEFINIÇÃO.  PUBLICAÇÃO  DA  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.  RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  INTERPRETAÇÃO  ANALÓGICA  OU
EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
1.  É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as
normas  de  caráter  processual  têm  aplicação  imediata  aos
processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente
(tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art.
14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
2.  No  que  toca  ao  recurso  cabível  e  à  forma  de  sua
interposição,  o  STJ  consolidou  o  entendimento  de  que,  em
regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da
decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência
da  exata  compreensão  dos  fundamentos  do  provimento



jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo
n. 1 do STJ.
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3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência
com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido,
de  forma  contrária  à  pretensão  dos  autores,  já  sob  a  égide  do  novo
Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento
não conhecido pelo Tribunal a quo.
4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o
marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser
interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual.
5.  Apesar  de  não  previsto  expressamente  no  rol  do  art.  1.015  do
CPC/2015,  a  decisão  interlocutória  relacionada  à  definição  de
competência  continua  desafiando  recurso  de  agravo  de  instrumento,
por  uma interpretação  analógica  ou extensiva  da  norma contida  no
inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma
ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo
que o juízo natural e adequado julgue a demanda.”
6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
14/11/2017, DJe 01/02/2018)

-  Quando  o  recurso  for  manifestamente  inadmissível,  diante  da
interposição  de  recurso  inadequado  eivado  de  erro  grosseiro,
poderá  o  relator  rejeitar,  liminarmente,  a  pretensão  da  parte
recorrente, em consonância com os ditames do art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil de 2015.

V I S T O S.

Trata-se de Apelação Cível, de fls. 107/114, interposta por Geraldo Gomes da Silva
em desfavor da decisão de fls. 104, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Pombal, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada em face do Banco IBI S/A- Banco Múltiplo e do
INSS- Instituto Nacional do Seguro Social, a qual declarou a incompetência absoluta da justiça
comum para julgar o feito, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos a uma das Varas da
Justiça Federal.

Contrarrazões  ofertadas  pelo INSS, nas quais alega  ser o recurso manifestamente
incabível, bem como, quanto ao mérito, a competência da justiça federal para a análise da celeuma
(fls. 118/121).

O  Banco  Bradesco  peticionou  pleiteando  a  habilitação  no  feito,  como  a  atual
denominação do Banco IBI S/A. 

É o breve relatório. DECIDO.

O autor,  ora  apelante,  insurgiu-se por  intermédio  de via  inadequada,  porquanto  o
recurso  correto  a  ser  interposto  com  o  escopo  de  atacar  decisum interlocutório  declarando  a
incompetência absoluta é o Agravo de Instrumento, razão esta que enseja o não conhecimento da
presente súplica apelatória.

Des. José Ricardo Porto
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Inclusive, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que  “apesar de não
previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à
definição  de  competência  continua  desafiando  recurso  de  agravo  de  instrumento,  por  uma
interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já
que  ambas  possuem  a  mesma  ratio  -,  qual  seja,  afastar  o  juízo  incompetente  para  a  causa,
permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.”.

Nesse sentido, in verbis:
 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA
DAS NORMAS PROCESSUAIS.  TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO
CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO
SOB  A  ÉGIDE  DO  CPC/2015.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NÃO
CONHECIDO  PELA CORTE  DE ORIGEM.  DIREITO PROCESSUAL
ADQUIRIDO.RECURSO  CABÍVEL.  NORMA  PROCESSUAL  DE
REGÊNCIA.  MARCO DE DEFINIÇÃO.  PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.  RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO
INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de
caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não
podendo  ser  aplicadas  retroativamente  (tempus  regit  actum),  tendo  o
princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar,
não  obstante,  o  direito  adquirido,  o  ato  jurídico  perfeito  e  a  coisa
julgada.
2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ
consolidou  o  entendimento  de  que,  em  regra,  a  lei  regente  é  aquela
vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o
sucumbente  tem a  ciência  da  exata  compreensão dos  fundamentos  do
provimento  jurisdicional  que  pretende  combater.  Enunciado
Administrativo n. 1 do STJ.
3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência
com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido,
de  forma  contrária  à  pretensão  dos  autores,  já  sob  a  égide  do  novo
Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento
não conhecido pelo Tribunal a quo.
4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o
marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser
interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual.
5.  Apesar  de  não  previsto  expressamente  no  rol  do  art.  1.015  do
CPC/2015,  a  decisão  interlocutória  relacionada  à  definição  de
competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por
uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III
do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual
seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo
natural e adequado julgue a demanda.

Des. José Ricardo Porto
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6.  Recurso  Especial  provido.  (REsp  1679909/RS,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  14/11/2017,  DJe
01/02/2018)

Ademais, a doutrina e jusrisprudência pátrias entendem que não cabe a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal na conjuntura em pauta. 

Nesse 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

No caso em tela, inobstante não ter havido o desrespeito ao prazo, ainda assim não
caberia  o  apelatório,  porquanto  inconteste  a  existência  de  erro  grosseiro  quanto  à  irresignação
proposta, conforme demonstrado acima. 

Por oportuno, trago à baila julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios que utilizaram
da linha de raciocínio acima delineada:

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  CONTRA
DECISÃO  DECLARA  A  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA.  HIPÓTESE
TAXATIVA DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE:
INAPLICABILIDADE.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  1.  O  recurso
cabível  contra a  decisão que  reconhece a  incompetência  absoluta do
Juízo,  sem extinguir o processo,  desafia agravo de instrumento e não
apelação. 2. A decisão declinatória de foro ostenta natureza jurídica de
decisão interlocutória e é, por conseguinte, atacável pela via do agravo,
na medida em que não pondo termo à controvérsia, somente transfere a
apreciação  do  feito  a  juízo  diverso.  3.  A  interposição  de  apelação
caracteriza erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do
princípio  da  fungibilidade  recursal.  Precedentes.  4.  Apelação  não
conhecida. (Apelação Cível nº 0001412-81.2009.4.03.6126, 1ª Turma do
TRF da 3ª Região, Rel. Hélio Nogueira. j. 18.04.2017, unânime, e-DJF3
27.04.2017

PROCESSUAL  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DE
LITISCONSORTE.  EXCLUSÃO  DA  LIDE.  INCOMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  PARA  A
JUSTIÇA  ESTADUAL.  RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICAÇÃO. I
- Independentemente da terminologia utilizada, a natureza jurídica da
decisão  que  excluiu  litisconsorte  e  por  tal  motivo  declara  a
incompetência da Justiça Federal e determina a remessa do processo à
Justiça Comum Estadual deve ser analisada junto aos artigos 162 e 267,

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

Des. José Ricardo Porto
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ambos do CPC, sendo certo que o ato impugnado não tem aptidão a pôr
termo  ao  processo,  ante  a  unidade  do  mesmo,  sendo  certo  que  a
cumulação subjetiva se dá "no mesmo processo" (CPC, art. 46, "caput").
II - No caso em tela, o agravo de instrumento é o recurso cabível para
desafiar ato judicial que exclui litisconsorte, sendo inviável a aplicação
do princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. III - Apelação não conhecida. (Apelação nº
0182245-10.2014.4.02.5104,  7ª  Turma  Especializada  do  TRF  da  2ª
Região, Rel. José Antônio Neiva. j. 23.02.2017). 

Com essas considerações, destaco que é permitido ao relator julgar monocraticamente
o recurso manifestamente inadmissível, com base no que prescreve o inciso III, do art.  932, do
Novo Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator: 
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 

Diante do exposto, ante a flagrante inadmissibilidade, por manifesta inadequação da
via  eleita,  NÃO  CONHEÇO  DA  APELAÇÃO  CÍVEL,  em  conformidade  com  o  que  está
prescrito no art. 932, III, daquele mesmo diploma legal.

P.I. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 13 de abril de 2018.
  

        Des. José Ricardo Porto                       
                    RELATOR

J/02
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