
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000540-51.2014.815.0491 – Vara Única de Uirauna
Relator   : João Batista Barbosa, juiz em substituição ao Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides
Apelante  :  João Sarmento da Silva e outro
Advogado: José Braga Júnior (OAB/RN 6.609). 
Apelado   : Reginaldo Pereira da Silva e outro
Advogado: Raimundo Cesário de Freitas  (OAB/PB 4.018).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  ACORDO
REALIZADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
TRANSITADA  EM  JULGADO.  ALEGAÇÃO  DE
DESCUMPRIMENTO. PLEITO DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS
INICIAIS  E  RESTITUIÇÃO  DA  POSSE.  INDEFERIMENTO.
CONSIGNAÇÃO  DE  POSSIBILIDADE  DE  EXECUÇÃO  DO
ACORDO  HOMOLOGADO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO
ELABORADO  NA  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
DECISÃO  QUE  NÃO  ENCERRA  A  EXECUÇÃO.  RECURSO
CABÍVEL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  E  NÃO  APELAÇÃO
CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO NCPC. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Configura-se  errônea  a  interposição  de  recurso  de  Apelação  Cível  na
hipótese, quando deveria tê-lo sido Agravo de Instrumento, e, por isso, resta
patente a inadequação da via recursal eleita, o que se constitui em óbice
intransponível  ao conhecimento do recurso,  não sendo possível  sequer a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por João Sarmento da Silva e
outro em face da decisão de fls. 141 proferida pelo Juízo da  Vara Única de Uirauna, nos
autos da ação reivindicatória ajuizada pelos apelantes em desfavor de Reginaldo Pereira da
Silva e outro.

Na  decisão,  o  Juízo a  quo,  considerando  que  às  fls.  104/105  foi
homologado acordo firmado entre os litigantes e extinto o processo com resolução do mérito,
tendo a sentença de homologação transitado em julgado em 21/05/2015 (fl. 109), indeferiu o
pedido  do  promovente  de  deferimento  dos  pedidos  elencados  na  exordial,  bem  como  a
reivindicação da posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que o acordo formalizado
às fls. 104/105 está viciado de erros, considerando que não há dispositivo para penalizar a
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falta de seu cumprimento, mas tão somente a previsão de uma multa de 15% (quinze por
cento).  Por  tal  motivo,  e  alegando  o  descumprimento  da  avença,  pugna pela  reforma da
decisão para que sejam deferidos os pedidos iniciais, retornando o imóvel de propriedade dos
promoventes à sua posse. (fls. 144/151)

Contrarrazões às fls. 155/158.

Instada a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de Justiça  opinou pelo  não
conhecimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 166/170)

É o relatório. 

DECIDO.

Cuida-se  de  Ação  Reivindicatória  ajuizada  pelos  apelantes  em
desfavor dos apelados. Em audiência realizada no dia 06/10/2015, foi homologado acordo
entre as partes, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.  (fls. 104/105)

No referido acordo, restou consignado que os promovidos pagariam
R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) pela aquisição do imóvel objeto da lide e, em caso
de descumprimento, estariam sujeitos a uma multa de 15% (quinze por cento) sobre a parcela
atrasada, sem prejuízo da execução do título judicial. 

Ocorre que, alegando descumprimento do acordo, em 13/12/2016 os
promoventes pugnaram pelo deferimento dos pedidos iniciais, restituindo-lhes o direito de
posse.

Considerando que a sentença que homologou o acordo transitou em
julgado em 21/10/2015,  conforme certidão de fls.  109, o Juízo a quo  indeferiu o pedido,
consignando que, para fins de cumprimento de sentença, a parte deverá utilizar-se do sistema
PJE, instruindo o pedido com cópia do acordo.

Irresignados,  os  promoventes  interpuseram contra  a  decisão  suso o
recurso apelatório.

Pois  bem.  Vislumbro  a  existência  de  condição  impeditiva  da
apreciação da irresignação,  consistente na inadequação da peça recursal  –  Apelação
Cível – manejada pelo recorrente contra decisão que indeferiu pedido elaborado na fase
de execução de sentença, quando o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento. 

O cabimento da Apelação no Novo CPC está previsto no artigo 1.009
e  tem como  objetivo  atacar  qualquer  sentença,  seja  ela  de  mérito  ou  não,  proferida  em
processo ou em qualquer rito comum. Todavia, para desafiar o recurso de apelação, a decisão
deve se enquadrar no conceito de sentença definido pelo artigo 203 do novel código:

Art.  203.  Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,  decisões
interlocutórias e despachos.

§  1o Ressalvadas  as  disposições  expressas  dos  procedimentos  especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts.  485 e  487,  põe fim à fase  cognitiva do procedimento comum,  bem
como extingue a execução.
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§ 2o Decisão  interlocutória  é  todo  pronunciamento  judicial  de  natureza

decisória que não se enquadre no § 1o.

Note-se  que,  no  caso  dos  autos,  a  sentença  que  pôs  fim  a  fase
cognitiva,  homologando o acordo firmado entre as partes,  já havia transitado em julgado,
encontrando-se o processo em fase de cumprimento de sentença. E a decisão recorrida não
extinguiu a execução, apenas indeferiu o pedido formulado pelo requerente, caracterizando-se
como interlocutória e não como sentença passível de apelação.

Assim, em sendo a decisão proferida interlocutória, o recurso cabível
no caso dos autos é o Agravo de Instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único do art.
1.015 do NCPC.1

 
Ainda, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade

recursal,  porquanto,  consoante  entendimento  consagrado na  doutrina  e  jurisprudência,  são
requisitos  para  a  aplicação  desse  princípio:  a  ausência  de  erro  grosseiro;  a  existência  de
dúvida objetiva no tocante a qual o recurso cabível na hipótese e a interposição do recurso
errôneo no prazo destinado ao apelo cabível. Neste sentido: AGA nº 570850/RJ,  Primeira
Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 27.09.2004 e Resp 468271/GO, Terceira Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 26.04.2004.

Veja-se jurisprudência doméstica em casos semelhantes:

APELAÇÃO.  DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.  CONTINUIDADE  DA FASE  DE  EXECUÇÃO  DO  JULGADO.
DECISÃO  QUE  NÃO  TEM  NATUREZA  TERMINATIVA.  RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO  PARÁGRAFO
ÚNICO, DO ART. 1.015, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DESTE TJPB. RECURSO INADMISSÍVEL. APELO
NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC. - Caberá agravo
de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário. Inteligência do parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo
Civil.  -  "A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem
extinção do processo de execução é recorrível por meio de agravo de instrumento.
Constitui, portanto, falha inescusável interpor apelação, motivo pelo qual não há
falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal." (Apelação nº 0000985-
19.2016.815.0000, 3ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Maria das Graças
Morais Guedes. DJe 17.02.2017). - Incumbe ao relator não conhecer de recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos  da  decisão  recorrida  (CPC,  art.  932,  III).  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00007364720128150311,  -  Não  possui  -,
Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. em 28-11-2017) 

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DECISÃO. CUMPRIMENTO
DE  SENTENÇA.  EXECUÇÃO  DO  QUANTUM  DEVIDO.  REQUISITÓRIO  DE
PEQUENO VALOR. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS.
APELO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ERRO  GROSSEIRO.

1 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 execução e no processo de inventário.
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INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  RECURSO
CABÍVEL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO  PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART.  1.015,  PARÁGRAFO ÚNICO,  DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. - Conforme preceitua o parágrafo único, do art. 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil,  o  recurso cabível  para atacar decisão que
resolve a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. -
Não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, posto
que,  se  a  Lei  Processual  Civil  previu  expressamente  o  instrumento  processual
cabível,  o manejo de espécie diversa da prevista constitui erro grosseiro.  Vistos.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00001449120138150141,  -  Não
possui -, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j.
em 16-11-2017) 

PROCESSUAL  CIVIL.  FASE  DE  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
TÉRMINO  DA  FASE  DE  EXECUÇÃO.  NECESSIDADE  DE  CONTINUIDADE
PARA  ULTERIORES  ATOS  DE  EFETIVA  ENTREGA  DO  OBJETO
OBRIGACIONAL.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  APELATÓRIO.  NÃO
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ERRO  GROSSEIRO.  REQUISITO  DE
ADMISSIBILIDADE  NÃO  ATENDIDO.  RECURSO  INADMISSÍVEL.  VÍCIO
INSANÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III,  DO CPC DE 2015. NÃO
CONHECIMENTO.  -  Em  se  tratando  de  execução  de  sentença,  a  decisão  do
magistrado condutor que não coloca fim à fase de cumprimento é recorrível por
meio de agravo de instrumento, sendo a apelação admitida apenas para o caso de o
ato decisório importar  na extinção do feito.  -  Não sendo a apelação o recurso
cabível contra a decisão ora recorrida, revela-se ausente um dos pressupostos de
admissibilidade recursal,  razão pela qual  é  inadmissível  o  meio de impugnação
escolhido pelo apelante, que incorreu em erro grosseiro, ante a previsão expressa
do cabimento no parágrafo único do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00010281920178150000,  -  Não
possui -, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 30-10-
2017) 

Ora,  no presente caso,  em face dos termos da lei  processual  e  das
manifestações da jurisprudência acima expostas, não se pode afirmar a existência de qualquer
dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, daí porque revela-se inviável a incidência do
princípio da fungibilidade. 

Dessa  forma,  o  presente  recurso  não  merece  ser  conhecido  por
inadequação da via eleita, conforme ressaltado alhures.

ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
conforme o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 01 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Relator / Juiz convocado
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