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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  CUMPRIMENTO
DE ACORDO JUDICIAL  HOMOLOGADO EM AÇÃO DE
DIVÓRCIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  AÇÃO  ORDINÁRIA
AUTÔNOMA.  EXECUÇÃO  DA  SENTENÇA  NA  AÇÃO
ORIGINÁRIA.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  FALTA
DE  INTERESSE  PROCESSUAL.  CARÊNCIA  DA  AÇÃO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO.

- O acordo homologado por decisão judicial constitui título
executivo judicial (Art. 475-N, III, CPC/73) e, com isso, a parte
que se sentir lesada pela não efetivação dos termos do acordo
deve exigir do ex-cônjuge o implemento da obrigação, através
de cumprimento de sentença,  o qual  efetuar-se-á  perante  o
juízo que processou a causa no primeiro grau (Art. 475-P, II,
CPC/73)

- Verifico que, no presente caso, ocorreu a inadequação da via
eleita por parte da autora da demanda, já que interpôs ação
autônoma  de  obrigação  de  fazer,  quando  deveria  ter
requerido o cumprimento da sentença nos autos principais.
Portanto,  a  presente  lide  deve,  realmente,  ser  extinta  sem
julgamento  do  mérito,  em  virtude  da  falta  de  interesse
processual. 

-  Nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  o relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.



RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Genilda  da  Silva  Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, que,
a  propósito  de  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  indenização  por  danos  morais
promovida contra José Almeida Diniz Segundo, extinguira o processo sem resolução
do mérito, ao argumento, em suma, da ocorrência de falta de interesse de agir.

Inconformado, sustenta a apelante que a magistrada incorreu
em equívoco,  não  sendo uma mera  petição  nos  autos  instrumento de  força  para
obrigar o cumprimento da obrigação firmada, sendo esse procedimento aceito tão
somente nas ações de alimentos que não transitam em julgado por força do art. 15 da
mencionada lei de alimentos.

Aduz que no presente caso já existe o título judicial e o pedido
não foi pelo descumprimento de obrigação alimentar , mas sim por matéria de ordem
civil que inclusive gerou dano a apelante que foi prontamente também pedido na
ação.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  recurso  apelatório,  para
reformar por completo a sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
desprovimento do recurso apelatório (fls. 37/40).

É o relatório. 

Decido.

Inicialmente,  necessário  sublinhar que quando o  Juízo  a  quo
lançou mão da  sentença  (publicação  no  dia  28/06/2013),  ainda  vigorava  o  antigo
Código de Processo Civil,  daí porque o cabimento da presente demanda deve ser
apreciada à luz dos mandamentos daquele diploma processual.

A adoção do princípio tempus regit actum impõe o respeito aos
atos  praticados  sob  o  pálio  da  lei  revogada,  bem  como  aos  seus  efeitos,
impossibilitando a retroação da lei nova. Por esta razão, a lei  em vigor à data da
sentença regula  os recursos cabíveis  ou outros  instrumentos processuais  voltados
contra o ato decisório, uma vez que o direito de impugnar surge com o ato lesivo ao
interesse do sucumbente e as regras para impugnar a decisão devem ser aquelas
regidas pela lei da data da publicação do decisum.



De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística
posta  em  deslinde,  há  de  se  adiantar  que  a  presente  impugnação  não  merece
qualquer seguimento, porquanto a sentença objurgada se afigura irretocável.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a  controvérsia  em
deslinde transita em redor do descumprimento de acordo judicial celebrado na ação
de divórcio,  no qual  o  apelado não cumpriu com os termos do acordo.  Assim, a
promovente  veio  requerer  o  pagamento  daquilo  que  foi  compromissado,
judicialmente, além de indenização por danos morais.

No  caso  em  comento,  entendo  que  não  existe  interesse
processual  da  parte  promovente,  uma vez  que o  acordo  judicial  homologado no
divórcio deve ser executado na mesma ação, e não em ação de obrigação de fazer
autônoma.

O  acordo  homologado  por  decisão  judicial  constitui  título
executivo judicial (Art. 475-N, III, CPC/73) e, com isso, a parte que se sentir lesada
pela não efetivação dos termos do acordo deve exigir do ex-cônjuge o implemento da
obrigação, através de cumprimento de sentença, o qual efetuar-se-á perante o juízo
que processou a causa no primeiro grau (Art. 475-P, II, CPC/73), in verbis: 

Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:
III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, 
ainda que inclua matéria não posta em juízo;

Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de 
jurisdição;

A Jurisprudência é clara a este respeito:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO  C/C  PARTILHA  DE
BENS.  ACORDO  HOMOLOGADO.  PRETENDIDA
ALIENAÇÃO DOS BENS COMUNS PARTILHADOS. ART.
475-P,  II,  DO  CPC/73.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  QUE
PROCESSOU  A  CAUSA  EM  PRIMEIRO  GRAU  DE
JURISDIÇÃO.  VARA  DA  FAMÍLIA.  RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.  Consoante  dispõe  o  art.  475-P,
inciso  II,  do Código  de  Processo Civil  de  1973,  aplicável  à
espécie, a competência para processar e julgar o cumprimento
de sentença é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau
de  jurisdição.  Portanto,  objetivando  o  Agravante  o
cumprimento  do  acordo homologado  por  sentença  judicial,



em que ficou decidida a partilha e venda dos bens comuns do
casal,  a  competência  para  processamento  e  julgamento  da
causa é do juízo da Vara da Família onde tramitou a ação de
divórcio.”  (TJSC  -  AI  01574833120158240000  –  Des.  Joel
Figueira Júnior – 28/09/2017)

Assim, verifico que, no presente caso, ocorreu a inadequação da
via  eleita  por  parte  da  autora  da  demanda,  já  que  interpôs  ação  autônoma  de
obrigação de fazer,  quando deveria ter requerido o cumprimento da sentença nos
autos  principais.  Portanto,  a  presente  lide  deve,  realmente,  ser  extinta  sem
julgamento do mérito, em virtude da falta de interesse processual. 

Por  fim,  prescreve  o  art.  557,  caput,  do  CPC  que  o  Relator
negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, ou ainda, em confronto
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  Tribunal  ou  de  Tribunal  Superior,
dispensando que o recurso seja julgado no colegiado.

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no artigo
557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  nego  seguimento  ao  apelo  interposto,
mantendo incólumes os exatos termos da decisão objurgada

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
 Relator


