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APELAÇÃO  CÍVEL. JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  CONVERSÃO  DA  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER EM PERDAS E DANOS.  PROSSEGUIMENTO
DO  PLEITO  CONSTRITIVO.  ATO  JUDICIAL  COM
NATUREZA  DE  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.
OBJETO  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À ESSÊNCIA
DO  COMANDO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.

A  decisão  que  transforma  a  obrigação  de  fazer  em
perdas  e  danos,  sem  extinguir  o  pleito  constritivo
formulado  na  petição  inicial,  é  de  natureza
interlocutória, sendo passível de impugnação por meio
de agravo de instrumento, nos termos do artigo 485 e
487 do CPC.

Inviável  a  aplicação  do  princípio  da  fungibilidade
recursal  na situação em que o erro grosseiro não está
configurado, por inexistirem dúvidas na jurisprudência
e  na  doutrina  acerca  da  modalidade de  recurso  a  ser
interposto  quando  o  pleito  constritivo  prossegue  em
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relação ao executado mencionado na petição inicial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por  Itau Unibanco S/A
contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  Mista  da  Comarca  de
Cabedelo da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais – em fase de cumprimento de sentença – em face dele ajuizada por
Vitrium Indústria e Comércio de Vidros Ltda. 

O Juízo  a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo
executado por entender que a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos  se  tornou  preclusa,  e  ser  exigível  o  título  ante  a  inocorrência  de
discussão nos autos em relação às astreintes.

Sustenta  o  apelante  que  devolveu  os  cheques  ao
recorrido, afirmando que esse fato está demonstrado por meio do print das
telas.

Alega existir excesso na execução por ser exorbitante a
extensão da multa executada, por ser desproporcional o quantum arbitrado
no patamar de R$ 31.505,33 (trinta e um mil, quinhentos e cinco reais e trinta
e três centavos) em relação a prestação arbitrada a título de dano moral no
patamar de R$ 10.000,00.

Afirma que são inaplicáveis correção, juros de mora e a
multa sobre as astreintes.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  reformar  a
decisão recorrida, reduzindo o valor das  astreintes, nos termos do art. 537,
§1º, inciso I do Código de Processo Civil de 2015.

O apelado assevera que o título é exigível por deixa o
apelante de comprovar o cumprimento da obrigação relativa à entrega dos
cheques, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo.

Cota ministerial sem manifestação de mérito, f. 254/256.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003110-03.2013.815.0731 2



DECIDO

Estabelece a ordem jurídica vigente que sentença é o ato
do juiz que contém alguma das circunstâncias descritas nos arts. 485 e 487
do CPC, e que põe termo a fase cognitiva, ou extingue a execução, consoante
dicção legal delineada no §1º do art. 203 do CPC/2015, ex vi:

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.

A  partir  do  conteúdo  do  ato  externado  pelo  órgão
judicial é que se definirá a modalidade de recurso a ser manejado perante o
tribunal.

No  caso  em  tela,  o  Itau  Unibanco  S/A assevera  ter
cumprido a obrigação constituída na sentença de f. 129/133, e a Vitrium –
Indústria e Comércio de Vidros Ltda. manifesta discordância em ralação ao
cumprimento relacionado à devolução dos cheques (f. 147/149).

O  Órgão  judicial  de  origem  defere  o  pedido  de
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e condena o apelante ao
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, da quantia de R$ 20.817,91 (vinte
mil oitocentos e dezessete reais e noventa e um centavos).

A decisão  recorrida  não  pôs  fim a  relação  processual
executiva, por manter o processamento do pleito constritivo em relação a
conversão  da  obrigação  de  fazer  em  perdas  e  danos,  caracterizando
provimento  de  natureza  interlocutória  e,  por  conseguinte,  recorrível
mediante agravo, tudo de acordo com o § 2º do art. 203 e art. 1.015, ambos
do CPC/2015. 

Ainda,  ressalto  que,  in casu,  é  inviável  a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal,  porquanto configura erro grosseiro a
interposição de recurso diverso daquele previsto em lei e sobre o qual não
pairem dúvidas na jurisprudência e na doutrina.
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Nesse sentido colaciono julgados do Superior Tribunal
de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  DECISÃO  QUE,  EM  PROCESSO  DE  EXECUÇÃO,
ACOLHEU  PARCIALMENTE  A  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA
DÍVIDA  EXECUTADA,  SEM  POR  FIM  AO  PROCESSO.
NATUREZA  DE  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.  RECURSO
CABÍVEL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO.  ERRO  GROSSEIRO.  PRINCÍPIO  DA
FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO  INTERNO  IMPROVIDO.  I.
Agravo interno interposto em 11.05.2016, contra decisão publicada
em 02.05.2016. II.  Na forma da jurisprudência predominante no
STF e no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se
aplica  quando  preenchidos  os  seguintes  requisitos:  a)  dúvida
objetiva quanto ao recurso a ser  interposto;  b)  inexistência de
erro  grosseiro;  e  c)  observância  do  prazo  do  recurso  cabível.
Assim, na hipótese de erro grosseiro, não se aplica o princípio da
fungibilidade. Nesse  sentido:  STF,  Pet  5.707  AgR-ED/SP,  Rel.
Ministro  RICARDO LEWANDOWSKI,  TRIBUNAL PLENO,  DJe
de 16.03.2016; STJ, AgRg no MS 9.232/DF, Rel. Ministro GILSON
DIPP, CORTE ESPECIAL, DJU de 17.12.2004;  STJ,  AgRg na SEC
10.885/EX,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
CORTE  ESPECIAL,  DJe  de  14.08.2015.  III.  Também  é  firme  a
jurisprudência  do  STJ  no  sentido  de  que  a  decisão  que,  em
processo  de  execução,  declara  a  inexigibilidade  de  parte  da
dívida  executada,  sem  por  fim  ao  processo,  possui  natureza
interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento,
constituindo  erro  grosseiro  a  interposição  de  Apelação,  sendo
inaplicável,  por  conseguinte,  o  princípio  da  fungibilidade
recursal. Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS,  SEGUNDA TURMA, DJU de 06.03.2006;
AgRg  no  Ag  1.091.109/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14.04.2009;  REsp 1.123.288/RO, Rel.
Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
25.11.2009;  REsp  1.186.022/RO,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe de 29.04.2010;  REsp 1.138.871/RO, Rel.
Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
02.06.2010;  AgRg  no  Ag  1.159.377/SP,  Rel.  Ministro  ALDIR
PASSARINHO  JUNIOR,  QUARTA TURMA,  DJe  de  10.12.2010;
AgRg  no  AREsp  230.380/RN,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA TURMA,  DJe  de  10.06.2016.  IV.  Quanto  aos  acórdãos
proferidos  no  REsp  641.431/RN  (Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
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PRIMEIRA TURMA, DJU de 17.12.2004), no REsp 898.115/PE (Rel.
Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI,  PRIMEIRA TURMA, DJU
de  21.05.2007)  e  nos  EREsp  197.857/RJ  (Rel.  Ministro  PAULO
MEDINA,  Rel.  p/  acórdão  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA
SEÇÃO, DJU de 16.12.2002)  -  acórdãos  estes  citados,  pela parte
agravante, tanto nas contrarrazões ao Recurso Especial, quanto no
presente  Agravo  -,  não  bastasse  estar  superada  a  orientação
adotada  nestes  três  arestos,  não  guardam  eles  a  necessária
similitude  fática  e  jurídica  com  o  caso  dos  autos,  no  qual  foi
interposta  Apelação,  e  não  Agravo  de  Instrumento,  contra  a
decisão que reconhecera a prescrição de parte da dívida executada
e determinara o  prosseguimento do feito,  quanto à  parcela  não
prescrita. V. Com efeito, nos presentes autos de Execução Fiscal, o
Juiz  de  1º  Grau  acolheu  apenas  em  parte  a  Exceção  de  Pré-
Executividade para "reconhecer prescrita a cobrança dos tributos
dos  exercícios  de  1995  e  1996,  devendo  a  execução  prosseguir
quanto ao imposto devido no ano de 1997". Nesse contexto, tendo
havido interposição de Apelação, ao invés do cabível Agravo de
Instrumento, restou configurada a hipótese de erro grosseiro, a
impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de
acordo  com  os  precedentes  específicos  citados  na  decisão
agravada. VI.  Sobre  o  requerimento  para  aplicação  da  multa
prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, deixa-se de acolhê-lo,
pois os precedentes do STJ, citados no Agravo interno, já haviam
sido invocados pela parte agravante, nas contrarrazões ao Recurso
Especial,  sem que fosse feita a devida demonstração, na decisão
agravada,  tanto  da  existência  de  distinção  com  o  caso  em
julgamento, quanto da superação do entendimento neles adotado.
VII. Não procede o pedido formulado, pela parte agravada - com
fundamento  no  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015  e  no  Enunciado
Administrativo 7/STJ -, para que haja condenação da agravante em
honorários  advocatícios  recursais,  porquanto  aquele  dispositivo
legal  prevê  que  "o  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os
honorários  fixados  anteriormente".  Porém,  nos  presentes  autos,
não foram anteriormente fixados honorários de advogado, em face
da  sucumbência  recíproca,  seja  na  decisão  de  1º  Grau,  seja  no
acórdão  recorrido.  VIII.  Agravo  interno  improvido.  (AgInt  no
Recurso  Especial  nº  1.517.815/SP (2015/0044739-4),  2ª  Turma  do
STJ, Rel. Assusete Magalhães. DJe 01.09.2016).

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -
INTERPOSIÇÃO  DE  APELAÇÃO  -  INADMISSIBILIDADE  -
ERRO  GROSSEIRO  -  FUNGIBILIDADE  INAPLICÁVEL  -
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1.  Decisão que
rejeita  a  exceção  de  pré-executividade  não  é,  tecnicamente,
sentença, nem que assim seja nominada (por equívoco) ou dela
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tenha  a  forma,  não  desafiando,  por  isso  mesmo,  recurso  de
apelação,  mas  sim  agravo  de  instrumento,  visto  que  resolve
questão apenas incidental (não o "processo"). 2. "PROCESSUAL
CIVIL -  TRIBUTÁRIO  -  EXECUÇÃO  FISCAL -  EXCEÇÃO  DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE  REJEITADA  -  ERRO  GROSSEIRO  -
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  DE  RECURSOS  -
INAPLICABILIDADE - INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO
-  INADEQUABILIDADE  -  RECURSO  DE  APELAÇÃO  NÃO
CONHECIDO.  (...)  Decisão  que  rejeita  Exceção  de  Pré-
Executividade, tão somente, resolve uma questão processual, não
extinguindo  o  processo,  que  continua  a  tramitar  normalmente.
Consequentemente,  não  tem  natureza  de  sentença  e,  ao  causar
gravame  à  parte,  sua  rejeição  desafia  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO,  não  APELAÇÃO,  sendo  erro  grosseiro  a
interposição  desta  para  impugná-la,  pormenor  que  impede  a
aplicação do Princípio da Fungibilidade de Recursos. 2 - Apelação
não conhecida. (TRF1, AC 0014549-83.2009.4.01.9199/MG, Rel. Des.
Fed. CATÃO ALVES, T7, e-DJF1 p.1529 de 10.02.2012). 3. Agravo
de instrumento não provido. (Agravo de Instrumento nº 0012491-
83.2014.4.01.0000/MG, 7ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Luciano
Tolentino Amaral. j. 27.05.2014, unânime, e-DJF1 06.06.2014).

Como o Juízo  a quo não extinguiu a execução em sua
inteireza,  considerando  que  o  pleito  constritivo  seguirá  em  relação  à
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o recurso cabível seria o
agravo de instrumento.

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DA
APELAÇÃO, na forma só inciso III do art.  932 do Código de Processo
Civil.

João Pessoa, 19 de março de 2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
R E L A T O R A
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