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PROCESSUAL  CIVIL.  IMPUGNAÇÃO  AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  TÉRMINO  DA  FASE  DE
EXECUÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO
APELATÓRIO.  NÃO  CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART.  1015,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  ERRO  GROSSEIRO.  REQUISITO  DE
ADMISSIBLIDADE  NÃO  ATENDIDO.
RECURSO  INADMISSÍVEL.  VÍCIO
INSANÁVEL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  932,
INCISO  III,  DO  CPC  DE  2015.  NÃO
CONHECIMENTO.

- Em se tratando da fase de cumprimento de sentença,
a  decisão  do  magistrado  condutor  que  resolve  a
impugnação  apresentada  pela  parte  executada  é
recorrível  ora  por  agravo  de  instrumento  ora  por
apelação, a  depender de seus efeitos em relação ao
feito executivo. Assim, na hipótese de a decisão não
colocar fim à fase de cumprimento, o recurso cabível
será  o  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 oponível em face de
decisum que não põe fim ao feito executivo, revela-se
ausente  um  dos  pressupostos  de  admissibilidade
recursal,  razão  pela  qual  o  não  conhecimento  da
insurgência é medida de rigor.
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- Para as hipóteses de não conhecimento por ausência
de pressupostos de admissibilidade recursal, o novel
legislador  processual  civil  conferiu  ao  Relator  a
incumbência  de  prolatar  decisão  monocrática,  em
respeito à celeridade na prestação jurisdicional.  Em
virtude de o vício em comento não ser  passível  de
correção,  bem  como  considerando  o  teor  do
Enunciado Administrativo nº 6 do Superior Tribunal
de  Justiça,  não  há  de  se  observar  a  concessão  do
prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do Novo
Código de Processo Civil.

Vistos.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco PAN S/A,
contra decisão (fls.114) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
João Pessoa, na fase de cumprimento de sentença da “Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” ajuizada
por Edilza Soares de Azevedo, desacolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela parte ora apelante.

Inconformada,  a  parte  executada interpôs  Recurso Apelatório
(fls.  118/122),  alegando,  em síntese,  o  desacerto  da  decisão  a  quo,  sob  a
justificativa de que a citação ocorrida nos autos fora inválida, uma vez que tal
ato judicial teria sido direcionado ao Banco Cruzeiro do Sul, e não ao Banco
Pan, atual responsável pelo contrato objeto da lide. 

Ao final,  pugnou  pelo  provimento do  apelo  para  reformar a
sentença,  de  forma  que  fosse  acolhida  a  impugnação  ao  cumprimento  de
sentença. 

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  128/138),  arguindo,
preliminarmente,  a  inadmissibilidade  recursal  por  ofensa  ao  princípio  da
especificidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso. 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 143).

Tendo  em  vista  a  preliminar  de  inadmissibilidade  recursal
arguida em sede de contrarrazões, foi oportunizada a manifestação da parte
apelante, a qual apresentou petitório às fls. 147/148.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, para que o mérito, posto em discussão pela
parte,  possa  ser  analisado,  cumpre  desde  logo  verificar  a  existência  dos
pressupostos processuais e das condições da ação, considerados genericamente
como pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.
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Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre os primeiros, encontramos a exigência do cabimento, da legitimidade,
do interesse e da inexistência  de fato impeditivo ou extintivo do poder  de
recorrer.

Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar:  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição recursal; a devida prova do preparo; bem como se há regularidade
formal no conteúdo da irresignação.

Como é  cediço,  em se  tratando  da  fase  de  cumprimento  de
sentença,  a  decisão  do  magistrado  condutor  que  resolve  a  impugnação
apresentada pela parte executada é recorrível ora por agravo de instrumento
ora por apelação, a depender de seus efeitos em relação ao feito executivo.
Assim, na hipótese de a decisão não colocar fim à fase de cumprimento, o
recurso  cabível  será  o  agravo  de  instrumento,  sendo  a  apelação  admitida
apenas para o caso de o ato decisório importar na extinção do feito.

Logo,  caso  haja  a  rejeição  da  impugnação,  é  certo  que
necessariamente a fase executiva tem seguimento, sendo, portanto, cabível o
recurso  instrumental,  uma  vez  que  não  extingue  a  demanda  executiva.
Entretanto, havendo o acolhimento da peça defensiva, poder-se-á deparar com
uma  situação  que  coloca  fim  ao  cumprimento  de  sentença  –  como,  por
exemplo,  a  inexigibilidade  do  título  –  ou  que  permite  a  continuidade  da
execução.

Pois bem, no caso dos autos, não se requer maiores esforços de
interpretação para se constatar que a sentença não redundou na extinção dos
atos executivos, uma vez que o juízo  a quo desacolheu a impugnação, por
entender que não houve qualquer nulidade no ato citatório.

Ora, se houve a rejeição da impugnação, resta clarividente que
não houve extinção da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o
recurso cabível era o de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único
do art. 1015 do Código de Processo Civil de 2005, in verbis:

“art.  1015.  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.”

Assim,  incorreu  em  erro  grosseiro  o  ato  de  interposição  de
apelação contra a decisão respectiva.
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Sobre o tema, a jurisprudência pátria é pacífica, consoante se
infere dos seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Liquidação
do julgado. Homologação dos cálculos. Irresignação
com  a  interposição  de  apelação.  Via  impugnativa
própria que é o agravo de instrumento, nos termos
do art. 1.015, do CPC/2015. Erro inescusável. Não
conhecimento daquele recurso.  Ausência de vício a
ser  sanado,  porquanto  todos  os  aspectos  ora
suscitados encontram-se exaustivamente examinados
e decididos no acórdão atacado, como se verifica da
fundamentação  nos  presentes.  Pretensão  do
embargante  em  ver  a  matéria  novamente  julgada.
Inconformismo que há de ser veiculado através de
meio próprio. Não vulneração do art.  1.022, II,  do
CPC/15.  Conhecimento  e  desprovimento  dos
presentes aclaratórios”. 
(TJRJ;  APL  0028314-51.2000.8.19.0001;  Rio  de
Janeiro;  Décima  Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Mauro Dickstein; DORJ 14/08/2017; Pág. 412)

“PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO  DOS  CÁLCULOS.  NATUREZA
DA  DECISÃO.  INTERLOCUTÓRIA.  RECURSO
ADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
1.015,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.
INTERPOSIÇÃO  DE  APELAÇÃO.  ERRO
GROSSEIRO.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO. 
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do
CPC, as decisões interlocutórias proferidas em fase
de  liquidação  e  cumprimento  de  sentença  são
recorríveis mediante agravo de instrumento.
2. A decisão interlocutória que homologa os cálculos
da Contadoria  Judicial  e  determina  o depósito  do
remanescente  do  débito,  iniciando-se  a  fase  de
cumprimento  de sentença,  sujeita-se  ao recurso  de
agravo de instrumento.
3. Em face da clareza legislativa, caracteriza-se erro
grosseiro, a interposição de apelação nesses casos e,
por conseguinte, não há possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade. Precedentes.
4.  Recurso  não  conhecido.  Sem  majoração  dos
honorários advocatícios, ante a ausência de fixação
dos honorários de sucumbência”.
(TJDF;  APC  2016.03.1.004340-0;  Ac.  102.5812;
Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg.
14/06/2017; DJDFTE 11/07/2017)
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“APELAÇÃO CÍVEL PELA EXEQUENTE. Ação de
revisão  de  contrato  em  fase  de  cumprimento  de
sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença
acolhida  como  exceção  de  pré-executividade.
Decisão de homologação dos cálculos e procedência
da  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença.
Cumprimento  de  sentença  em  estágio  avançado.
Impugnação  julgada  procedente  para  acolher  os
cálculos e dar prosseguimento ao feito. Recurso de
apelação  apresentado  pelo  exequente.
Impossibilidade  de  conhecimento.  Recurso  cabível
que  é  o  de  agravo  de  instrumento.  Art.  1.015,
parágrafo único, do cpc/2015. Ausência de extinção
da execução. Execução que continuará a correr em
relação ao valor  apurado pelos  cálculos  periciais.
Recurso não conhecido”. 
(TJPR; ApCiv 1663910-4; Barracão; Décima Sétima
Câmara Cível; Rel. Des. Tito Campos de Paula; Julg.
14/06/2017; DJPR 26/06/2017; Pág. 490).

Logo, 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. 1015 do NCPC.

Para  as  hipóteses  de  não  conhecimento  por  ausência  de
pressupostos de admissibilidade recursal, o novel legislador processual civil
conferiu  ao  Relator  a  incumbência  de  prolatar  decisão  monocrática,  em
respeito à celeridade na prestação jurisdicional (art. 932, inciso III, CPC). 

Em virtude de o vício em comento não ser passível de correção,
bem como considerando o teor do Enunciado Administrativo nº 6 do Superior
Tribunal de Justiça1, não há de se observar a concessão do prazo previsto no
art. 932, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil2.

Nesse contexto, em face da inadmissibilidade manifesta, com
fundamento  no  art.  932,  inciso  III,  do  Código  de  Processo  Civil,  NÃO
CONHEÇO do Recurso Apelatório.

P.I. 

João Pessoa, 23 de março de 2018. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator

1 Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo
CPC para que a parte sane vício estritamente formal. 
2 Art. 932 Omissis (…)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente
para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. 
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