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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE  NÃO  CONHECEU  DO
RECURSO  DE  APELAÇÃO.  DECISÃO  QUE
ACOLHEU  IMPUGNAÇÃO  AO
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  SEM  PÔR
FIM  À  EXECUÇÃO.  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.  MANEJO  DE
APELAÇÃO.  ERRO  GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO
III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL DE
2015.  MANUTENÇÃO  DO  NÃO
CONHECIMENTO.  DESPROVIMENTO  DO
AGRAVO.

-  Contra  decisão  que  não  coloca  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.

-  Sendo o agravo de instrumento o recurso cabível
contra a decisão recorrida, constitui erro grosseiro o
manejo  de  apelação,  ante  a  previsão  expressa  do
cabimento no parágrafo único do art. 1015 do Novo
Código de Processo Civil, o que afasta a aplicação do
princípio da fungibilidade.
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Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.  

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.  177/179)  interposto  por
Maria Ivoneide Serafim de Paiva contra decisão monocrática (fls. 171/175)
que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante. 

Argumenta,  em  apertada  síntese,  que  a  decisão  a  quo tem
natureza de sentença terminativa, motivo pelo qual o único recurso cabível
seria o de apelação.

Afirma que a decisão apelada é nula, pois não informou qual
ponto do art. 534 do CPC não teria sido observado.

Ao final, postula a reconsideração da decisão ou o provimento
do agravo e reforma do ato judicial impugnado. 

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (fls. 192).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Em primeiro lugar, ratifico o julgado agravado em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

Consoante  relatado,  verifica-se  que  o  recorrente  se  insurge
quanto  ao  não  conhecimento  monocrático  de  seu  apelo,  que  teve  como
fundamento a inadmissibilidade de interposição do recurso de apelação para
combater decisão proferida na fase de liquidação de sentença, que não põe
termo ao processo.

Na  hipótese  dos  autos,  observa-se  que  o  Município  ora
agravado  apresentou impugnação  ao  cumprimento  de  sentença,  o  qual  foi
acolhido pelo magistrado a quo, nos seguintes termos:

“Pelo  exposto,  por  tudo  que  dos  autos  constam e
princípio  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  rejeito  o
pedido  de  cumprimento  de  sentença,  por  não  ter
atendido o disposto no art.  534, do CPC, uma vez
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que não foi apresentado o demonstrativo detalhado e
atualizado do débito,  ressaltando-se que a referida
decisão  não  impossibilita  o  ajuizamento  de  outro
pedido”.

De uma simples leitura da decisão acima é possível perceber
que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não redundou
na extinção dos  atos  executivos.  Isso  porque,  embora  o juízo  a quo tenha
rejeitado o pedido de cumprimento de sentença, em razão do não atendimento
ao disposto no art. 534 do CPC, ressaltou que a decisão não impossibilitaria o
ajuizamento de outro pedido.

Ora,  nos  termos  do  artigo  203,  §1º,  do  CPC/15,  sentença
consiste no  "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”.

Assim sendo, não havendo a extinção da fase de cumprimento
de sentença,  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.”

Importante  ressaltar  que,  em  tais  casos,  não  é  possível  a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro,
por violação a expressa disposição legal. 

Sobre o tema, é a jurisprudência no STJ:

“PROCESSO  CIVIL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE
DE  UMA  DAS  PARTES.  RECURSO  CABÍVEL.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRINCÍPIO  DA
FUNGIBILIDADE.  ERRO  GROSSEIRO.  NÃO
APLICAÇÃO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na  sessão  realizada  em  09.03.2016,  o  regime
recursal será determinado pela data da publicação
do  provimento  jurisdicional  impugnado.  In  casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - Não se pode conhecer a apontada violação ao
art. 535 do Código de Processo Civil,  porquanto o
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recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso,
não demonstra, com transparência e precisão, qual
seria o ponto omisso,  contraditório ou obscuro do
acórdão  recorrido,  bem  como  a  sua  importância
para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice
da  Súmula  n.  284  do  Supremo  Tribunal  Federal,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
III  -  É  cabível  o  agravo  de  instrumento  contra
decisão que extingue o processo sem resolução do
mérito, por ilegitimidade passiva de uma das partes,
porquanto ostenta natureza interlocutória.
IV  -  Desse  modo,  no  caso  de  interposição  de
apelação,  afasta-se  a  aplicação  do  princípio  da
fungibilidade  recursal,  ante  a  existência  de  erro
grosseiro. Precedentes.
V - Recurso Especial não provido.”
(STJ,  REsp  1677623/MG,  Rel.  Ministra  REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ATO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL.
APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.
NÃO RECURSAL.
1. O ato judicial que extingue a execução em razão
do  pagamento  da  dívida  deve  ser  impugnado  por
meio  de  recurso  de  apelação,  constituindo-se  erro
grosseiro a interposição de agravo de instrumento,
circunstância que impede a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1278883/RN, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado
em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)

Logo, não sendo a apelação o recurso cabível contra a decisão
ora recorrida, mostra-se correta a decisão que inadmitiu o meio de impugnação
escolhido pela ora agravante, não havendo sequer que se falar em aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, ante o erro grosseiro, haja vista a previsão
expressa do cabimento no parágrafo único do art. 1015 do NCPC.

Assim, com base nas razões acima aduzidas, mantenho todos os
termos  decisórios  constantes  às  fls.  1171/175,  máxime  em decorrência  do
princípio do livre convencimento motivado, utilizado em harmonia com as
jurisprudências dos nossos Tribunais.

- Conclusão
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO,  mantendo a decisão monocrática em todos os seus
termos.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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