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APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO  QUE
DETERMINOU  A  EMENDA  DA  INICIAL.
RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  INAPLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
ERRO  GROSSEIRO.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS PÁTRIOS. EXEGESE DO ARTIGO 932,
INCISO  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 

- Tratando-se de decisão interlocutória, resta inadmissível
o recurso de apelação, o qual somente pode ser interposto
contra sentença, consoante expressamente previsto no art.
1.009, do CPC/2015.

-  Quando  o  recurso  for  manifestamente  inadmissível,
diante  da  interposição  de recurso  inadequado  eivado de
erro  grosseiro,  poderá  o relator  rejeitar,  liminarmente,  a
pretensão  da  parte  recorrente,  em  consonância  com  os
ditames  do  art.  932,  inciso  III,  do  Código  de  Processo
Civil de 2015.

V I S T O S.

Trata-se  de  Apelação  Cível,  de  fls.  48/50, interposta  por Francisco  da
Silva Alves, em desfavor do  decisum de fls. 47, prolatado pelo Juízo de Direito da 17ª
Vara Cível da Capital, que determinou a emenda da exordial, no prazo de 15 dias, sob pena
de indeferimento.  

Contrarrazões ofertadas, às fls. 63/70. 

É o breve relatório. DECIDO.

O autor,  ora  apelante,  insurgiu-se  por  intermédio  de  via  inadequada,
porquanto o recurso correto a ser interposto com o escopo de atacar decisum interlocutório
que determina a emenda da exordial é o Agravo de Instrumento, razão esta que enseja o
não conhecimento da presente súplica apelatória.
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Como é cediço, tratando-se de decisão interlocutória, resta inadmissível o recurso de
apelação, o qual somente pode ser apresentado contra sentença, consoante expressamente previsto
no art. 1.009, do CPC/2015.

Por oportuno, trago à baila julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios que utilizaram
da linha de raciocínio acima delineada:

AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.  RECURSO  INADMISSÍVEL.  NÃO
CONHECIMENTO  DA  APELAÇÃO.  INAPLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. Tratando-se de decisão
interlocutória que oportuniza a emenda a inicial,  resta inadmissível o
recurso  de  apelação,  o  qual  somente  pode  ser  interposto  contra
sentença,  consoante  expressamente  previsto  no  art.  1.009,  do  CPC.
Caracterizado o erro grosseiro na interposição do recurso, incabível a
aplicação  do  Princípio  da  Fungibilidade  Recursal.  APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA.  (Apelação Cível  nº  70072270366,  5ª  Câmara Cível  do
TJRS,  Rel.  Jorge  André  Pereira  Gailhard.  j.  29.03.2017,  DJe
06.04.2017). 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL COM RELAÇÃO A
UM CAPÍTULO DO PEDIDO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA
DO  CONTRATO  REVISANDO.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  DE
APELAÇÃO.  DESCABIMENTO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE
RECURSAL.  ERRO  GROSSEIRO.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  A
decisão que indefere um dos pedidos formulados na inicial e determina a
emenda  da  inicial  para  juntada  do  contrato  revisando  pode  ser
impugnada  via  agravo  de  instrumento.  (Processo  nº  1701596-0,  17ª
Câmara  Cível  do  TJPR,  Rel.  Lauri  Caetano  da  Silva.  unânime,  DJ
26.10.2017). 

Ademais, a doutrina e jusrisprudência pátrias entendem que não cabe a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal na conjuntura em pauta. 

Nesse sentido, segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, para que
seja utilizado o referido preceito, é essencial a presença dos seguintes pressupostos: “a) Dúvida
objetiva:  (…) significa  que  é  necessário  existir  uma dúvida razoavelmente  aceita,  a  partir  de
elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei (...) ou as divergências doutrinárias; b)
Inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um
recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (…); c) Observância do prazo:
o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido (...)”1

1Curso de Direito Processual Civil, Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha. 2010. Pg. 45/46. 
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No caso em tela, inobstante não ter havido o desrespeito ao prazo, ainda assim não
caberia  o  apelatório,  porquanto  inconteste  a  existência  de  erro  grosseiro  quanto  à  irresignação
proposta. 

Com essas considerações, destaco que é permitido ao relator julgar monocraticamente
o recurso manifestamente inadmissível, com base no que prescreve o inciso III, do art.  932, do
Novo Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator: 
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 

Diante do exposto, ante a flagrante inadmissibilidade, por manifesta inadequação da
via  eleita,  NÃO  CONHEÇO  DA  APELAÇÃO  CÍVEL,  em  conformidade  com  o  que  está
prescrito no art. 932, III, daquele mesmo diploma legal.

P.I. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 16 de abril de 2018. 
  

        Des. José Ricardo Porto                       
                    RELATOR
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