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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  
EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE  
EXCESSO  NOS  VALORES  EXECUTADOS.  PROSSEGUIMENTO  
DO  FEITO  EXECUTÓRIO.  DECISÃO  QUE  NÃO  POSSUI  
NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE  
INSTRUMENTO.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  
INAPLICABILIDADE.  ERRO  GROSSEIRO.  PRECEDENTES  DO  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  APLICAÇÃO DO CAPUT.  
DO  ART.  557,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO  
CONHECIMENTO  DA SÚPLICA APELATÓRIA.  NEGATIVA  DE  
SEGUIMENTO AO RECURSO.

-  Nos casos  de  extinção  parcial  da  execução  de  sentença,  o  recurso 
cabível é o agravo de instrumento, porquanto a decisão não possui cunho 
terminativo, de modo que a interposição de apelação cível configura erro 
grosseiro,  sendo  inviável  a  aplicação  do  princípio  da  fungibilidade 
recursal.

- “O recurso cabível contra a decisão em exceção de pré-executividade  
que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando-
se  erro  grosseiro  a  interposição de  apelação.”  (STJ.  AgRg no REsp 
1095724 / RJ. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 18/06/2009).

-  “Decisão que acolhe em parte  a exceção de pré-executividade,  sem  
extinguir o processo em sua inteireza, desafia agravo de instrumento, e  
não  apelação,  não  sendo  aplicável,  outrossim,  o  princípio  da  
fungibilidade  recursal.”  (STJ.  AgRg no Ag 1091109 /  SP.  Rel.  Min. 
Castro Meira. J. em 17/03/2009).

V I S T O S. 

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Aida  Terezinha  Fraga 
Diegues, em desfavor de decisão do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Capital que, ao 
acolher  parcialmente  exceção  de  pré-executividade  arguida  pela  Mais  Car  Comércio  de 



Veículo Peças e Serviços Ltda, reconheceu o excesso de execução referente as astreintes e 
determinou o prosseguimento do feito executório quanto as demais verbas executadas.



É o relatório que se faz necessário.

DECIDO.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a análise 
monocrática, na forma permissiva do  caput, do art. 557, do Código de Processo Civil, com 
base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art.  557. 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.” 

Trata-se de apelação cível atacando decisão que extinguiu, parcialmente, 
execução de sentença lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por 
danos morais movida pela ora recorrente. 

Analisando o decisum recorrido, extrai-se que o Magistrado de base, ao 
acolher parcialmente exceção de pré-executividade arguida pela apelada, reconheceu excesso 
no  valor  executado,  referente  as  astreintes,  determinando  o  prosseguimento  do  feito 
executório quanto as demais verbas, vejamos:

“Assim,  o  caso  é  de  acolher  parcialmente  a  exceção  de  pré-
executividade,  declarando-se  apenas  o  excesso  de  execução  por  
inclusão do valor referente a astreinte, uma vez que as executadas não  
foram intimadas  para  cumprimento  da  medida  liminar,  não  cabendo  
assim, até o momento, a aplicação da multa prevista na sentença deste  
Juízo.
Intime-se  as  executadas  para inteiro  cumprimento  da medida liminar  
deferida na sentença, sob pena de aplicação de multa diária no valor de  
R$  500,00  (quinhentos  reais),  até  o  limite  de  R$  8.000,00  (oito  mil  
reais).
Intime-se a parte exequente para prosseguir com a presente execução,  
requerendo o que entender de direito” - fls. 139. Grifei.

Ora, em casos desse jaez, extinção parcial da execução de sentença, o re-
curso cabível é o agravo de instrumento, porquanto a decisão não possui cunho terminativo, 
de modo que a interposição de apelação cível configura erro grosseiro, sendo incabível a apli-
cação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, trago à baila arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  
ACOLHIDA  PARA  EXCLUIR  A  CDA  –  PROSSEGUIMENTO  DA 
EXECUÇÃO CONTRA AS DEMAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –  
RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.  A  controvérsia  dos  autos  diz  respeito  ao  cabimento  ou  não  de  
interposição de recurso de apelação contra ato judicial que, em sede de  
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exceção  de  pré-executividade,  implique  extinção  parcial  da  execução  
fiscal, excluindo uma das CDAs, e determina o prosseguimento do feito  
quanto aos demais títulos.
2. O recurso cabível contra a decisão em exceção de pré-executividade  
que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando-
se erro grosseiro a interposição de apelação.
Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no REsp 1095724 / RJ. Rel. 
Min. Humberto Martins. J. em 18/06/2009). Grifei.

“PROCESSUAL  CIVIL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  
ACOLHIDA EM PARTE, SEM EXTINGUIR O PROCESSO. RECURSO  
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.  Decisão que acolhe em parte a exceção de pré-executividade,  sem 
extinguir o processo em sua inteireza, desafia agravo de instrumento, e  
não  apelação,  não  sendo  aplicável,  outrossim,  o  princípio  da  
fungibilidade recursal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no Ag 1091109 / SP. 
Rel. Min. Castro Meira. J. em 17/03/2009). Grifei.

                    
Diante do exposto, utilizo-me do art.  557 da Lei Adjetiva Civil,  para 

negar seguimento à irresignação apelatória, diante da inadequação da via eleita.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 01 de agosto de 2014.

         José Ricardo Porto
     Desembargador Relator
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