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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC/73  (ART.
485, VI, DO NOVO CPC).. RECONHECIMENTO
EM  PROCESSO  DE  EXECUÇÃO  DA
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
EXEQUENTE/EMBARGANTE.
ILEGITIMIDADE  ATIVA  SUPERVENIENTE
RECONHECIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
AUSÊNCIA  DE  CONDIÇÃO  DA  AÇÃO  A
IMPOSSIBILITAR  A  ANÁLISE  MERITÓRIA
DOS  EMBARGOS.   MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. APELO DESPROVIDO.

-  Tendo o  exequente  sido  excluído  do  processo  de
execução  em  momento  posterior  ao  manejo  dos
Embargos  à Execução,  é  de  se  reconhecer  sua
ilegitimidade  ativa  superveniente  nesta  demanda,  a
compelir  a  sua extinção  sem apreciação do mérito,
com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73 (art. 485, VI,
do  novo  CPC),  não  havendo  outro  caminho  a  ser
percorrido  que  não  o  da  manutenção  da  sentença
vergastada.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.
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Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Marinésio Ribeiro
do Nascimento contra sentença (fls.  24/25) proferida pelo Juízo da 14ª Vara
Cível  da  Capital  que, nos  autos  dos Embargos  à  Execução opostos pelo
recorrente  contra  Francisco  Xavier  Monteiro  da  Franca, extinguiu  o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC, cuja
emenda restou assim redigida:

“ - Verificando juiz que o patrimônio dos sócios não
responde pela dívida  executada,  a  menos  que  seja
desconsiderada a pessoa jurídica,  deve reconhecer,
de ofício,  a ilegitimidade dos sócios para a causa,
seja  na  execução,  seja  nos  embargos  movidos  pro
qualquer  dos  sócios,  impondo-se  a  extinção  do
processo, sem resolução de mérito, com base no art.
267, inc. VI, do CPC.” - fls. 24.

Irresignada,  a  embargante  interpõe  recurso  apelatório,  fls.
44/47,  sustentando  que  o  reconhecimento,  no  processo  principal,  da
ilegitimidade  passiva  da  parte  recorrente  implica  no  acolhimento  dos
Embargos  do  Devedor  e  não  em  sua  extinção  sem  resolução  do  mérito,
segundo inteligência do art. 267, IV, do CPC.

Complementa  que  “a parte  recorrente,  ainda que  deseje  se
declarar  como  ilegítima  na  execução  principal,  é  a  parte  legítima  para
propor  Embargos  do  Devedor,  vez  que  a  decisão  que  reconheceu  sua
ilegitimidade  nos  autos  do  processo  principal  se  deu após  o  ajuizamento
daquela ação” (fls. 46).

Requereu, ao fim, a reforma da sentença para julgar procedente
os embargos, extinguindo o processo com julgamento do mérito.

Devidamente  intimada  a  parte  recorrida  não  ofertou
contrarrazões, conforme certidão às fls. 51v.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito, porquanto ausente o
interesse público (fls. 55).

É o relatório.

V O T O.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
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1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do  Código de Processo Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Ressalta-se,  por oportuno, o teor do  enunciado 311 do  Fórum
Permanente  de  Processualistas  Civis (FPPC),  que  se  aplica  ao  caso  de
Remessa Necessária, in verbis:

Apelação Cível nº 0044968-55.2011.815.2001 3



“311.  (arts.  496  e  1.046).  A  regra  sobre  remessa
necessária é aquela vigente ao tempo da publicação
em  cartório  ou  disponibilização  nos  autos
eletrônicos da sentença, de modo que a limitação de
seu cabimento no CPC não prejudica os  reexames
estabelecidos  no  regime  do  art.  475  do  CPC  de
1973”. 

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento  deverá  regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço do
recurso, passando a analisar as suas razões.

Depreende-se  dos  autos  que  Marinésio  Ribeiro  do
Nascimento manejou embargos à execução,  opondo-se à execução proposta
por Francisco Xavier Monteiro da Franca.

Como visto,  o  magistrado  sentenciante  extinguiu  o  processo
sem resolução do mérito, pontuando o seguinte:

“Primeiramente, cumpre registrar de logo que acabo
de proferir decisão interolcutória mista na execução
em apenso, reconhecendo a ilegitimidade dos sócios
na  MV Engenharia  Ltda,  para  figurarem  no  polo
passivo daquela ação. Os fundamentos da decisão ali
prolatada  resumem-se  ao  fato  de  que  a  dívida
exequenda  provém de  cheque  emitido  tão  somente
pela  executada,  cuja  personalidade  jurídica  não  s
confunde com a de seus sócios. Além disso, sendo a
executada  uma  sociedade  composta  por  cotas  de
responsabilidade limitada,  tem-se  que  suas  dívidas
não alcançam, em tese, o patrimônio pessoal de seus
sócios, exceto se estes ainda não integralizaram suas
cotas,  fato  cuja  comprovação  não  tem  lugar  no
processo  de  execução,  onde  a  dívida  há  de  ser
líquida e certa.
(…)
Nesse  compasso,  mesmo  raciocínio  há  de  ser
adotado nos presentes embargos. Ora, não tenho o
autor legitimidade passiva para a execução, é certo
que,  pelos  mesmos  fundamentos  acima  invocados,
também  não  ostenta  legitimidade  ativa  para
embargar  execução  da  dívida  pela  qual  não
responde” 
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Pretende, pois, o recorrente, reformar a sentença para que seja
proferido julgamento de mérito, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do
agravante  no  processo  principal,  e,  via  de  consequência,  acolhendo  os
embargos.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno não assistir razão ao
recorrente. Explico:

As denominadas condições da ação (legitimidade e interesse de
agir), devem estar presentes não só no ajuizamento da demanda, mas em todo
o trâmite processual, inclusive, na prolação da sentença, oportunidade em que
é permitido ao juízo pronunciar-se acerca de tais questões. 

Neste sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery (In Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 9ª
edição, 2006. Pág.: 142) lecionam com maestria que:

“1.  Momento  em que devem estar  preenchidas as
condições da ação. Não só para propor ou contestar
ação, mas também para ter direito a obter sentença
de mérito (favorável ou desfavorável) é necessária a
presença  das  condições  da  ação  (legitimidade  das
partes, interesse processual e possibilidade jurídica
do pedido – CPC 267 VI) no momento da prolação
da sentença. Se faltantes quando da propositura, mas
completadas  no  curso  do  processo,  o  juiz  deve
proferir  sentença de mérito  (Liebman,  Manuale,  n.
74, p. 144; JTACivSP 106/391; RP 33/239; Nery, RP
42/201).  Caso  não  existam  elementos  no  processo
para que o juiz aprecie as condições da ação na fase
de saneamento do processo, poderá fazê-lo quando
da prolação da sentença, pois se trata de matéria de
ordem pública (RJTJSP 139/181).”(grifo nosso).

Dito isso, caracterizada como condição da ação, a legitimidade,
conforme afirmado alhures, deve estar presente em toda a tramitação do feito,
e a sua ausência em qualquer momento do processo enseja a sua extinção sem
resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil
(art. 485, VI, do novo CPC). Merece citação o dispositivo legal mencionado:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de 
mérito:
I - quando o juiz indeferir a petição inicial;
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano 
por negligência das partes;
III - quando, por não promover os atos e diligências 
que Ihe competir, o autor abandonar a causa por 
mais de 30 (trinta) dias;
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos 
de constituição e de desenvolvimento válido e 
regular do processo;
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V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, 
litispendência ou de coisa julgada;
Vl - quando não concorrer qualquer das condições 
da ação, como a possibilidade jurídica, a 
legitimidade das partes e o interesse processual;

Nesses termos, afere-se dos autos ter o juízo de base excluído o
agravante da execução, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em momento
posterior  à  propositura  dos  Embargos  à  execução.  Assim,  quando  do
ajuizamento dos  Embargos,  o Sr.  Marinésio Ribeiro do Nascimento era parte
legítima para manejar o respectivo meio de defesa.

Contudo, em momento posterior, ao ser excluído da execução,
observamos  circunstância  nova  no  processo  que  faz  desaparecer  a  sua
condição de parte legítima.

Operou-se,  pois,  a  ilegitimidade  ativa  superveniente  do
embargante, a compelir a extinção do processo sem apreciação do mérito, com
fulcro no art. 267, VI, do CPC.

Assim,  tenho  que  impossibilitada resta  a  pretensão  do
recorrente de ver acolhida sua ilegitimidade passiva na execução, mediante a
análise  e  julgamento  do  mérito  dos  embargos  à  execução,  uma  vez  não
preenchidas as condições da ação.

Em vista de tais considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
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, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida 
Juiz Convocado Relator
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