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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001567-79.2006.815.2001.
Origem : 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
1º Apelante : José Cirilo Lopes
2ª Apelante : Antônio Aparecido Gomes.
Advogada : Marília Figueiredo Burity.
Apelado : Estado da Paraíba.
Procurador : Silvana Simões de Lima e Silva.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DESACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO.  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO.   RECURSO
INCABÍVEL.  ERRO  GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

-  A  decisão,  proferida  em  exceção  de  pré-
executividade,  que  não  põe  fim  à  execução,  possui
cunho eminentemente interlocutório, motivo pelo qual
o recurso cabível, na hipótese, seria  o de agravo de
instrumento.

-  O  caput do art.  557 do Código de Processo Civil
dispõe que  “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”.

Vistos.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por José Cirilo Lopes
e Antônio Aparecido Gomes contra  decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª
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Vara de Executivos Fiscais da Capital,  que,  nos autos da Ação de Execução
Fiscal  manejada  pelo  Estado  da  Paraíba,  rejeitou  a  exceção  de  pré-
executividade  oposta pelos  apelantes, por  entender  que  a  matéria  aduzida
exigiria dilação probatória (fls. 243/246).

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese,
ser cabível a exceção de pré-executividade quando arguidas matérias de ordem
pública  ou  nulidades  absolutas.  Consignam  que  a  CDA embasadora  da
execução fiscal não cumpriu os requisitos legais para a sua validade, por erro
na indicação do nome do devedor. 

Intimada,  a  parte  recorrida apresentou  contrarrazões,  às  fls.
274/285.

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça não apresentou parecer
meritório por entender ausente o interesse público primário (fls. 291).

É o relatório.

DECIDO.

Conforme relatado acima,  insurgem-se  os apelantes contra  a
decisão  de  primeiro  grau  que  rejeitou  a  exceção  de  pré-executividade
manejada pelos ora recorrentes, determinando o prosseguimento da execução.

Como se sabe, 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.

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.

Pois bem. 

Inicialmente, ressalto que o  §1º do artigo 162 do Código de
Processo Civil dispõe que “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das
situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”.

A respeito de tal ato, Marcelo Abelha Rodrigues (In Manual de
Direito Processual Civil. 4ª. Edição, São Paulo: RT, 2008, p. 450) leciona que:
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"(...)é claro o papel finalístico da sentença, como ato
que  põe  fim  ao  processo  ou  à  fase  cognitiva  dos
processos  sincréticos  (cognição  com  execução).
Assim, melhor que se estude o conceito de sentença
usando esses dois critérios conjuntamente, ou seja, é
o  pronunciamento  do  juiz  que  contém  uma  das
matérias dos art.  269 e 267 do CPC, que tem por
finalidade extinguir o processo (ou a fase processual
cognitiva).

Com efeito, analisando a decisão que deu ensejo à interposição do
presente recurso, verifica-se claramente que não se trata de ato que pôs fim ao
processo  executivo,  uma vez  que indeferiu  a  exceção de pré-executividade
oposta  pelos  executados,  implicando  no  prosseguimento  da  pretensão
executória.

Neste  pensar,  trata-se,  em  verdade,  de  decisão  interlocutória,
submetendo-se ao  recurso  de agravo de instrumento e não de apelação, pois
conforme  o  art.  522 do  Código  de  Processo  Civil  “Das  decisões
interlocutórias caberá agravo(...)”.

Com  efeito,  vislumbro  que  os recorrentes,  ao  manejarem a
presente  via  recursal,  agiram em  desconformidade  com  o  previsto  na  Lei
Adjetiva Civil.  Isso porque, conforme supra esposado, a decisão vergastada
tem  ineludível  cunho  interlocutório,  mostrando-se,  pois,  inadequada  a
interposição do presente apelo, o qual é cabível apenas em face de sentença. 

Por fim, ressalto que o entendimento em disceptação está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual,
em  casos  análogos,  posiciona-se  pela  inaplicabilidade  do  princípio  da
fungibilidade, senão vejamos:

“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 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.”
(AgRg  no  REsp  1095724/RJ,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
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julgado em 18/06/2009, DJe 01/07/2009)

"EXECUÇÃO  FISCAL  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  –  EXCLUSÃO  DE  UM  DOS
EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESUAL, SEM
EXTINÇÃO DO PROCESO – RECURSO CABÍVEL:
AGRAVO – PRECEDENTES –SÚMULA 83/STJ.
1. É pacífico nesta Corte Superior que a decisão que
exclui  do  processo  um  dos  litisconsortes,
prosseguindo-se a execução fiscal com relação aos
demais  co-executados,  é  recorrível  por  meio  de
agravo  de  instrumento,  caracterizando-se  erro
grosseiro a interposição de apelação.
2.  Precedentes:  REsp  89082/RS,  Rel.  Min.  Elian
Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em 3.6208,  DJe
6.8208,  REsp  10261/SP,  Rel.  Min.  Nancy  Andrigh,
Terceira  Turma,  julgado  em 17.4208,  DJ  30.4208;
REsp 801.347/MG, Rel.  Min.  Teori Albino Zavscki,
Primeira  Turma,  julgado  em  21.3206,  DJ
3.4206.Agravo regimental improvido.”
(AgR  no  REsp  71.253/PR,  Ministro  Humberto
Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em19.3209,  DJe
14.209.)

Em meio ao que foi acima delineado, para os casos como o que
ora se analisa, o legislador processual civil possibilitou a atribuição de uma
maior  celeridade  ao  deslinde  dos  feitos,  estabelecendo  a  faculdade  de  o
Relator do processo negar, de forma monocrática, seguimento a determinados
meios de revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade recursal, improcedência e prejudicialidade ou confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou
de  Tribunais  Superiores.  É  o  que  ocorre,  conforme  já  devidamente
demonstrado, na hipótese  vertente,  devendo-se,  pois,  aplicar  o  mencionado
dispositivo legal.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, com
base no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator   
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