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AGRAVO INTERNO.  APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA 
EXECUÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE  EXCESSO 
NOS VALORES EXECUTADOS. PROSSEGUIMENTO 
DO FEITO EXECUTÓRIO. DECISÃO QUE NÃO POS-
SUI  NATUREZA  TERMINATIVA.  RECURSO  CABÍ-
VEL.  AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  PRINCÍPIO  DA 
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROS-
SEIRO.  PRECEDENTES  DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO CAPUT. DO ART. 557, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECI-
MENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO  AO  RECURSO. MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO ORA AGRAVADA.  DESPROVIMENTO DA 
INSATISFAÇÃO REGIMENTAL.

- Nos casos de extinção parcial da execução de senten-
ça, o recurso cabível é o agravo de instrumento, por-
quanto  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. Precedentes do STJ.

- “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 grossei-
ro 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-exe-
cutividade, sem extinguir o processo em sua inteireza,  
desafia  agravo de  instrumento,  e  não apelação,  não  
sendo aplicável, outrossim, o princípio da fungibilidade
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recursal.” (STJ. AgRg no Ag 1091109 / SP. Rel. Min. 
Castro Meira. J. em 17/03/2009).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls. 161/166) interposto por Aida Terezi-
nha Fraga Diegues, contra decisão monocrática de fls. 157/158, que negou segui-

mento a sua irresignação apelatória interposta em desfavor de decisum do Juízo de 

Direito da 10ª Vara Cível da Capital que, ao acolher parcialmente exceção de pré-e-

xecutividade arguida pela Mais Car Comércio de Veículo Peças e Serviços Ltda, re-

conheceu o excesso de execução referente às astreintes e determinou o prossegui-

mento do feito executório quanto as demais verbas executadas.

A apelante, ora agravante, pugna pela aplicação do princípio da fungi-

bilidade recursal, de modo a receber a sua apelação cível como irresignação instru-

mental, porquanto apresentada dentro do decênio legal, bem como tendo em vista a 

existência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

Ao final,  requer a reconsideração do decisório ora agravado ou, em 

caso contrário, que a questão seja levada para o órgão colegiado, “devendo ser pro-

vido, para considerar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, com vis-

tas ao respeito do prazo do recurso correto” - fls. 165.

É o relatório.

VOTO

Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, permi-

tindo ao Julgador reconsiderar o decisório combatido, mantenho a posição anterior 
pelos seus próprios fundamentos, que foram suficientes para dirimir a questão 
em disceptação, os quais passo a transcrever:
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“A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, compor-
tando a análise  monocrática, na forma permissiva do caput,  
do art. 557, do Código de Processo Civil, com base na juris-
prudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifesta-
mente inadmissível,  improcedente, prejudicado ou em con-
fronto com súmula ou com jurisprudência dominante do res-
pectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribu-
nal 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 mo-
rais movida pela ora recorrente. 

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

“Assim, o caso é de acolher parcialmente a exceção de pré-
executividade,  declarando-se apenas o excesso de exe-
cução por inclusão do valor referente a astreinte,  uma 
vez que as executadas não foram intimadas para cumpri-
mento da medida liminar, não cabendo assim, até o momen-
to, a aplicação da multa prevista na sentença deste Juízo.
Intime-se as executadas para inteiro cumprimento da medi-
da 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 pre-
sente execução, requerendo o que entender de direito” - fls.  
139. Grifei.

Ora, em casos desse jaez, extinção parcial da execução de  
sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, por-
quanto a decisão não possui  cunho terminativo,  de modo 
que a interposição de apelação cível configura erro grossei-
ro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade  
recursal.

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

“PROCESSUAL  CIVIL  –  EXCEÇÃO  DE PRÉ-EXECUTIVI-
DADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR A CDA – PROSSEGUI-
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MENTO 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 judici-
al 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 agra-
vo  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-EXECUTIVIDA-
DE ACOLHIDA EM PARTE, SEM EXTINGUIR O PROCES-
SO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Decisão que acolhe em parte a exceção de pré-execu-
tividade, sem extinguir o processo em sua inteireza, de-
safia agravo de instrumento, e não apelação, não sendo 
aplicável, outrossim, o princípio da fungibilidade recur-
sal. 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 Ci-
vil,  para negar seguimento à irresignação apelatória, di-
ante da inadequação da via eleita.” - Fls. 157v/158. Grifos no 
original.

Ademais, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige não 

apenas a adequação do prazo recursal, como também a caracterização de dúvida 

objetiva e a inexistência de erro grosseiro, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE RE-
LATOR NO STJ QUE DÁ PROVIMENTO A RECURSO ES-
PECIAL.  DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDA-
DE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 557, § 1º, do CPC, contra decisão mo-
nocrática de Relator que, nos termos do art. 557, § 1º-A, do  
CPC dá provimento ao recurso especial, cabe agravo regi-
mental, no prazo de 5 (cinco) dias.
2. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento para 
o Superior Tribunal de Justiça são as dos arts. 544 e 539,  
parágrafo único, ambos do CPC.
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3. Constitui  erro grosseiro manejar  agravo de instrumento  
em face de decisão monocrática proferida por relator que,  
fundamentado no art. 557, § 1º-A, do CPC, dá provimento a  
recurso especial.
4. O Princípio da Fungibilidade Recursal só é aplicável  
quando houver dúvida objetiva quanto ao recurso cabí-
vel  na  espécie,  inexistência  de  erro  grosseiro  e  ob-
servância  do  prazo  do  recurso  adequado,  o  que  não  
ocorreu no caso dos autos.
Agravo de instrumento não conhecido.” (STJ. PET no REsp 
1211913  /  MT.  Rel.  Min.  Humberto  Martins.  J.  em 
09/08/2011). Grifei.

Portanto, conforme visto, o recurso cabível em face da decisão que ex-

tingue parcialmente a execução é o agravo de instrumento, porquanto o  decisum 

possui cunho interlocutório, constituindo erro grosseiro o manejo de apelação cível.

Não é demasia, colacionar mais dois arestos da Corte da Cidadania:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  FUNGIBILIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL.  RECURSO CABÍVEL.  
AGRAVO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. O ato judicial que exclui um dos litisconsortes passi-
vos do feito, prosseguindo a execução em relação aos  
demais,  tem natureza de decisão interlocutória e,  por-
tanto, deve ser impugnado por meio de agravo de ins-
trumento,  constituindo-se erro grosseiro a interposição 
de apelação, circunstância que impede a aplicação do 
princípio da fungibilidade recursal
2.  Não  configura  negativa  de  prestação  jurisdicional  ou 
afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do  
contraditório o julgamento em desacordo com as pretensões  
da parte.
3.  Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo  regi-
mental, a que se nega provimento.”  (STJ. EDcl no AREsp 
304741  /  MG.  Rel.  Min.  Maria  Isabel  Gallotti.  J.  em 
07/05/2013). Grifei.

“EXECUÇÃO  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  – 
EXCLUSÃO  DE  UM  DOS EXECUTADOS  DA  RELAÇÃO 
PROCESSUAL,  SEM EXTINÇÃO  DO PROCESSO  –  RE-
CURSO CABÍVEL: AGRAVO – PRECEDENTES – SÚMULA 
83/STJ.
1. É pacífico nesta Corte Superior que a decisão que ex-
clui do processo um dos litisconsortes,  prosseguindo-
se a execução com relação aos demais co-executados,  
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é recorrível por meio de agravo de instrumento, caracte-
rizando-se erro grosseiro a interposição de apelação.
2. Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1132332/SP, Rel. Mi-
nistro  Mauro
Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em 
15/04/2010,  Dje  05/05/2010;  AgRg  no  REsp  771.253/PR,  
Rel.  Ministro  Humberto Martins,  Segunda Turma, julgado  
em 19/03/2009, DJe 14/04/2009; REsp
889082/RS, Rel.  Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, jul-
gado em 3.6.2008, DJe 6.8.2008;  REsp 1026021/SP, Rel.  
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.4.2008,  
DJ 30.4.2008; REsp 801.347/MG, Rel. Min. Teori Albino Za-
vascki,  Primeira Turma, julgado em 21.3.2006, DJ 3.4.2006.
3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (STJ. 
AgRg no Ag 1236181 / PR. Rel. Min. Vasco Della Giustina, 
Desembargador  convocado  do  TJ/RS.  J.  em02/09/2010). 
Grifei.

Desta forma,  nego provimento  ao presente agravo interno, de forma 

que a decisório ora atacado permaneça incólume.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição 
ao Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembar-
gador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/08 
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