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APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS  PROVISÓRIOS.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  REJEIÇÃO  DA  VIA
PROCESSUAL,  DANDO  CONTINUIDADE  À  EXECUÇÃO.
NATUREZA  JURÍDICA  DE  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.
DESCABIMENTO  DO  RECURSO  APELATÓRIO.
FUNGIBILIDADE  RECURSAL  INAPLICÁVEL.  ERRO
GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III,  DO
CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Tratando de  decisum que rejeita exceção de pré-executividade
movida  por  alimentante  executado,  ora  recorrente,  dando-se
consequente  prosseguimento  ao  feito,  cabível  é  o  recurso  de
agravo  de  instrumento,  e  não  de  apelação,  dada  a  natureza
interlocutória da decisão proferida.  Em adição,  nos termos da
abalizada  Jurisprudência  do  Colendo  STJ,  assim  como,  do
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, “Diante da ausência de
dúvida objetiva e do reconhecimento de erro grosseiro, mostra-
se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”1.

- Em conformidade com o teor do artigo 932, inciso III, do CPC,
“Incumbe  ao  relator:  […]  III  -  não  conhecer  de  recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Augusto  Ulysses
Pereira Marques contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca da Capital,
proferida nos autos da execução de alimentos provisórios movida por Maria Fernanda
Costa Santos Marques e outras, ora recorridas, em face do polo apelante.

1 AgRg nos EDcl no Ag 1303939/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, 09/08/2011, DJe 22/08/2011.



No decisum objurgado, o douto magistrado a quo, Sivanildo Torres
Ferreira,  rejeitou a  exceção de pré-executividade,  dando continuidade à  execução e
abatendo do débito exequendo, unicamente, os valores pagos a título de condomínio,
energia e prestação de carro, dando continuidade à via quanto aos demais termos.

Irresignado com tal provimento, o executado ofertou suas razões
recursais,  pugnando pela  reforma da  decisão,  arguindo,  em suma:  o  equívoco  nos
valores apontados na inicial, não correspondentes às prestações devidas; a correção dos
valores depositados; bem como a ausência de saldo credor em favor das exequentes.

Em seguida, intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §
1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil em vigor.

É o relatório.

DECIDO

De início, cumpre adiantar que o recurso em disceptação não se
credencia ao conhecimento desta Corte.  Com efeito, pelo que se observa dos autos, o
executado  recorrente  ajuizou  apelação  contra  decisão  que  rejeitara  exceção  de  pré-
executividade, determinando o prosseguimento da via de execução de alimentos. 

Segundo o teor do artigo 203 do novel Código de Processo Civil,
em  vigor,  “os  pronunciamentos  do  juiz  consistirão  em  sentenças,  decisões
interlocutórias  e despachos”.  Já  os  §§ 1º  e  2º  do referido dispositivo,  por sua vez,
definem sentença como “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos arts.  485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução”,  bem assim decisão interlocutória como “todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”.

À luz desse substrato legal, tem-se, à evidência, que o decisum ora
vergastado pelo banco executado possui inequívoca natureza de decisão interlocutória,
notadamente  por  não  extinguir  o  feito  executivo  sub  examine,  mas,  apenas,  decidir
questão incidente não enquadrada nas matérias resolvidas por sentença.

Sob referido prisma, com ensejo em tal constatação e avançando-
se à sistemática recursal, consagrada à luz do Novo Código de Processo Civil, saliente-
se, prefacialmente, a cogência do princípio da adequação, segundo o qual, para cada
tipo  de  decisão  a  processualística  prevê  um  único  recurso  cabível,  de  forma  que
eventual  equívoco  na  interposição,  via  de  regra,  leva  ao  juízo  negativo  de
admissibilidade, isto é, à negativa de conhecimento da insurgência.



Em razão  de  tal  inteligência,  pois,  como é  de  sabença  geral,  o
recurso de apelação não é próprio para atacar a decisão interlocutória que rejeita a
exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, mas, sim,
o agravo de instrumento, dada a natureza interlocutória do decisum.

A respeito da matéria, a jurisprudência pátria, inclusive o STJ, é
pacífica ao apontar o agravo como recurso cabível no caso em tela, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE  DO  PÓLO  PASSIVO  DA  EXECUÇÃO
FISCAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.  A  decisão  que  acolhe  a  exceção  de  pré-executividade,  sem
extinguir  o  processo,  por  tratar-se  de  decisão  interlocutória,
desafia agravo de instrumento, e não apelação. 2. No presente
caso, embora tenha ocorrido a exclusão do recorrente do pólo
passivo da execução fiscal, tal decisão não extinguiu o processo,
continuando  este  em  face  do  executado  indicado  na  nova
certidão  de  dívida  ativa.  Assim,  não  havendo  a  extinção  da
execução fiscal, o recurso cabível contra a decisão proferida na
exceção de pré-executividade é o agravo de instrumento e, não
apelação.  3.  Agravo regimental  não provido. (STJ – Rel.  Min.
Mauro Campbell Marques – T2 – j. 15/04/2010 – Dje 05/05/2010)

TRIBUTÁRIO E  PROCESSUAL CIVIL.  EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO SEM
EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO.  RECURSO  CABÍVEL.  1.  A
exceção  de  pré-executividade  tem  a  natureza  de  incidente
processual para defesa do executado, processado nos próprios
autos  de  execução,  sem  necessidade  da  garantia  do  juízo.  2.
Acolhida  a  exceção  de  pré-executividade,  sem  extinguir  a
execução,  essa  decisão  desafia  recurso  de  agravo  de
instrumento. 3. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 792767
RS 2005/0179742-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento: 06/12/2005, T2, Data de Publicação: DJ 19/12/2005)

“Acolhida  a  exceção  de  pré-executividade,  sem  extinção  da
execução,  essa  decisão  desafia  recurso  de  agravo  de
instrumento. Na hipótese dos autos, inexiste qualquer dúvida
objetiva  a  respeito  do  recurso  cabível.  Recurso  conhecido  e
provido”.  (STJ,  REsp:  457181,  Rel.  Min.  FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, 15/12/2005, T2, 06.03.2006 p. 285)

“Ademais,  a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é



assente  no  sentido  de  que  o  recurso  cabível  contra  decisão
proferida em exceção de pré-executividade que não põe fim à
execução  é  o  agravo  de  instrumento,  caracterizando  erro
grosseiro  a  interposição  de  apelação.  Incidência  do  óbice  da
súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg
no  REsp:  1260263,  Rel.  Min.  BENEDITO  GONÇALVES,
05/05/2015, T1, Data de Publicação: DJe 14/05/2015).

No mesmo sentido, confiram-se os julgados desta Corte:

“  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.  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 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)” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  20088295420148150000,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 16-09-2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE  ACOLHE
PARCIALMENTE  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO  CABIVEL  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  A
decisão  que  rejeita  ou  acolhe  parcialmente  exceção  de
executividade,  não  extingue  o  processo  e  permite  o
prosseguimento da execução, e desta decisão o recurso cabível é
o  Agravo  de  Instrumento.  Já  da  decisão  que  acolhe
integralmente a exceção, ou seja, que extingue a execução, cabe
Apelação. (TJPB, 20050149275, Rel. Júlio Paulo Neto, 30-06-09)

Reitere-se, ainda, tal como restou registrado, não ser aplicável o
princípio da fungibilidade, porque esse se submete a requisitos específicos, ou seja,
quando houver dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível e inexistir erro grosseiro
em sua interposição, o que não é o caso, pois é dominante o entendimento, tanto na
doutrina quanto na jurisprudência, de que o agravo de instrumento é o recurso cabível
contra decisão que rejeita ou acolhe em parte a exceção de pré-executividade.



Sob  tal  prisma,  diante  do  entendimento  jurisprudencial  acima
colacionado, conclui-se que a fungibilidade não é aplicável ao recurso em análise, eis
que o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil  de 2015 se revela
bastante  claro  em  determinar  que  “caberá  agravo  de  instrumento  contra  decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por  fim, dado ser  o  caso de não conhecimento  do recurso  por
ocasião  do  manifesto  descabimento,  nos  termos  referendados,  julgo  impossível  a
oportunização do prazo de 5 (cinco) dias, constante do parágrafo único do art.  932,
“para  que  seja  sanado  vício  ou  complementada  a  documentação  exigível”,
notadamente  em  decorrência  da  impossibilidade  de  saneamento  desse  defeito
processual, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal consagrado no NCPC.

Em razão de todo o exposto e com arrimo no teor do artigo 932,
inciso III, do NCPC, nego conhecimento ao recurso, ante seu manifesto descabimento.

 Publique-se. Intimem-se.

 João Pessoa, 13 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


