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APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.  RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM  FULCRO  NO  ART.
267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  EXEQUENTE.
ANÁLISE  RECURSAL  À  LUZ  DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE  À  ÉPOCA. RAZÕES  RECURSAIS.
ARGUIÇÕES  DISSOCIADAS.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  AOS  FUNDAMENTOS  DA
SENTENÇA.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.   INADMISSIBILIDADE  DO
RECURSO. APLICABILIDADE DO ART. 514, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS  DA  ECONOMIA  E  CELERIDADE
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PROCESSUAIS.  SEGUIMENTO  NEGADO.
RECURSO  ADESIVO.  DEPENDÊNCIA  EM
RELAÇÃO  AO  PRINCIPAL.  ANÁLISE
PREJUDICADA. SEGUIMENTO NEGADO.

-   “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”,  nos  moldes  do
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

- Não enfrentando as razões observadas na decisão
impugnada, já que se discorreu acerca de pretensão
diversa  da  concedida,  padece  o  reclamo  de
regularidade  formal,  um  dos  pressupostos
extrínsecos  de  admissibilidade  recursal,  por
inobservância ao princípio da dialeticidade.

-  Em vista  do art.  500,  III,  do  Código de Processo
Civil, na hipótese de o recurso independente não ser
conhecido,  o mesmo destino deve seguir  o recurso
adesivo, haja vista a subordinação entre um e outro.

-  O art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
através  de  decisão monocrática  quando estiver em
confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.
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Bernadete  de  Lourdes  Araújo  ingressou  com
APELAÇÃO,  fls. 99/103, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara
Cível da Comarca da Capital, fls. 93/98, que, reconhecendo a ocorrência de prescrição
intercorrente,  extinguiu  a  Ação  de Execução promovida  em  face  de  Jolybra
Construções  Ltda,  Lidomar  Lira  Mendes  Braga e  Liomar  Lira  Mendes  Braga,
consignando, em seu excerto dispositivo, os seguintes termos:

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos
consta, DECLARO a prescrição do título de crédito
em questão, o que faço com baldrame nos artigos 4º
da LICC, 265 e 777 do CPC; princípios elencados no
artigo 5º da CF e 70 do Dec. Lei nº 57.663/66, para
extinguir  o  processo,  com  julgamento  do  mérito,
arrimada no artigo 269, inciso IV, do Código de Rito.

Em  suas  razões,  Bernadete  de  Lourdes  Araújo
sustenta que, na hipótese dos autos não há que se falar em prescrição intercorrente, a
um,  pois  “só  se  reconhece  a  prescrição  intercorrente  se  a  parte  intimada  não  se
manifestar”,  fl.  103.  A  dois,  “a  exequente  nunca  deixou  de  cumprir  qualquer
diligência para a qual intimada, sendo incompreensível a conclusão sentencial”, fl.
103. Por fim, requer o provimento do apelo, com a consequente nulidade da decisão
primeva e retorno dos autos à origem.

Contrarrazões  ofertadas  por  Jolybra  Construções
Ltda,  Liomar  Lira  Mendes  Braga  e  Lidomar  Lira  Mendes  Braga,  fls.  111/117,
refutando as razões contidas no apelo, pugnando, ao final pelo desprovimento do
recurso. Ao tempo, interpôs  RECURSO ADESIVO, fls. 129/133, assegurando, para
tanto, que em razão de ter havido julgamento de mérito da demanda, o exequente
deve  ser  condenado  em honorários  advocatícios,  com fulcro  no  art.  20,  §  4º,  do
Código de Processo Civil de 1973.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento da hipótese elencada no art. 169, § 1º, do Regimento
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Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  deve-se  esclarecer  que  a  decisão
objurgada, assim como a interposição do recurso, deram-se antes da entrada em vigor
do  novo  Código  de  Processo  Civil,  motivo  pelo  qual  o  presente  apelo  deverá  ser
norteado pelo Código de Processo civil de 1973, conforme, Enunciado Administrativo
nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, proclamado em sessão plenária realizada em
02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado  Administrativo  nº  02:  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.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO.
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES.
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA.
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL
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PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu,
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973.
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica,
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III.
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no
regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919;
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) – sublinhei.

Feitas  essas  considerações,  passo  a  apreciar  a
insurgência recursal.

Na  hipótese  dos  autos,  observa-se  que  a  apelante
ajuizou  a  presente  demanda  objetivando  o  recebimento  da  importância  de  R$
78.262,87 (setenta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos),
decorrente de nota promissória emitida em 30 de setembro de 1995, fl. 06.

A parte executada indicou o bem à penhora descrito
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à fl. 32, porém, a parte exequente afirmando a intenção intempestiva de nomeação de
bens à penhora, pugnou pelo seu indeferimento e por conseguinte, o prosseguimento
da execução, fls. 37/39.

Todavia,  a  Magistrada,  fl.  40,  assim se  manifestou
acerca da penhora:

Entendo  que  a  penhora  do  Apto  nº  802,  tipo  B,
Edifício Panorama Rua José Clementino de Oliveira
nº  157.  Tambauzinho  João  Pessoa,  e  dos  lotes  de
terreno  ns.  23  e  24  –  Quadra  C-3  Rua  Felinto
Escolastico,  esquina  com a  rua  Antonio  Gomes  da
Silveira  –  Loteamento  Cidade  Jardim  –  Cristo
Redentor  –  J.  Pessoa  PB,  são  suficientes  para
liquidação do débito exequendo.
Assim,  expeça-se  mandado  de  penhora.  Feita  a
penhora avalie-se.

Bernadete  de  Lourdes  Araújo,  fls.  62/64,  alegou
fraude à execução, requerendo, posteriormente, a intimação dos executados por hora
certa, pedido este deferido, fl. 76.

Em seguida, certificou-se, fl. 78:

Certifico  e  dou  fé  que  este  processo  se  encontrou
paralisado até esta data, sendo o último despacho de
1998, razão pela qual faço o mesmo concluso.
João Pessoa, 23 de setembro de 2002.

A exequente,  devidamente  intimada,  pugnou  pela
suspensão do feito, em outubro de 2002, tendo sido paralisado, mais uma vez, até
abril de 2006.

Posteriormente, precisamente em setembro de 2006, a
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credora, após intimação do juízo, requereu a penhora de seu crédito no rosto dos
autos do inventário de João Lira Braga, pedido este indeferido, fl. 87.

Os  autos  foram  arquivados,  provisoriamente,  de
acordo com o despacho de fl. 89, em novembro de 2006, vindo a ora apelante, em
outubro de 2013, fl. 90, requerer o desarquivamento e vista dos autos.

Sobreveio sentença, fls. 93/98, onde foi reconhecida a
prescrição do título, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973,
dando ensejo, portanto aos presentes recursos.

De início,  destaco,  desde logo,  não se credenciar o
recurso  manejado  pela  exequente,  ao  conhecimento,  por  ofensa  ao  princípio da
dialeticidade, já que não impugnou, de forma específica, os fundamentos declinados
na decisão combatida, ou seja, não teceu argumentação que afronte especificamente
as premissas da sentença desafiada.

   Digo  isso,  pois,  enquanto  o  Juiz  singular,  ao
proferir decisão às fls. 93/98, extinguiu o processo com resolução de mérito, arrimada
no art. 269, IV, do Código de Processo Civil vigente à época, ao recorrer, a apelante, a
pós um breve resumo dos fatos, afirma a necessidade de reforma da decisão, aduzdin
do, em síntese, “que não existe prescrição intercorrente na execução”, fl. 103. 

Ora,  ao  deixar  de  expor  as  razões  de  fato  e  de
direitos  necessários  à  demonstração do desacerto  da  argumentação abordada no
decisório  atacado,  isto  é,  ao  não  impugnar  especificamente  os  fundamentos  da
sentença,  não  atendeu  a  parte  recorrente  aos  requisitos  da  regularidade  formal
preconizada no art.  514, II,  do Código de Processo Civil,  normativo em vigor ao
tempo da interposição do reclamo em apreço.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
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CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  JUROS
INCIDENTES  NAS  TARIFAS  CONSIDERADAS
ABUSIVAS.  PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  RECURSO  APELATÓRIO  NÃO
CONHECIDO  ANTE  A OFENSA AO  PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
Conforme o  princípio  da dialeticidade,  ao  interpor
qualquer  recurso,  compete  ao  Recorrente,  em  seu
expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais
respalda  sua  pretensão  de  reforma do  provimento
judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da
insurgência. Hipótese em que no Recurso Apelatório,
assim como no presente Agravo apresentados pelo
Agravante,  constam  razões  dissociadas  da  linha
argumentativa da Sentença hostilizada. (TJPB, AInt.
Nº 0039703-04.2013.815.2001, Rel.  Des. Leandro dos
Santos, J.  15/12/2016) - sublinhei.

E,

PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER C/C  COBRANÇA E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  NÃO
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA  OBJURGADA.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO
DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO.
-  A teor  do  disposto  no  art.  514,  incisos  I e  II  do
Código  de  Processo  Civil,  a  parte  apelante  deve

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0000240-85.1995.815.2001                                                                                                                       8        

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10683091/inciso-i-do-artigo-514-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973


verberar  seu  inconformismo,  expondo  os
fundamentos  de  fato  e  direito  que  lastreiam  seu
pedido  de  nova  decisão.  Assim,  na  hipótese  de
ausência  de  razões  recursais  ou  sendo  estas
totalmente dissociadas da decisão recorrida, não se
conhece  do  recurso,  ante  a  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade.  (TJPB;  APL  nº  0000186-
29.2015.815.0511,  3ª  Câmara  Cível,  Desembargador
José Aurélio da Cruz, julgamento em 19/11/2015). 

Assim também se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO  QUE  SE
RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC QUE  PADECE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA Nº 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
DESRESPEITO  À  REGRA  DA  DIALETICIDADE.
ART.  514,  II  DO  CPC.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Embora a decisão que examinou o
Recurso Especial efetivamente não tenha enfrentado
a tese de ofensa ao  art. 535 do CPC, o apelo nobre
ostenta,  nesse aspecto, fundamentação deficiente,  a
teor  da  Súmula  nº  284  do  STF,  pois  se  limitou  a
invocar  genericamente  o  dever  da  instância  de
origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na
apelação, sem indicar precisamente as questões cujo
exame teria  sido  sonegado,  ou realizado  de  modo
contraditório  ou  obscuro.  2.  A  ausência  de
impugnação  específica  ao  único  fundamento  do
acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da
dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do
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CPC,  efetivamente  tornou  inviável  o exame  do
recurso de apelação. 3. Agravo regimental do serviço
social  do  comércio.  SESC  AR/ES  desprovido.  (STJ;
AgRg-AREsp  463.165;  Proc.  2014/0009001-7;  ES;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia
Filho; DJE 01/04/2016).

Ausente  um  dos  pressupostos  de  admissibilidade
recursal,  qual  seja,  a  regularidade  formal,  não  poderá  ser  conhecido  o  recurso
interposto.

Oportuno evidenciar que o juízo de admissibilidade
de todos os pressupostos recursais constitui matéria de ordem pública, podendo, inc
lusive, ser analisado pelo órgão julgador, independentemente do requerimento das p
artes. 

Em  arremate,  o art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo  Civil,  permite ao relator  negar seguimento a recurso através  de decisão
monocrática  quando  estiver em  confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior.

A seu turno, quanto ao recurso adesivo, tem-se que,
pendendo causa de não conhecimento em face do apelo principal, aquele primeiro,
que lhe é subordinado, faz-se igualmente prejudicado, sobretudo por ocasião do art.
500, III, do Código de Processo Civil vigente à época:

Art.  500.  Cada  parte  interporá  o  recurso,
independentemente,  no  prazo  e  observadas  as
exigências  legais.  Sendo,  porém,  vencidos  autor  e
réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá
aderir  a  outra  parte.  O  recurso  adesivo  fica
subordinado  ao  recurso  principal  e  se  rege  pelas
disposições seguintes:
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(…)
III  –  não  será  conhecido,  se  houver  desistência  do
recurso  principal,  ou  se  for  ele  declarado
inadmissível ou deserto.

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, e, por conseguinte,
AO RECURSO ADESIVO.

P. I.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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