
                                                                

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0010940-85.2009.815.0011
Origem : Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Apelante : Oton Ales Uchoa
Advogada : Ana Érika Magalhães Gomes
Apelado : Espólio de Antônio Manoel Coelho, representado por seu inventariante

  Wellida de Souza Oliveira
Advogado : Carlos Antônio Albino de Morais

APELAÇÃO.  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO.
CONCORDÂNCIA DAS  PARTES.  INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO DO ART. 1.018, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  CREDOR  REMETIDO  AOS
MEIOS  ORDINÁRIOS.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA PARTE  AUTORA.
FATO  APLICADO  CORRETAMENTE  A NORMA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.
 
- Nos autos de habilitação de crédito, não havendo
concordância  de  todas  as  partes  com o  pedido  de
pagamento  feito  pelo  credor,  remete-se  este  aos
meios ordinários, conforme preconiza o art. 1.018, do
Código de Processo Civil.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls. 47/53, interposta  por
Oton Alves Uchoa contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina  Grande,  fls.  45/46,  que  julgou  improcedente  o  pedido
manejado nos autos da Habilitação de Crédito ajuizada em desfavor do espólio de
Antônio Manoel Coelho, representado pela inventariante Wellida de Sousa Oliveira,
nos seguintes termos:

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e NEGO
a habilitação requerida. Em consequência, REMETO
o réu aos meios ordinários.

Em suas razões,  o recorrente pleiteia  a reforma da
decisão combatida por afirmar, em síntese, que o Magistrado sentenciante quando
decidiu pela improcedência do pedido julgou o mérito da lide, impossibilitando-o de
utilizar  a  via  correta  para  cobrar  sua  dívida,  motivo  pelo  qual  pugna  pelo
provimento do apelo para que seja a decisão proferida sem resolução do mérito.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  60/61  e  62/63,
rechaçando os argumentos desenvolvidos no apelo.

A Procuradoria de Justiça, fls. 68/70, em parecer da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pelo desprovimento do recurso.
 

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Tenciona Oton Alves Uchoa  reformar a decisão de
fls. 45/46, proferida na vertente ação ajuizada contra o Espólio de  Antônio Manoel
Coelho, representado por sua inventariante Wellida de Sousa Oliveira objetivando a
separação dos bens, quantos forem necessários para o pagamento do seu crédito no
montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Tanto o espólio quanto o filho do  de cujus, herdeiro
único do falecido, fls. 40/43, não aceitaram o pedido de habilitação do crédito.

Decidindo  a  lide,  o  Magistrado  a  quo,  julgou
improcedente o pleito, dando ensejo ao presente recurso.

O art. 1.018, do Código de Processo Civil, ao tratar
do pedido de pagamento feito pelo credor ao espólio, consignou:

Art. 1.018 - Não havendo concordância de todas as
partes  sobre  o  pedido  de  pagamento  feito  pelo
credor, será ele remetido para os meios ordinários.

Desta feita, restando devidamente comprovado nos
autos que os promovidos discordaram do pedido de habilitação do crédito, conforme
se constata através das petições de fls. 40/43, outro caminho não há senão remeter o
credor aos meios ordinários.

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer
opinativo do Ministério Público, fl. 69:

Porém, somente nos casos em que haja concordância
dos interessados, o Juiz prosseguirá no procedimento
próprio  para  pagamento  do  credor.  Contudo,  não
havendo  concordância  de  todos  as  partes  sobre  o
pedido  de  pagamento  feito  pelo  credor,  será  ele
remetido para os meios ordinários.
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Não se diga, como tentou demonstrar o apelante, ter
o juízo deixado-o impossibilitado de receber o seu crédito ao ditar a improcedência
da  demanda  aviada.  Em  verdade,  a  improcedência  culminada  na  sentença  foi
direcionada à habilitação no processo sucessório. O seu sucesso em possível ação de
cobrança que venha manejar em desfavor do espólio, dependerá da prova do seu
direito através do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Desta  feita,  tendo  a  decisão  de  primeiro  grau
aplicado o fato a norma de maneira correta, outro caminho não há senão ratificá-la,
em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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