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APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO  DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO  EM  INVENTÁRIO –  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RAZÕES RECURSAIS –
FUNDAMENTOS  GENÉRICOS  QUE  NÃO  SE
PRESTAM A ATACAR A SENTENÇA RECORRIDA –
ALEGAÇÕES  DISSOCIADAS  DO  QUE  RESTOU
DECIDIDO  EM  PRIMEIRO  GRAU  –  AFRONTA AO
ART. 514, II DO CPC/73 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE  –  RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ART.  557 DO
CPC/73 – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  Ausentes  as  razões  recursais  ou  sendo  essas
totalmente  genéricas  e  dissociadas  da  decisão
recorrida, isto é, não verificado o contraste efetivo entre
a  decisão  recorrida  e  os  fundamentos  fáticos  e
jurídicos  constantes  na  insurgência,  demonstra-se  a
ofensa ao art. 514, II do CPC-73, sendo tal deficiência
óbice incontornável ao seguimento do apelo.

-  O  recurso  manifestamente  inadmissível  deve  ser
julgado monocraticamente pelo relator, por medida de
celeridade e economia processuais, com espeque no
art. 557 do CPC-73. 

Vistos, etc.
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Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  383/389) interposta  pelo
Banco  do  Brasil  S/A, buscando  a  reforma  da  sentença  (fls.  381/381-V)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuité que, nos autos da Ação
de Habilitação de Crédito em Inventário, ajuizada pelo ora Apelante em face do
Espólio  de José  Alves  de  Gonzaga,  extinguiu  a  ação  sem resolução  de
mérito, nos seguintes termos:

[...]
A  habilitação  de  crédito,  nos  moldes  ora  formulados,
consubstancia um procedimento administrativo – de índole
incidental  e  cautelar  –  paralelo  ao  inventário,  com  o
desiderato de resguardar direito  de possíveis  credores do
falecido  e,  por  conseguinte,  do  espólio,  vez  que  as
obrigações do de cujus não desaparecem com sua morte,
passando  aos  herdeiros,  se  não  versarem  sobre  direitos
personalíssimos.  (Theodoro  Júnior,  Humberto,  Curso  de
Direito  Processual  Civil,  Volume  III,  17ª  edição,  Editoria
Forense, 1999).

Através  deste  procedimento  –  com  rito  de  extrema
celeridade  –  o  legislador  outorgou  ao  credor  que  possua
documento  idôneo  um  mecanismo  rápido  e  eficaz  para
obtenção do seu crédito. É que, requerida a habilitação, não
havendo oposição de nenhuma das partes envolvidas, o juiz
irá  deferi-la,  resguardando  dinheiro  ou  bens  suficientes  à
integral satisfação da obrigação.

Como já informado supra, a resposta de um dos herdeiros
foi contrária à pretensão do habilitando, aplicando-se, aqui,
a regra do art. 1.018 do Código de Processo Civil:

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.

Vale salientar que o próprio Banco do Brasil ingressou com
uma ação executiva na Comarca de Barra de Santa Rosa
processo  nº  1-65.1989.815.0161,  ocorrendo  a  perda  do
objeto  deste  pedido,  pois  a  decisão  judicial  em  caso  de
divergência  seria  encaminhar  as  partes  para  as  vias
ordinárias para a discussão do débito.

A  ação  estando  prejudicada  desaparece  o  interesse
processual  do autor  e  extingue-se a  ação nos termos do
267, VI, do CPC.

Art. 267 – Extingui-se o processo, sem julgamento de
mérito:
(…)
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VI – quando não concorrer qualquer das condições da
ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das
partes e o interesse processual;

Assim,  atendo  ao  que  mais  dos  autos  consta  e  aos
princípios de Direito aplicáveis à espécie, declaro extinta a
presente ação.

Custas pagas, sem honorários advocatícios.

Extraia-se cópia da presente decisão, anexando-a aos autos
de inventário.
[...]

Irresignado,  o  Banco  do  Brasil  S/A interpôs recurso  de
Apelação às fls. 383/389.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de fl. 392.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo provimento da Apelação para anular a sentença, com o
retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para integralização da relação
jurídica processual (fls. 399/401).

É o relatório.

Decido.

Anoto, inicialmente, que o caso dos autos é de Apelação Cível
interposta contra sentença publicada antes do dia 18 de março de 2016, data
de  início  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil1,  aplicando-se,  à
espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14
e 1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise do recurso apelatório.

Registro,  de  plano,  que  deve  ser  negado  seguimento ao
presente  recurso  por  violação  ao  princípio  da  dialeticidade  (ausência  de
impugnação específica aos termos da sentença).

A demanda em questão trata-se de habilitação de crédito em

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.
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inventário,  tendo  a  ação  sido  extinta  sem  resolução  de  mérito,  pelos
fundamentos expostos no Relatório.

Ocorre que, em seu recurso, o Banco do Brasil S/A sustentou a
necessidade da reforma da sentença alegando, entre outros, que (fls. 383/389):

a)  “Merece  reforma  a  Douta  sentença  que  julgou  extinta  a
presente  execução,  por  suposto  abandono processual,  que simplesmente
não ocorreu.

Ao longo do presente feito, o exequente demonstrou seu total
interesse  no  andamento  processual  da  presente  execução,  entretanto,  por
motivos alheios a sua vontade, demorou em proceder com o pagamento de
diferenças relativas as custas processuais.” (fl. 384); (grifei)

b)  “Afirma  o  D.  Juiz  singular,  em  sua  sentença,  que  o
apelante  quedou-se  inerte,  não  impulsionando  o  feito,  o  que  já  ficou
comprovado não ser a realidade dos fatos, já que o patrono do apelante não foi
intimado a providenciar o andamento do processo no prazo de quarenta e oito
horas” (fl. 388) (grifei);

c)  “A extinção do feito,  tal  como aplicada,  acarretará para o
apelante prejuízos de toda sorte, posto que a apreensão do veículo constitui
a  única  maneira  do  apelante  recuperar  o  crédito  despendido  em favor  do
apelado.  Cumpre  esclarecer  que  não  declarou  o  ilustre  Magistrado,  na
sentença ora atacada, qual será o destino do veículo, que ainda encontra-se
em poder do apelado, mesmo esta estando inadimplente em um contrato que
possui cláusula de alienação fiduciária.

A cada momento em que o apelante passa sem apreender o
veículo demandado acarreta em prejuízos, pois o automóvel está sujeito
tanto à depreciação natural,  bem como a desvalorização imposta  pelo
mercado de compra e venda de veículos usados.

Insta salientar que o Poder Judiciário deve sempre primar pela
economia processual e neste sentido, o aproveitamento destes autos torna-se
de todo necessário, evitando nova propositura da presente demanda. A única
forma  que  tem  o  apelante  de  reaver  o  veículo é  através  da  prestação
jurisdicional, e neste sentido, o apelante tem se esforçado no sentido de que a
prestação jurisdicional possa se efetivar, com a recuperação do veículo.” (fls.
388/389) (grifei);

Em  verdade, os  argumentos  declinados  pelo Apelante  são
genéricos e encontram-se completamente dissociados do que restou decidido
em primeiro grau, já que não há relação desses com a motivação da sentença
recorrida.
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Noutras  palavras,  em  momento  algum,  apesar  de  muito
tergiversar,  o Apelante atacou especificamente os fundamentos da sentença
recorrida,  desatendendo,  por  isso,  o  comando  do  art.  514,  II  do  CPC-73,
levando a concluir que a aludida peça recursal não corresponde ao processo
em discussão.

Assim,  entendo  que há deficiência  incontornável  nas razões
recursais colacionadas aos autos, tendo em conta que não cuidou o Apelante
de informar ao Tribunal os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada
por má apreciação da questão de direito analisada, agindo em total afronta ao
princípio da dialeticidade.

Nesse compasso, ensina Nelson Nery Júnior que "O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada
ou  reformada  a  sentença  recorrida.  Sem  as  razões  do  inconformismo,  o
recurso não pode ser conhecido"2.

Desse modo, não verificado o contraste efetivo entre a decisão
recorrida e os fundamentos fáticos e jurídicos constantes na insurgência,  não
há  meios  de  se  saber  qual  foi  a  matéria  devolvida  para  conhecimento  do
Tribunal. Não pode haver recurso genérico, assim como não se admite pedido
genérico.  Do  mesmo modo que  o Autor  delimita  o  objeto  litigioso (lide)  na
petição inicial, devendo o juiz julgá-lo nos limites em que foi deduzido, com o
recurso de  Apelação ocorre o mesmo fenômeno: o  Apelante deve delimitar o
recurso com as razões e o pedido de nova decisão.

Com relação ao tema, transcreve-se decisões proferidas pelo
STJ:

AGRAVOS  EM  RECURSOS  ESPECIAIS.  AGRAVO  DO
ESTADO  DE  PERNAMBUCO.  PROCESSUAL  CIVIL.
ARTIGO  535  DO  CPC.  ALEGADA  VIOLAÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  ACÓRDÃO  FUNDADO  NO  EXAME  DE
MATÉRIA  DE  ÍNDOLE  LOCAL.  SÚMULA  280  DO  STF.
AGRAVO  INTERPOSTO  PELOS  SERVIDORES.  NÃO-
CONHECIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA. AGRAVOS
REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
(…)   4.  Agravo  dos  Servidores.  Os  agravantes  não
impugnaram, como seria de rigor, todos os fundamentos
da decisão ora agravada, circunstância que obsta, por si
só,  a  pretensão  recursal, porquanto  aplicável  o
entendimento exarado na Súmula 182 do STJ, que dispõe:
"É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil
que  deixa  de  atacar  especificamente  os  fundamentos  da

2NERY JUNIOR, Nelson.  Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante.  13 ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013.
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decisão agravada." 5. Agravos regimentais não providos.3

Consoante a jurisprudência, "de acordo com o princípio da
dialeticidade, as razões recursais devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a
parte recorrente entende ter ocorrido contrariedade ou
negativa  de  vigência  ao  dispositivo  legal invocado  no
recurso  especial.  Deficiente  a  fundamentação,  incide  a
Súmula  284/STF,  aplicável  por  analogia  ao  recurso
especial"4

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO.  ENUNCIADO  N.  182/STJ.  RECURSO
INFUNDADO. MULTA.
1. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada,
não  sendo  suficiente  a  impugnação  genérica  ao
decisum combatido.
2.  A  ausência  de  efetiva  impugnação  a  todos  os
fundamentos  da  decisão  agravada  obsta  o
conhecimento  do  agravo,  consoante  entendimento
consolidado na Súmula 182/STJ.
(...)4.AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  CONHECIDO,  COM
APLICAÇÃO DE MULTA.5 

Nesta Corte de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  APELANTE  QUE  NÃO  REBATEU  OS
ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, III, DO NCPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.  Em razão do princípio da
dialeticidade, que norteia os Recursos, a parte Recorrente
deve impugnar todos os fundamentos da Decisão judicial,
de maneira a demonstrar que o julgamento sobre o qual
se insurge merece ser modificado, fundando o desacerto
do julgado. Não preenchido tal requisito, o Recurso não
deve  ser  conhecido. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00124220520158152001, - Não possui -, Relator
DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 22-09-2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA

3AgRg  no  AREsp  114.410/PE,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 08/05/2012.
4 STJ, AgRg no AREsp 196.538/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região),
SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2013.
5AgRg  no  Ag  1414927/SC,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012.
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AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. - A teor
do disposto  no art.  932,  inciso  III,  do  Novo  Código  de
Processo  Civil,  a  parte  apelante  deve  verberar  seu
inconformismo, expondo os fundamentos de fato e direito
que lastreiam seu pedido de nova decisão, impugnando
especificamente os fundamentos do decisum. Assim, na
hipótese de ausência de razões recursais ou sendo estas
dissociadas  ou  imprestáveis  a  modificação  do  julgado,
não se conhece do recurso, ante a ofensa ao princípio da
dialeticidade. -  "Art.  932.  Incumbe  ao  relator:  I  -  dirigir  e
ordenar  o  processo  no  tribunal,  inclusive  em  relação  à
produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar
autocomposição das partes; II  -  apreciar  o pedido de tutela
provisória  nos  recursos  e  nos  processos  de  competência
originária  do  tribunal;  III  -  não  conhecer  de  recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (Art.
932, III, NCPC) Destaquei! (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00964847420128152003, - Não possui -, Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 01-09-2016)

Portanto, considerando que o recurso deixou de preencher os
requisitos de admissibilidade, deve ser obstado o seu processamento.

Com estas  considerações,  aciono o  dispositivo constante no
art. 557 do CPC-73, e NEGO SEGUIMENTO à Apelação Cível interposta pelo
Banco do Brasil S/A.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 09 de abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
Relator
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