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A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2005849-37.2014.815.0000
Origem :Vara das Sucessões da Comarca de Campina Grande
Relatora :Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante :Hildo Alves Pequeno
Advogado :Péricles de Moraes Gomes e Osvaldo Pequeno
Agravado :Maria de Lourdes Rodrigues 
Advogado :José Francisco Fernandes Júnior

PRIMEIRA PRELIMINAR.  VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO.
CADEIA  DE  SUBSTABELCIMENTO  DEMONSTRADA.
REJEIÇÃO.

Comprovado  o  liame  de  substabelecimento  entre  os
causídicos  constituídos  nos  autos,  resta  desconfigurado  o
vício processual suscitado com base nesse suposto defeito.

SEGUNDA  PRELIMINAR. AUSÊNCIA  DE
AUTENTICAÇÃO  DAS  PEÇAS  INSERTAS  NO
PROCEDIMENTO  RECURSAL.  FORMALIDADE
PRESCINDÍVEL.  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DA
LEGITIMIDADE  DE  ALGUM  INSTRUMENTO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 

A autenticação das  peças  do  agravo de  instrumento  é  ato
prescindível,  para  fins  de  admissão  desta  modalidade  de
recurso, sendo necessário que a parte insatisfeita se insurja
especificamente em relação à legitimidade de determinado
documento.

MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.  DECISÃO  CONCISA E  FUNDAMENTADA.
VÍCIO  PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA.
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DESPROVIMENTO.

A  expedição  de  comando  judicial  com  fundamentação
concisa não caracteriza ausência de motivação e, por via de
consequência,  a  nulidade  da  decisão,  porquanto  foram
exteriorizados  pelo  juízo  os  elementos  de  convicção  para
desacolher o pleito veiculado pelo irresignante.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao agravo de instrumento.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Hildo
Alves Pequeno contra decisão do Juízo da Vara das Sucessões da Comarca de
Campina Grande prolatada nos autos do Inventário e Partilha do espólio de João
Alves Pequeno.

O Juízo  a quo indeferiu o pedido formulado pelo agravante,
por entender que este não detinha a qualidade de herdeiro, especificando que já
havia  decisão  acerca  desse  fato  nos  autos  de  inventário,  e,  determinou  o
desentranhamento  da  petição  por  meio  da  qual  foi  veiculado  o  pleito  de
habilitação.

Alega  o  agravante  que  é  herdeiro  do  de  cujus João  Alves
Pequeno, falecido em 16/03/2010 sem deixar descendente, e o único filho vivo do
casal Baltazar Alves Pequeno e Maria Alves Pequeno. Afirma que, no momento da
abertura da sucessão, seu irmão estava solteiro, uma vez que a sentença transitada
em  julgado  nos  autos  do  Processo  nº  0026465-39.2013.815-0011  relativa  ao
reconhecimento  da  união  estável  produziu  efeitos  tão  somente  na  esfera
previdenciária.

Sustenta que a decisão agravada reabriu a discussão acerca
da sua qualidade de herdeiro, porquanto o  decisum anterior,  que apreciara essa
questão, era provisório, porque não intimou todos os demais herdeiros, bem como
está baseado em meras conjecturas.

Assevera que a decisão agravada está nula, por ausência de
fundamentação, e que a controvérsia relativa à sua legitimidade de herdeiro, que a
qualificou  de  “alta  indagação”,  deve  ser  solucionada  por  meio  de  incidente
processual.
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Requer  o  deferimento  da  liminar  para  suspender  o
andamento do processo de inventário e,  no mérito,  pugna pelo provimento do
recurso para reformar a decisão agravada, declarando sua qualidade de herdeiro,
ou, na eventualidade de não acolhimento desse pleito, declarar nulo o decisum por
ausência de fundamentação.

Determinada a apresentação das cópias referidas pelo Juízo a
quo na  decisão  agravada,  o  recorrente  pede  a  juntada  dos  instrumentos
mencionados no comando judicial prolatado por esta Relatoria, bem como a cópia
integral do processo de inventário.

Argui a agravada, preliminarmente, vício na representação,
sob alegação de que as procurações não estão autenticadas ou inexiste declaração
de  autenticidade  exteriorizada  pelo  advogado,  razão  pela  qual  requer  a
inadmissibilidade do agravo de instrumento.

No mérito, sustenta que a temática concernente ao atributo
de herdeiro alegado pelo agravante está preclusa, por ter sido objeto de decisão
judicial.

O  ministério  público  opina,  em  preliminar,  pelo  não
conhecimento do recurso, por entender ausente cópia do mandato outorgado pelo
agravante  ao  seu  causídico,  especificando  que  este  se  limitou  a  apresentar  o
documento relativo ao substabelecimento. Manifesta-se também pela rejeição da
preliminar de vício na instrumentalização do recurso, sob fundamento de que a
inexistência de autenticação das peças colacionadas não é obstáculo para impedir
o processamento do recurso, ao argumento de que o agravado não demonstrou a
existência de vício capaz de macular a legitimidade das peças.

Quanto à preclusão da habilitação do herdeiro, entende que
a  matéria  já  está  solucionada.  E,  no  que  diz  respeito  ao  mérito,  opina  pelo
desprovimento do recurso, especificando que a motivação do decisum hostilizado é
concisa e soluciona a questão. 

É o relatório.

VOTO.

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

1  –  Preliminar  de  não  conhecimento  pela  ausência  de
procuração.
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O parquet opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do
recurso, por entender ausente a cópia do mandato outorgado pelo agravante ao
seu causídico, especificando que este se limitou a apresentar o documento relativo
ao substabelecimento.

Diversamente  das  alegações  suscitadas  pelo  Ministério
Público no que dizem respeito ao vício da formalização do agravo de instrumento
com  peças  obrigatórias,  notadamente  as  cópias  do  mandato  outorgado  pelo
agravante ao advogado e da respectiva cadeia de substabelecimento, verifico que
tais instrumentos foram colacionados nesta relação processual pelo recorrente.

Os elementos apontados como ausentes estão insertos às f. 20
(Procuração Ad Judicia outorgada por Hildo Alves Pequeno, ora agravante ao Dr.
José  Dinart  Freire  de  Lima  e  a  Dra.  Miriam  de  Sousa  Lima);  e  a  cadeia  de
substabelecimento está contida nos documentos de f. 136, f. 188, f. 203, f. 248 e f.
249.

Portanto, não está configurado o vício na instrumentalização
deste  procedimento  recursal,  ensejando,  via  de  consequência,  a  rejeição  da
primeira preliminar.

2  –  Preliminar  de  ausência  de autenticação das  peças  do
agravo de instrumento.

Suscita a agravada, preliminarmente, vício na formalização
do  instrumento,  sob alegação  de  que  inexiste  declaração  de  autenticidade  das
peças componentes desta relação processual exteriorizada pelo advogado, razão
pela qual requer a inadmissibilidade da pretensão recursal.

Essa circunstância não é por si só obstáculo para admitir o
agravo de instrumento, uma vez que inocorreu insurgência de modo específico em
relação  a  legitimidade  de  determinado  documento  contido  neste  instrumento
recursal.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEÇAS  NÃO
AUTENTICADAS.  AUSÊNCIA  DE  DECLARAÇÃO  EXPRESSA  DE
AUTENTICIDADE. ART. 544, § 1º DO CPC. 1. "A jurisprudência desta
Corte se posiciona no sentido de que a ausência de autenticação ou a
declaração expressa de autenticidade das peças trasladadas no agravo de
instrumento, não é empecilho ao conhecimento do recurso, especialmente
quando não ocorre, como na hipótese dos autos, impugnação específica
acerca da exatidão das cópias apresentadas" (AgA 974.844/RJ, Rel. Min.
Francisco  Falcão,  DJU  15.05.08).  2.  Agravo  regimental  não  provido.
(AgRg no  Ag  1054495/RJ,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA
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TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 02/10/2008) agravo de instrumento.

Com essas considerações, também rejeito esta preliminar.

Ultrapassada  a  solução  do  juízo  de  admissibilidade  sob
aspecto formal, delimito a questão a ser enfrentada por este Órgão recursal.

Duas são as controvérsias apresentadas pelo agravante a este
Juízo  ad  quem:  1ª  -  Se  o  decisum agravado  está  nulo  por  ausência  de
fundamentação; e 2ª - Se o agravante possui a qualidade de herdeiro.

O problema relativo à titularidade do agravante do atributo
de herdeiro não foi conhecido por esta relatoria, por não ter sido objeto da decisão
agravada,  restando  apenas  a  irresignação  pertinente  à  alegada  nulidade  do
comando  judicial  por  ausência  de  fundamentação,  sendo  este  o  mérito  da
pretensão recursal.

2 - Mérito

Afirma o agravante que a decisão hostilizada está nula, por
ausência  de  fundamentação,  especificando  que  a  controvérsia  relativa  à  sua
legitimidade de herdeiro  era  de  “alta  indagação”,  e  devia  ser  solucionada por
meio de incidente processual.

A motivação invocada pelo Órgão judicial monocrático para
não rejulgar o pedido de habilitação, e determinar o desentranhamento da petição
por meio da qual veiculou esse pleito, foi no sentido de que essa questão já havia
sido julgada nos autos originários.

O contexto dos documentos especificados pelo Juízo a quo no
capítulo da decisão agravada, f. 101/102 e 191/192 do processo em tramitação na
primeira  instância,  respectivamente,  f.  103/104  e  f.  193/194  deste  procedimento
recursal, é no norte de apontar que a habilitação do agravante foi indeferida, em
razão da existência de outros herdeiros preferenciais na linha sucessória,  quais
sejam: o filho do  de cujus –  Lincoln Alves Pequeno e a inventariante Maria de
Lourdes Rodrigues da Silva, companheira reconhecida judicialmente, f. 08/11, do
processo em apenso.

A  expedição  de  comando  judicial  com  fundamentação
concisa  não caracteriza  a  ausência  de motivação e,  por  via  de consequência,  a
nulidade da decisão, porquanto foram exteriorizados pelo juízo os elementos de
convicção para desacolher o pleito veiculado pelo irresignante.

Outrossim, vislumbro que a matéria pertinente à qualificação
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de herdeiro está preclusa, não podendo o Órgão judicial de primeiro grau retornar
a decidir.

Logo, a alegada nulidade não está materializada, pois o Juízo
a quo invocou como razões de decidir a impossibilidade de reapreciar pedido que
já havia sido julgado,  especificando que a questão concernente à qualidade de
herdeiro fora solucionada por meio do  decisum de f. 101/102 e 191/192 dos autos
originários, e esses elementos estão em descompasso com os pontos delineados
nas razões recursais pelo agravante, impondo o desprovimento do recurso.

Com  essas  considerações,  REJEITADAS  AS
PRELIMINARES,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO, mantendo irretocável a decisão agravada.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  realizada  no  dia  27  de
janeiro de 2015, conforme certidão de julgamento de f. 206, a Exma. Desa. Maria
das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcos
Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças
Morais Guedes,   o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da
Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior,  Promotor  de
Justiça convocado.  

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Dr. Marcos Coelho de Salles
                 Relator
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