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PROCESSUAL CIVIL E  CIVIL– Apelação
Cível – Ação de confirmação do testamento
particular – Improcedência – Vício formal -
Instrumento não escrito de próprio punho –
Número  de  testemunhas  –  Requisitos
essenciais  de  validade  –  Julgamento
antecipado  da  lide  –  Impossibilidade  –
Necessidade  de  produção  de  provas  –
Análise  da  regularidade da  disposição de
última  vontade  do  testador  –  Preliminar  -
Cerceamento  de  defesa  –  Ocorrência  –
Sentença anulada - Provimento.

- O julgador deve considerar, no testamento
particular,  a  máxima vontade do  testador,
sendo  certo  que  a  constatação  de  vício
formal, por si só, não enseja a invalidação
do ato.

-  É  imprescindível,  para  a  verificação  da
validade  do  ato,  prosseguir  no
procedimento,  inquirindo-se  as
testemunhas em audiência a ser designada
pelo  juiz  de  primeiro  grau,  a  fim  de
confirmar  a  autenticidade  do  testamento
particular. 
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V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal  de Justiça,  por  votação uníssona,  acolher a preliminar arguida
para anular a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator e a súmula de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  interposta  por
CORINA LIMA JACOB DA ROCHA e  OUTROS,  pretendendo a reforma da
sentença  proferida  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  de  Sucessões  da
Comarca da Capital  que,  na ação de confirmação do testamento particular,
julgou improcedente o pedido, ante a ausência de requisito essencial para
validade do testamento de fl. 12.

Nas  razões,  narram os  apelantes  que  no
dia 03/12/2013, faleceu Edilson Antônio Pereira da Rocha, tendo o falecido
deixado  um  testamento  particular,  produzido  na  presença  de  03  (três)
testemunhas, a Sra. Kaline Rodrigues da Rocha, o Sr. Josemy da Costa da
Silva  e  o  Sr.  Sérgio  Santos  Falcão,  e  assinado  pelas  duas  últimas
testemunhas. 

 Alegam, preliminarmente, cerceamento de
defesa, eis que o juiz de primeiro grau não oportunizou a produção de provas
para comprovarem a validade do ato e não realizou a audiência prevista nos
arts. 400 e 1.131, ambos do Código de Processo Civil de 1973, para inquirir
as testemunhas que assinaram o testamento.

Afirmam,  ainda,  que,  segundo  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as formalidades exigidas no
art. 1.875, do Código Civil podem ser mitigadas, com o fim cumprir a última
vontade do testador.

Sustentam,  por  fim,  que  o  testamento  foi
escrito de próprio punho pelo Sr. Edilson Antônio Pereira da Costa que, de
forma consciente, autônoma e livre, dispôs seus atos de última vontade.

Com  essas  considerações,  pugnam  pelo
provimento  do  apelo  para  que  seja  decretada  a  nulidade  da  sentença
questionada  e  determinado  o  retorno  dos  autos  ao  primeiro  grau  para
prolação de novo “decisum” após realização da audiência. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso “para que seja
cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que seja retomado o curso procedimental” (fls. 58/60). 
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É o que basta relatar. 

V O T O

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade, inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou do
seguimento do recurso), conheço do recurso de apelação interposto.

PRELIMINAR

Alegam os apelantes, preliminarmente, que
houve cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, eis
que  o  magistrado  deveria  ter  realizado  audiência  para  a  oitiva  das
testemunhas, com o fim de examinar a vontade última do falecido.

A preliminar deve ser acolhida. 

É que, ocorreu ofensa ao devido processo
legal, que é uma das matrizes principiológicas de maior abrangência da lei
processual.

Verifica-se  que  a  sentença  julgou
improcedente o pedido, ante a ausência de dois requisitos essenciais para
validade  do  testamento,  quais  sejam:  a)  redação  do  documento  por  um
terceiro; b) assinatura de apenas duas testemunhas.

Desse  modo,  é  preciso  analisar  se  é
possível subsistir o testamento particular formalizado sem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência, no caso, suposta redação do documento
por um terceiro e assinatura por apenas duas testemunhas.

Como cediço, em relação a testamentos, as
formalidades em lei possuem por finalidade precípua assegurar a higidez da
manifestação  de  última  vontade  do  testador  e  prevenir  o  testamento  de
posterior infirmação de terceiros.

Ocorre  que,  a  jurisprudência  tem
aconselhado o afastamento da interpretação literal  da regra inserta no art.
1.876,§1º, do CC/02, quando o testamento particular expressa realmente a
vontade do testador, que o confirma de modo lúcido perante as testemunhas.
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Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça já decidiu:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  TESTAMENTO
PARTICULAR.  ASSINADO  POR  QUATRO
TESTEMUNHAS  E  CONFIRMADO  EM  AUDIÊNCIA
POR  TRÊS  DELAS.  VALIDADE  DO  ATO.
INTERPRETAÇÃO  CONSENTÂNEA  COM  A
DOUTRINA  E  COM  O  NOVO  CÓDIGO  CIVIL  ,
ARTIGO  1.876  ,  §§  1º  e  2º.  RECURSO  ESPECIAL
CONHECIDO  E  PROVIDO.  1.  Testamento  particular.
Artigo 1.645, II do CPC . Interpretação: Ainda que seja
imprescindível o cumprimento das formalidades legais
a  fim  de  preservar  a  segurança,  a  veracidade  e
legitimidade do ato praticado, deve se interpretar o texto
legal  com  vistas  à  finalidade  por  ele  colimada.  Na
hipótese vertente, o testamento particular foi digitado e
assinado  por  quatro  testemunhas,  das  quais  três  o
confirmaram em audiência de instrução e julgamento.
Não  há,  pois,  motivo  para  tê-lo  por  inválido, 2.
Interpretação consentânea com a doutrina e com o novo
código civil  ,  artigo 1.876 ,  §§  1º  e  2º.  A leitura dos
preceitos  insertos  nos  artigos  1.133  do  CPC  e  1.648
CC/1916 deve conduzir à uma exegese mais flexível do
artigo  1.645  do  CC/1916  ,  confirmada  inclusive,  pelo
Novo Código Civil cujo artigo 1.876, §§ 1º e 2º, dispõe:
"o testamento, ato de disposição de última vontade, não
pode  ser  invalidado  sob  alegativa  de  preterição  de
formalidade essencial,  pois  não pairam dúvidas que o
documento  foi  firmado  pela  testadora  de  forma
consciente e no uso pleno de sua capacidade mental".
Precedentes deste STJ. 3. Recurso especial conhecido e
provido.  (Resp  701917SP2004/0160909-0,  QUARTA
TURMA,  Rel.  Min.  LUIS  FELIPE  SALMÃO,  j.
01/03/2010) (destaquei).

Outra: 

RECURSO  ESPECIAL.  TESTAMENTO  PARTICULAR.
VALIDADE. ABRANDAMENTO DO RIGOR FORMAL.
RECONHECIMENTO  PELAS  INSTÂNCIAS  DE
ORIGEM DA MANIFESTAÇÃO LIVRE DE VONTADE
DO  TESTADOR  E  DE  SUA CAPACIDADE  MENTAL.
REAPRECIAÇÃO  PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  I  -  A
reapreciação  das  provas  que  nortearam  o  acórdão
hostilizado é vedada nesta Corte, à luz do enunciado 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. II - Não há
falar  em  nulidade  do  ato  de  disposição  de  última
vontade  (testamento  particular),  apontando-se
preterição  de  formalidade  essencial  (leitura  do
testamento  perante  as  três  testemunhas),  quando  as
provas dos autos confirmam, de forma inequívoca, que
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o documento foi firmado pelo próprio testador, por livre
e espontânea vontade, e por três testemunhas idôneas,
não  pairando  qualquer  dúvida  quanto  à  capacidade
mental do de cujus, no momento do ato. O rigor formal
deve ceder ante a necessidade de se atender à finalidade
do ato,  regularmente praticado pelo testador. Recurso
especial  não  conhecido,  com  ressalva  quanto  à
terminologia (Resp  828616MG2006/0053147-2,
TERCEIRA  TURMA,  Rel.  Min.  CASTRO  FILHO,  j.
05/09/2005) (destaquei).

Assim, ao se analisar o ato de disposição
de última vontade, deve-se sempre privilegiar a busca pela real intenção do
testador  a  respeito  de  seus  bens,  feita  de  forma  livre,  consciente  e
espontânea.

Por fim, o princípio do livre convencimento
do  juiz  confere  ao  magistrado  o  poder-dever  de  examinar  os  fatos  e
fundamentos que entende necessários ao equacionamento da questão,  de
forma que é necessário, no caso, prosseguir no procedimento, inquirindo-se
as testemunhas em audiência a ser designada pelo juízo “a quo”, a fim de
confirmar a autenticidade do testamento particular.

Pelo  exposto,  e  tudo mais  que dos autos
constam,  conheço  do  recurso  para,  acolhendo  a  preliminar  arguida  pelos
recorrentes, anular a decisão de primeiro grau, determinando o retorno dos
autos ao juízo “a quo” a fim de que seja realizada a audiência de instrução e
julgamento e, consequentemente, proferida nova sentença. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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