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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2013975-76.2014.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Pombal 
RELATOR:  Juiz  Tércio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Eliane Noel de Sousa
ADVOGADO: Jailton Chaves da Silva
AGRAVADO: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE,  PARA
CONDENAR-SE O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, ATÉ QUE
SEJA JULGADA A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
DESCABIMENTO.  AÇÃO  POSTERIOR  AO  PROCESSO  CUJA
SUSPENSÃO  SE  PRETENDE.  FEITOS  SENTENCIADOS.
AUSÊNCIA DOS  REQUISITOS DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
POR EXISTÊNCIA DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA, PREVISTA
NO  ARTIGO  265,  INCISO  IV,  ALÍNEA  “A”,  DO  CPC/1973.
DESPROVIMENTO.

- A suspensão do processo por existência da prejudicialidade
externa,  prevista  no  artigo  265,  inciso  IV,  alínea  “a”,  do
CPC/1973, tem por base processo já em curso, ou seja, anterior
ao que se pretende suspender. 
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-  STJ:  “É  possível  a  suspensão  de  um  dos  processos  em
consequência  do  reconhecimento  da  prejudicialidade  externa
homogênea,  quando  a  procedência  de  uma  das  ações
influenciar  diretamente  o  resultado  da  outra.”  (AgRg  no  CC
137.123/PR,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 03/11/2015).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda Câmara Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE NOEL
DE SOUSA contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Pombal  (f.  191),  que  julgou  prejudicado  o  pedido  de  suspensão  do
Processo n. 0002209-40.2008.815.0301 (ação de obrigação de fazer c/c
indenização  de  danos  morais  e  materiais  com  pedido  de  tutela
antecipada), uma vez que fora proferida sentença na ação de consignação
em pagamento apensa (Processo n. 0000951-82.2014.815.0301), no qual
figura como agravado BANCO BRADESCO S/A.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que ajuizou ação
de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais e materiais com
pedido de tutela antecipada, cuja condenação, já transitada em julgado,
deverá ser suspensa enquanto é apreciada  a ação de consignação em
pagamento, para que assim não haja maiores prejuízos.

Decisão (f. 268/270) indeferindo a pretensão liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de f. 276).

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  pelo  desprovimento  do
agravo (f. 277/280).

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                    Relator

De início, é de bom alvitre destacar que a decisão hostilizada
fora prolatada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (f. 191),
cujas normas deverão ser aplicáveis à espécie dos autos.

In casu, discute-se a possibilidade de suspensão do processo,
nos termos do art. 265, inciso IV, alínea “a”, do CPC/1973. 

A  agravante  ajuizou  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c
Indenização por Danos Morais (Proc. n. 0002209-40.2008.815.0301), cujo
pedido foi julgado parcialmente procedente (f.  62), para condenar-se o
réu  (BANCO FINASA S/A)  ao  pagamento  de  indenização por  danos
morais, no  importe  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais).  A  apelação,
interposta pela autora em face da respectiva sentença, foi desprovida. 

Após  efetivado  o  pagamento  da  condenação  pelo  banco
promovido, a autora, ora agravante, formulou um pedido de suspensão do
processo, sob o fundamento de ser necessário aguardar o resultado ação
de  consignação  em  pagamento,  por  ela  ajuizada  contra  a  mesma
instituição financeira. 

A  Magistrada  a  quo entendeu  prejudicado  o  pedido,  sob  a
premissa de que foi proferida sentença nos autos da ação de consignação
em pagamento (Proc.  n. 0000951-82.2014.815.0301), ao passo em que
determinou a expedição de alvará em favor da parte promovente.

Entendo irretocável a decisão objurgada.

Nos termos da legislação processual civilista vigente à época da
decisão agravada, especificamente no artigo 265, inciso IV, alínea “a”, do
CPC/1973, pode o Juiz decidir pela suspensão do processo por questão
prejudicial externa, discutida em outro processo, a qual venha interferir no
julgamento do feito pendente.

Eis a redação do mencionado dispositivo legal:

Art. 265. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das
partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes; (Vide Lei nº 11.481, de 2007)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art20
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III  -  quando  for  oposta  exceção  de  incompetência  do  juízo,  da
câmara ou do tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do
juiz;

IV - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração
da  existência  ou  inexistência  da  relação  jurídica,  que
constitua o objeto principal de outro processo pendente;

A  partir  da  leitura  do  dispositivo  legal  acima  transcrito,  é
possível  concluir  que  a  suspensão  do  processo  por  existência  da
prejudicialidade externa, prevista no artigo 265, inciso IV, alínea “a”, do
CPC/1973, tem por base processo já em curso, ou seja, anterior ao que se
pretende  suspender. Nesse  sentido  trago  à  baila  o  entendimento
doutrinário acerca da matéria. Vejamos:

A chamada prejudicialidade externa prevista na letra 'a' do n. IV do
art. 265 do CPC, condicionante da decisão de mérito, há de referir-se
a  processo  em  curso  quando  surge  o  processo  que  deverá  ser
suspenso.  Assim  sendo,  se  posterior  à  ação  das  partes,  é
impertinente  a  questão  prejudicial  de  mérito,  não  existindo
fundamento para a suspensão' (JTJ 238/229). No mesmo sentido: RT
500/96, 611/84, 613/127, RJTJESP 102/255" (In Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a

edição, São Paulo, 2009, nota 10 ao artigo 265, página 392).

Na mesma esteira,  eis  precedente  do Tribunal  de Justiça  de
Minas Gerais:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA  -
PRELIMINAR - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 526 DO
CPC - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO
DO  FEITO  ORIGINÁRIO  -  PREJUDICALIDADE  EXTERNA  -  AÇÃO
ANULAÇÃO  DE  DOAÇÃO -  AJUIZAMENTO  APÓS  O  TRÃNSITO  EM
JULGADO DO ACÓRDÃO - PREJUDICIALIDADE NÃO DEMONSTRADA -
REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. O descumprimento do art.
526, do CPC, só enseja a inadmissibilidade do agravo de instrumento
se  arguido  e  comprovado  pelo  agravado,  a  teor  do  disposto  no
parágrafo  único  do  referido  artigo.  A  prejudicialidade  externa
somente  ocorre  quando  o  processo  a  ser  suspenso  é
posterior à ação que o prejudica, ou seja, a prejudicial deve
ser  anterior  ao  processo  prejudicado,  a  fim de  evitar  que
uma das partes,  interessada na demora excessiva de uma
demanda, dê causa à suspensão dela através do ajuizamento
de outra demanda, por meio da qual deduza pedido que se
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revele prejudicial à questão objeto do processo já em curso.
Verificada a ausência de prejudicialidade externa, haja vista que a
ação  de  anulação  de  doação  foi  ajuizada  depois  do  trânsito  em
julgado da sentença proferida na ação de reivindicatória, necessária a
reforma  da  decisão  que  determinou  o  sobrestamento  do
cumprimento  da  sentença,  já  que,  em  princípio,  ausente  a
possibilidade  de  que  o  julgamento  da  ação  anulatória  possa
influenciar  o  que  restou  decidido  nesta  ação  reivindicatória.  (AI:
10432090216313005,  Relator:  Luciano  Pinto,  Julgamento:
24/04/2014, 17ª Câmara Cível, Publicação: 09/05/2014).

Conforme se depreende do sobredito julgado, a  ratio legis  do
citado  óbice,  no  que  diz  respeito  à  modalidade  de  suspensão  aqui
debatida, é evitar a protelação do processo por pedidos demasiados de
suspensão  pelo  simples  ajuizamento  de  ação  posterior  que requeira  a
anulação de alguma relação jurídica discutida no processo cuja suspensão
se busca.

Caso contrário, se não prevalecer a tese acima exposta, há de
admitir-se um explícito  retardamento  da marcha processual,  pondo em
risco o postulado principiológico da celeridade processual.

No  caso  em  discussão,  a  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenização de danos morais e materiais  e  pedido de tutela antecipada
(Processo n. 0002209-40.2008.815.0301), que se pretende suspender, foi
ajuizada antes da ação de consignação em pagamento. 

Nesse  viés,  é  forçoso  concluir  pela  ausência  dos  requisitos
inerentes  à  suspensão  do  processo  por  existência  da  prejudicialidade
externa prevista no artigo 265, inciso IV, “a”, do CPC, uma vez que a ação
de  consignação  em  pagamento,  ajuizada  em  18/03/2014  (f.  252),  é
posterior ao processo que se pretende suspender.

Trago decisão do Tribunal  de Justiça  de São Paulo em caso
análogo:

INVENTÁRIO  -  CABIMENTO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -
DECISÃO  AGRAVADA  QUE  DETERMINOU  A  SUSPENSÃO  DO
INVENTÁRIO  ATÉ  O  JULGAMENTO  DA  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
CESSÃO  DE  DIREITOS  HEREDITÁRIOS  AJUIZADA  -
PREJUDICIALIDADE EXTERNA HÁ DE REFERIR-SE A PROCESSO EM
CURSO  QUANDO  SURGE  O  PROCESSO  QUE  DEVERÁ  SER  LI)
SUSPENSO, NÃO O CONTRÁRIO - INVENTÁRIO QUE DEVERÁ SEGUIR
SEU TRÂMITE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.  (AI:  0325417-33.2010.8.26.0000,  Relator:  De Santi
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Ribeiro,  Julgamento:  05/04/2011,  1ª  Câmara  de  Direito
Privado, Publicação: 12/04/2011).

Ademais, consoante já decidiu o  STJ, “é possível a suspensão
de  um  dos  processos  em  consequência  do  reconhecimento  da
prejudicialidade externa homogênea, quando a procedência de uma das
ações  influenciar  diretamente  o  resultado  da  outra.”  (AgRg  no  CC
137.123/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/10/2015, DJe 03/11/2015).

Na  espécie,  não  há  que  se  falar  em  influência  de
resultados nas respectivas ações, uma vez que ambas já foram
julgadas. 

Além  disso,  suspende-se  o  processo  quando  o  julgamento
depender  da  resolução  de  questão  discutida  em outro  feito.  A  norma
objetiva evitar a existência de decisões colidentes.

Destaco decisum do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMISSÃO  NA  POSSE.
ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.  Consoante previsto no
art.  265, IV,  a,  do CPC, suspende-se o processo quando o
julgamento depender da resolução de questão debatida em
outro feito. A norma busca evitar a existência de decisões
colidentes.  2.  É  possível  o  reconhecimento  de  prejudicialidade
externa entre as demandas anulatória de execução extrajudicial  e
petitória.  Precedentes.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (AgRg  no  AgRg  no  AREsp  429.064/MG,  Rel.
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No caso dos autos não há possibilidade de decisões colidentes,
pois ambos os processos já foram sentenciados. 

Ressalto, ainda, que a paralisação do processo em virtude de
prejudicialidade externa não se reveste de caráter obrigatório, cabendo ao
Magistrado  deferir  ou  não  a  medida,  conforme  as  circunstâncias  que
envolvem o caso concreto. Assim entende o STJ, conforme se vê adiante:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART.
265, IV, "A", DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1.
Este  STJ  possui  compreensão  no  sentido  de  que  a
paralisação  do  processo  em  virtude  de  prejudicialidade
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externa  não  possui  caráter  obrigatório,  cabendo  ao  juízo
local  aferir  a  plausibilidade  da  suspensão  consoante  as
circunstâncias  do  caso  concreto. Precedentes:  REsp
1.240.808/RS,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe
14/04/2011  e  REsp  1.223.910/RS,  Rel.  Ministro  Teori  Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/02/2011. 2. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp  1148484/RJ,  Rel.
Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 14
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                 Relator


