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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0763750-11.2007.815.2001
RELATOR   : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
1º APELANTES : José Waldomiro Ribeiro Coutinho e outros
ADVOGADO   : Márcio Henrique Carvalho
2º APELANTE   : Sebastião Justino da Silva Ribeiro Coutinho
ADVOGADO   : Marcelo Ramalho Trigueiro Mendes
APELADOS   : Os mesmos
ORIGEM   : Juízo da 1ª Vara das Sucessões da Comarca da Capital
JUIZ   : Sérgio Moura Martins

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  SONEGADOS.
MORTE DE UM DOS PROMOVIDOS. SUSPENSÃO
DO PROCESSO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA.  HABILITAÇÃO  DOS  HERDEIROS.
NECESSIDADE.  ART.  265,  INCISO  I,  DO  CPC.
PRATICA  DE  ATOS  PROCESSUAIS  ANTES  DA
REGULARIZAÇÃO  DO  POLO  PASSIVO  DA
DEMANDA.  DECLARAÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DE
NULIDADE  DE TODOS  OS ATOS  PRATICADOS
APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA
DOS  AUTOS  À  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
RECURSOS APELATÓRIOS PREJUDICADOS.

-  Com o falecimento  de uma das  partes,  torna-se
imprescindível  que  o  magistrado  determine  a
imediata  suspensão  do  processo,  nos  termos  do
artigo  265,  I,  do  CPC,  e  promova  a  devida
habilitação dos herdeiros que irão substituí-la, com
observância  do  procedimento  previsto  nos  arts.
1.055 e seguintes do CPC.

- Muito embora tenha sido ordenada a suspensão do
processo a partir da publicação da sentença, o Juiz
“a  quo”  inobservou  a  própria  determinação,
permitindo  e  dando  sequência  a  vários  atos,
inclusive,  julgando  Embargos  de  Declaração.
Portanto,  tendo  em  vista  que  todos  esses
acontecimentos  se  deram  após  a  publicação  da
sentença,  e  antes  da habilitação dos herdeiros da
parte  falecida,  deve  ser  declarada  a  nulidade
daquele  atos  praticados  a  partir  da  publicação  da
decisão  apelada,  não  apenas  pelo  fato  de  não
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constituírem atos urgentes, nos termos do art.  266
do  CPC,  como  também  pela  circunstância  de
poderem gerar prejuízos para as partes, no que diz
respeito  à  verificação  da  tempestividade  das
Apelações que foram manejadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DE OFÍCIO,  declarar nulo os atos praticados a
partir da publicação da sentença, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento. Prejudicados os recursos Apelatórios. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por  Ana  Dalva

Ribeiro Coutinho Barbosa e outros; Helena Maria Maroja e outros; e Sebastião

Justino  da  Silva  Ribeiro  Coutinho,  todos  inconformados  com  a  Sentença

proferida nos autos da Ação de Sonegados ajuizada por Sebastião Justino da

Silva Ribeiro Coutinho, na qual o Magistrado da 1º Vara das Sucessões da

Comarca da Capital julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a

sonegação e a perda do direito de herança dos Promovidos José Waldomiro

Ribeiro Coutinho e Marcos Odilon Ribeiro Coutinho sobre os seguintes imóveis,

Av.  Beaurepaire  Roham,  170,  João  Pessoa;  prédio  localizado  na  rua  João

Suassuna,  49,  João Pessoa,  prédio localizado na Rua da Areia,  183,  João

Pessoa,  prédio localizado na Av.  Maximiano Figueiredo,  308,  João Pessoa,

terreno localizado na av. D. Pedro II, 200, João Pessoa e terreno localizado na

Av. D. Pedro II, 204, João Pessoa.

Os primeiros Apelantes, Ana Dalva Ribeiro Coutinho Barbosa e

outros,  preliminarmente,  pugnaram  pelo  conhecimento  do  Agravo  Retido.

Manifestaram inconformismo com a decisão proferida pelo Juiz “a quo”, que

antes da audiência de conciliação, indeferiu o pedido de extinção do processo

em face  das  preliminares  levantadas  na  contestação,  quando  invocaram a

ocorrência de prescrição do direito do Agravado, inépcia da petição inicial e

cerceamento de defesa. Desse modo, pleitearam pelo provimento do Agravo

Retido,  extinguindo  o  processo  com  resolução  do  mérito,  reconhecendo  a

prescrição ocorrida, ou declarar a nulidade por cerceamento de defesa. No que

diz respeito às razões apelatórias, requereram a exclusão do prédio localizado

na Rua da Areia, 183, João Pessoa, da relação dos bens sonegados, sob a
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alegação de que os bens seriam do espólio do Sr. Flaviano Ribeiro Coutinho

(fls. 1.937/1.948). 

Os  segundos  Apelantes,  Helena  Maroja  Ribeiro  Coutinho  e

outros, preliminarmente, pleitearam o conhecimento e apreciação do Agravo

Retido  ofertado  pelo  falecido  José  Waldomiro  Ribeiro  Coutinho  contra  a

decisão em que se rejeitou as preliminares de coisa julgada e de prescrição.

No mérito, sustentaram que não pode haver presunção de dolo. Sustentaram

que  o  alegado  dolo  deduzido  na  sentença  teria  sido  praticado  ainda  no

inventário  de  Flaviano Ribeiro  Coutinho,  concluído  ainda na década de 80,

restando evidente a incidência do decurso do prazo ânuo previsto no art. 1029

do CC. Por tais motivos, pugnaram pelo provimento do recurso para que seja

julgado improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência

(fls. 2.099/2.107).

O  terceiro  Apelante,  Sebastião  Justino  da  Silva  Ribeiro

Coutinho,  preliminarmente,  arguiu  a  nulidade  da  sentença,  pugnando  pelo

retorno dos autos à Primeira Instância para que o Juiz “a quo” julgue o pedido

de declaração de sonegação e perda dos outros bens descritos na petição

inicial,  nas  fls.  984/1.122,  nos  acordos  e  nos  autos,  bem  como  o  que  foi

descoberto posteriormente, localizado na Rua 24 de Maio, 110, Tambaú, João

Pessoa, conforme certidão de fl. 993. No mérito, o provimento do recurso para

a reforma parcial da sentença para decretar a sonegação e perda dos outros

bens descritos na petição inicial, nas fls. 984/1.122, nos acordos e nos autos,

bem como o que foi descoberto posteriormente, localizado na Rua 24 de Maio,

110, Tambaú, João Pessoa, conforme certidão de fl. 993. (fls. 2.118/2.144).

Devidamente intimadas as partes ofereceram as contrarrazões.

Às fls.  2.149/2.173,  Flaviano Falcone Ribeiro  Coutinho e Ana Dalva Ribeiro

Coutinho  Barbosa,  preliminarmente,  pugnaram  pelo  não  conhecimento  do

Recurso manejado pelo Autor, alegando violação ao princípio da dialeticidade e

ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do

recurso,  alegando,  em  suma,  que  jamais  sonegaram  qualquer  bem,  pois

sequer  participaram  do  processo  que  inventariou  os  bens  do  Sr.  Flaviano

Ribeiro Coutinho.
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Às fls. 2.174.2.187, Marcos Odilon Ribeiro Coutinho, Cristiana

Ribeiro  Coutinho  e  Selda  Ribeiro  Coutinho,  pugnaram  pela  rejeição  das

preliminares aventadas pelo Autor. No mérito, pelo desprovimento.

Às  fls.  2.188/2.193,  Helena  Maria  Maroja  Ribeiro  Coutinho,

José  Valdomiro  Ribeiro  Coutinho,  José  Valdomiro  Ribeiro  Coutinho  Filho,

Cândida Helena Ribeiro Coutinho Dália e Flaviano Ribeiro Coutinho Neto, em

linhas gerais, pugnaram pelo desprovimento da Apelação interposta pelo Autor.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Agravo Retido, deixando de exarar análise acerca do mérito

das Apelações Cíveis manejadas pelas partes recorrentes (fls. 2.205/2111v).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº

2, que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na  forma  nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra

ela manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os

requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Dessa mesma forma, como todos os atos processais que aqui

serão examinados se deram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,

levando-se em conta o princípio do “Tempus regit actum”, tenho que a análise
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da  higidez  de  todos  os  acontecimentos  ocorridos  até  então,  deverão,

igualmente, ser sopesadas com base na disciplina do referido codex. 

Dito  isso,  colhe-se  dos  autos  que Sebastião  Justino  Ribeiro

Coutinho ajuizou Ação de Sonegados contra José Waldomiro Ribeiro Coutinho,

Marcos Odilon Ribeiro Coutinho e Selda Falconi Ribeiro Coutinho, esposa do

herdeiro Flaviano Ribeiro Coutinho, falecido em 31.01.1977.

O processo tramitou regularmente. Contudo, após a audiência

de  instrução  e  julgamento,  por  meio  do  petitório  de  fls.  1.860/1.861,  foi

anunciado o falecimento do promovido José Waldomiro Ribeiro Coutinho.

Sabedor  dessa  ocorrência,  o  Juiz  “a  quo”  proferiu  sentença

julgando procedente em parte o pedido, suspendendo, no entanto, o processo

nos termos do art. 265, § 1º, “b”, do CPC/1973, ou seja, a partir, da publicação

da referida decisão.

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;

§  1º  No  caso  de  morte  ou  perda  da  capacidade
processual  de  qualquer  das  partes,  ou  de  seu
representante  legal,  provado  o  falecimento  ou  a
incapacidade, o juiz suspenderá o processo, salvo se já
tiver iniciado a audiência de instrução e julgamento; caso
em que:

b) o processo só se suspenderá a partir da publicação da
sentença ou do acórdão.

Nessa  senda,  determinada  a  suspensão  do  processo,

impossibilitada  restou  a  prática  de  qualquer  ato  processual  até  que  fosse

procedida a  regular  habilitação dos  sucessores de  José Waldomiro  Ribeiro

Coutinho.

Todavia, muito embora tenha sido ordenada a suspensão do

processo  a  partir  da  publicação  da  sentença,  o  Juiz  “a  quo”  inobservou  a

própria determinação, permitindo e dando sequência a vários atos posteriores,

inclusive, julgando em 11.12.2014, os Embargos de Declaração interpostos por
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Ana Dalva Ribeiro Coutinho Barbosa e outros, conforme se verifica da leitura

dos autos a partir da fl. 1.929. 

Portanto, tendo em vista que todos esses acontecimentos se

deram após a publicação da sentença, e antes da habilitação dos herdeiros da

parte falecida, deve ser declarada a nulidade dos atos praticados a partir da

publicação da decisão apelada, não apenas pelo fato de não constituírem atos

urgentes, nos termos do art. 266 do CPC, como também pela circunstância de

poderem gerar prejuízos para as partes, no que diz respeito à verificação da

tempestividade das Apelações que foram manejadas.

Art. 266. Durante a suspensão é defeso praticar qualquer
ato  processual;  poderá  o  juiz,  todavia,  determinar  a
realização  de  atos  urgentes,  a  fim  de  evitar  dano
irreparável.

Como se  sabe,  com a  morte  da  parte  desaparece  um dos

sujeitos  da  relação  processual,  que,  como  é  óbvio,  não  pode  prosseguir

enquanto não houver sua substituição pelo respectivo espólio ou sucessores

(art. 43).

A propósito,  sobre a matéria,  a doutrina de Cândido Rangel

Dinamarco ensina:

"A suspensão é também automática, não dependendo de
qualquer  ato da parte  ou do juiz,  quando for  efeito  de
algum  ato  muito  objetivo  que  torne  absolutamente
impossível o prosseguimento do processo. Isso acontece
sempre que faleça um das partes, ou seu representante
legal ou o defensor único, ou que algum desses sujeitos
venha a perder a capacidade (art. 265, inc. II). Não sendo
lícita e realização de qualquer ato em processo onde falte
uma das partes,  ou em que uma esteja  desprovida da
defesa técnica  que só o advogado pode oferecer,  tudo
que no processo acontecer a partir de um desses fatos
será  irremediavelmente  ineficaz.  Ainda  que  tarde  a
chegar a notícia do fato ao juiz, ou que se demore ele a
pronunciar-se a respeito, os atos serão ineficazes a partir
do fato e não do pronunciamento judicial - o qual, nesses
hipóteses,  lança  seus  efeitos  ao  passado  (ex  tunc.)"
(Cândido  Rangel  Dinamarco.  Instituições  de  Direito
Processual Civil, v. III. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
p. 152).

Sobre  a  matéria,  a  título  ilustrativo,  transcrevo  os  seguintes

paradigmas jurisprudenciais:
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  MORTE  DA  PARTE
AUTORA.  PRAZO.  AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRECEDENTES.   AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  Não
ofende o art.  535 do CPC a decisão que examina,  de
forma  fundamentada,  todas  as  questões  submetidas  à
apreciação judicial. 2. "Nos termos dos arts. 265, I, e 791,
II,  do  CPC,  a  morte  de  uma  das  partes  importa  na
suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de
previsão  legal  impondo  prazo  para  a  habilitação  dos
respectivos  sucessores,  não  há  falar  em  prescrição
intercorrente". (REsp 1369532/CE, Rel. Ministra ELIANA
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  5.11.2013,
DJe 13.11.2013). 2. A jurisprudência desta Corte entende
pela  impossibilidade  da  prática  de  ato  processual,  sob
pena de nulidade, no período da suspensão do processo,
salvo  aqueles  reputados  urgentes  (art.  266  do  CPC).
Precedentes.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (AgRg no AREsp 723.889/RJ, Rel.  Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado
em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL. FALECIMENTO DA PARTE
AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265,  I,
DO  CPC.  OMISSÃO.  EMBARGOS  ACOLHIDOS.  1.-
Segundo entendimento desta Corte,  ocorrendo a morte
de qualquer das partes envolvidas no processo, ocorre a
suspensão do feito, nos termos do art. 265, I, do CPC, a
fim  de  que  haja  a  devida  regularização  processual,
restando  viciados  de  nulidade  os  atos  posteriormente
praticados.  Precedentes:  REsp  1.170.258/RJ,  Rel.  Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17.6.2010;
REsp 216.714/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 15.12.2008; EREsp 270.191/SP, Rel. Min.
Francisco  Peçanha  Martins,  Corte  Especial,  DJ  de
20.9.2004. 2.- Na espécie, houve o falecimento da parte
autora, pelo que cabível a suspensão do processo para
habilitação  dos  seus  sucessores.  3.-  Embargos  de
Declaração acolhidos para tornar sem efeito os julgados
proferidos anteriormente, diante da possibilidade de haver
prejuízos  à  parte  interessada,  determinando-se  a
suspensão do curso do processo, nos termos do artigo
265, I, do Código de Processo Civil, a fim de que haja a
devida  regularização  processual.  (EDcl  no  AgRg  no
AREsp  360.091/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  27/03/2014,  DJe
14/04/2014)

Outrossim, não foi devidamente observado o rito previsto art.

1.055  e  seguintes  do  CPC  de  1973  para  o  incidente  de  habilitação  dos

herdeiros, eis que não houve decisão homologando a habilitação dos herdeiros
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do Sr. José Waldomiro Ribeiro Coutinho, mas tão somente certidão atestando

que havia decorrido o prazo para se manifestarem acerca da petição de fls.

1.893/1896.

Isso  posto,  ante  essas  considerações,  DE OFÍCIO, declaro

nulo os atos praticados a partir da publicação da Sentença, devendo os

autos retornarem à origem para cumprimento das disposições do artigo 265, I,

c/c  os  artigos  1.055  e  seguintes  do  CPC.  Prejudicados  os  recursos  de

Apelação interpostos. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador José Ricardo Porto.  Participaram do julgamento,  além
do Relator,  Excelentíssimo Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra Filho  (Juiz

convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos
Desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José
Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério
Público, Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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