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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE 
TESTAMENTO PÚBLICO.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA  DE  TODOS  OS  FUNDAMENTOS  DA 
SENTENÇA. PREFACIAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE  SUSCITADA  PELAS  APELADAS. 
ACOLHIMENTO.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DA 
SÚPLICA.

-  “As  razões  do  apelo  devem atacar  os  fundamentos  da  
decisão  para  tentar  obter  sua  reforma,  sob  pena de  não  
conhecimento do recurso. O princípio de dialeticidade impõe  
à  parte  recorrente  impugnar  todos  os  fundamentos  que  
justificariam  a  manutenção  da  sentença  ou  acórdão  
recorrido, e caso estes se mostrem insustentáveis, ausente  
o interesse recursal. (...).” (TJPB; AC 0094725-81.2012.815.2001; 
Terceira Câmara Especializada Cível;  Relª Desª Maria das Graças 
Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 11).

-  “O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo  
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  
Superior.” (Art. 557, caput, do Código de Processo Civil).

V I S T O S

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Edirailton  Justino  Ferreira, 
contra  a  sentença  de  fls.  567/569v,  que  julgou  procedente  a  “Ação  de  Anulação  de 
Testamento Público”, manejada por  Maria Ferreira de Morais França e Rosa Ferreira 
de Morais.

Na decisão guerreada, a Magistrada  a quo,  diante do contexto probatório 
constante  nos  autos,  decretou  a  nulidade  do  testamento  público  deixado  pela  Sra. 
Esmerinda Ferreira de Oliveira em favor do promovido, ora apelante, com efeitos ex tunc, 
com a consequente invalidação de todos os atos de transferência de propriedade dos 
bens a ela pertencentes.
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Demais disso, imputou ao promovido o pagamento das custas e honorários 
sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 574/600), o apelante reitera a regularidade do 
documento objeto da lide, estando o mesmo de acordo com os requisitos legais para a 
sua constituição, representando a última vontade da falecida.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso, com a consequente 
improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas às fls. 607/625, em que as recorridas suscitam 
preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugnam pela manutenção 
do decisório recorrido.

A Procuradoria-Geral  de Justiça, através dos pareceres de fls.  634/640 e 
645/646, opina pela rejeição da prefacial suscitada pelas apeladas e pelo desprovimento 
da súplica.

Os  autos  foram  remetidos  ao  Núcleo  de  Conciliação  para  tentativa  de 
composição  entre  as  partes  (fls.  648),  mas  ambas  não  compareceram a  Sessão  de 
Mediação respectiva (fls. 657).

É o relatório.

DECIDO: 

Primeiramente, cumpre analisar a questão precedente levantada pelas 
recorridas.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As apeladas sustentam prefacialmente que o suplicante, em seu recurso, ao 
invés de se ater às motivações constantes na sentença guerreada, não procedeu em tal  
sentido, se limitando a reproduzir o teor constante nas razões finais.

Pois bem, inobstante ter-se conhecimento de que a mera reprodução, nas 
alegações recursais, de texto de peça processual anteriormente apresentada pela parte 
interessada, por si só, não constitui irregularidade processual, a estratégia utilizada pelo 
recorrente,  na presente hipótese, acabou por não combater devidamente os fundamentos 
do decisum de mérito.

Da  leitura  da  sentença  de  primeiro  grau,  a  Magistrada  a  quo,  além  de 
concluir pela lavratura fraudulenta do testamento público objeto da lide, identificou  que 
foram  preteridas  determinadas  formalidades  necessárias  para  a  regularidade  do 
documento, a saber:
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1) O testamento foi pré-confeccionado sem a participação da testadora, mas 
pelos interessados na herança e pelas testemunhas (fls.568v);
2) Não houve leitura, em viva voz, do ato na presença da testadora (que 
sequer  estava  presente  no cartório),  nem das testemunhas,  sendo estas 
apenas chamadas para apor suas assinaturas (fls. 568v);
3) Ausência de lucidez da falecida para dispor de sua última vontade (fls. 
569), estando, inclusive, impossibilitada de assinar qualquer declaração (fls. 
569).

Ocorre que, da leitura do arrazoado recursal, denoto que o mesmo, apesar 
da reprodução do texto constante nas razões finais (fls. 529/551), acabou por não rebater 
o segundo item acima especificado, qual seja, a ausência de leitura do teor do testamento 
na presença de testemunhas e da testadora.

Ressalto,  inclusive,  que  os  dois  primeiros  pontos  supra elencados  foram 
relevantes  para  o  entendimento  ora  questionado,  segundo ponderou a julgadora,  nos 
seguintes termos:

“Cristalinamente, é percebido quem (sic) não foram observados os requisitos  
legais  da  feitura  de  um  testamento,  isso  porque  restou  claro  que  o 
documento  de  última  vontade  foi  pré-confeccionado  pelos  
interessados e as testemunhas testamentárias apenas foram chamadas  
a assinarem, como um ato qualquer.

Não houve leitura, em viva voz, do ato na presença do testador, nem  
das  testemunhas  testamentárias,  aliás  a  falecida  sequer  esteve  
presente no ato, consoante afirmou a testemunha José Ribamar Ferreira de  
Lima.

Assim, pelo simples depoimento das testemunhas testamentárias, esta  
magistrada  está  convencida  da  imprestabilidade  do  ato  de  última  
vontade  carreado  aos  autos,  poderia  até,  por  aqui  encerrar  a  
fundamentação deste  decisum,  no  entanto,  por  amor  ao  debate,  
prosseguimos.” - fls. 568v/569.

Importante destacar, a título de ilustração, que a obediência aos requisitos 
essenciais do testamento público se mostra importante para a validade de tal documento, 
conforme já ponderou a jurisprudência, nos seguintes termos:

“RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE 
TESTAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  VÍCIOS  DO  ATO  
RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAPACIDADE PARA 
TESTAR. AUSÊNCIA DE PLENO DISCERNIMENTO (CC/2002, ART. 1.860;  
CC/1916,  ART.  1.627).  TESTEMUNHAS  TESTAMENTÁRIAS.  
INIDONEIDADE  (CC/2002,  ART.  228;  CC/1916,  ART.  1.650).  
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO  DO 
LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  JULGAMENTO  EXTRA PETITA.  
DEFERIMENTO  DA  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA.  
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INSUCESSO DO APELO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICADA.
1. O testamento público exige,  para sua validade,  que sua lavratura  
seja  realizada  por  tabelião  ou  seu  substituto  legal,  na  presença  do  
testador e de duas testemunhas que, após leitura em voz alta, deverão  
assinar o instrumento.
2. (...).”
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ -  REsp 1155641/GO, Rel.  Ministro  RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
13/12/2011, DJe 28/09/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE  
TESTEMUNHAS  NO  MOMENTO  DA  ASSINATURA  A  ROGO.  
INOBSERVÂNCIA  DOS  DITAMES  LEGAIS.  RECURSO  IMPROVIDO.  
DECISÃO UNÂNIME.  1.  Nenhuma das  testemunhas  estava  presente  no  
momento  da  assinatura  do  testamento,  que  se  realizou  no  leito  de  um  
hospital. 2. A formalização do testamento na presença das testemunhas  
é  de  suma  importante  para  aferir  se  o  ato  foi  espontâneo,  sem  a  
existência de coação. 3. A observância dos ditames legais serve como  
único meio de garantir a lisura do testamento que beneficiou apenas  
um sobrinho, sem fazer menção a outros parentes. 4. As exigências do  
art.  1632  do  código  civil  de  1916  constituem requisitos  essenciais,  cuja  
inobservância  implica  na  nulidade  absoluta  do  testamento.  4.  Apelo  
improvido.  Decisão  unânime.” (TJPE;  Proc.  0023193-16.2011.8.17.0000;  Quarta 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Eurico  de  Barros  Correia  Filho;  Julg.  20/03/2012;  DJEPE 
30/03/2012; Pág. 968) 

Transcrevo ainda as esclarecedoras lições de Maria Helena Diniz, que assim 
consigna:

“Os requisitos essenciais ou formais extrínsecos desse testamento, sem os  
quais será nulo, são:

(…)

3º) Ser lido o testamento pelo tabelião, em voz alta, (CC, art. 1.684, II),  
depois  de  lavrado  (Lei  n.  8.935/94,  arts.  3º  e  7º,  II)  na  presença  do 
testador e das duas testemunhas, ou pelo próprio testador, se o quiser, na  
presença  destas  e  do  oficial,  a  fim  de  que  possam  certificar-se  o  
disponente e as testemunhas de que o testamento está conforme ao  
que foi declarado ou ditado pelo testador. Essa leitura deverá ser feita  
na  presença  de  todas  essas  pessoas  conjuntamente,  sob  pena  de  
nulidade do ato.” (in DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, Volume 6: 
Direito das Sucessões – 23. ed. reformulada – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 215.).

Considerando  o  exposto,  concebo  que  o  fato  de  o  recorrente  não  ter 
impugnado ponto de sustentação importante constante no decisório de mérito faz com 
que a súplica em apreço, de fato, não mereça ser conhecida, por ofensa ao princípio da 
dialeticidade.
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De acordo com o referido postulado, os recursos devem ser fundamentados, 
impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida,  sempre construindo 
uma linha de raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no decisório combatido, 
possibilitando à instância recursal o conhecimento pleno das fronteiras do inconformismo.

 
Com relação ao tema, permito-me transcrever,  por oportuno, precedentes 

deste Egrégio Tribunal. Vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  Agravo  interno.  Insurgência  contra  decisão  que  
negou  seguimento  à  apelação  cível.  Ação  cautelar  de  exibição  de  
documentos.  Agravo.  Transcrição  integral  da  apelação.  Ausência  de  
impugnação  aos  termos  precisos  da  decisão.  Ofensa  ao  princípio  da  
dialeticidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ. Manutenção da decisão.  
Não conhecimento.  Caracteriza  ofensa ao princípio da dialeticidade a  
reprodução,  nas  razões  do  agravo,  das  mesmas  alegações  
apresentadas em sede de apelação,  sem a devida especificação pelo  
insurgente dos motivos que o levou a discordar da decisão guerreada. 
A  ausência  de  ataque  direto  aos  fundamentos  da  decisão  recorrida,  
impossibilita  a  delimitação da atividade jurisdicional  em segundo grau,  e  
impõe o não conhecimento do recurso por não-observância ao princípio da  
dialeticidade previsto no artigo 514, inciso II, do código de processo civil.”  
(TJPB; Rec.  0004018-33.2013.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível;  Rel. 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 13/06/2014; Pág. 14).

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 
VEÍCULO.  PRIMEIRO  APELO.  PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE  
DIALETICIDADE PROCESSUAL ARGUIDA PELO REPRESENTANTE DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO.  INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA E  
JURÍDICA  DAS  RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  VERGASTADA.  
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  MANEJADO  PELA  INSTITUIÇÃO  
FINANCEIRA.  SEGUNDO  APELO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  
EXPOSIÇÃO  NUMÉRICA  DAS  TAXAS  PACTUADAS.  TAXA  ANUAL 
SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  TAXA  MENSAL.  PERCENTUAIS  
EXPRESSAMENTE CONVENCIONADOS. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO NO STJ.  COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS  
DENOMINADAS DE TAC E TEC. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO  
CMN  3.518/2007.  PACTUAÇÃO  VÁLIDA.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES  EM  
VIRTUDE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA PROMOVIDA.  
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  DO  AUTOR.  As  razões  do  apelo 
devem  atacar  os  fundamentos  da  decisão  para  tentar  obter  sua  
reforma, sob pena de não conhecimento do recurso.  O princípio de  
dialeticidade impõe à parte recorrente impugnar todos os fundamentos 
que justificariam a manutenção da sentença ou acórdão recorrido, e 
caso estes se mostrem insustentáveis, ausente o interesse recursal.  
(...).”  (TJPB;  AC  0094725-81.2012.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível; 
Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 11).
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“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.  
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DO 
CERTAME. NÃO CONVOCAÇÃO PARA A SUBSEQUENTE. CONCESSÃO 
DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 
DE  LITIS-  CONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO  COM  OS  DEMAIS  
CANDIDATOS.  REJEIÇÃO.  DESNECESSIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  
DAS RAZÕES MERITÓRIAS DO APELO. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO  
DA DIALETICIDADE. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE REMESSA 
OFICIAL.  PARTICIPAÇÃO  EM  FASE  POSTE-  RIOR  DO  CONCURSO.  
PREVISÃO EDITALÍCIA DETERMINANDO A CONVOCAÇÃO DE APENAS  
O DOBRO DO QUANTITATIVO DAS VAGAS OFERTADAS. IMPETRANTE 
CLASSIFICADO  FORA  DESTA  QUANTIDADE.  ACERTO  DO  ATO  
ACOIMADO  DE  ILEGAL.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  SEGURANÇA 
DENEGADA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO  NECESSÁRIO.  É  
desnecessária  a  citação  dos  demais  candidatos  como  litisconsortes  
passivos necessários, nos casos em que a sentença não atinge a esfera  
jurídica  de  todos  eles.  Constitui  requisito  de  regularidade  formal  do  
recurso a correta exposição dos fundamentos de reforma ou anulação,  
que se contraponham àqueles utilizados pelo magistrado de primeiro  
grau em sua decisão. Se a parte não cumpre o ônus de  impugnação 
específica das razões de decidir utilizadas pelo julgador (princípio da 
dialeticidade), impõe-se o não conhecimento das razões meritórias do  
apelo. (...).”  (TJPB;  Rec.  039.2009.001.522-1/001;  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 30/09/2013; Pág. 18).

Tendo em vista que não foram impugnados especificamente todos os pontos 
fundamentos constantes no decreto judicial vergastado, o presente recurso não merece 
ser apreciado.

Ante o exposto, e com base no artigo 557,  caput, do Código de Processo 
Civil,  ACOLHO a  prefacial  de  violação  ao  postulado  da  Dialeticidade  suscitada  pelas 
recorridas, não conhecendo do apelo.

P.R.I.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

     Des. José Ricardo Porto
RELATOR                           

J 04 e J/11 (R)
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