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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS.  PRELIMINAR  EM
CONTRARRAZÕES.  AUSÊNCIA  DE
DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
SENTENÇA  DE  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  FUNDAMENTO
EM  QUESTÃO  PREJUDICIAL  OBJETO  DE
OUTRA DEMANDA QUE SE ENCONTRA EM
FASE  DE  JULGAMENTO  DE  APELO
RECEBIDO  NO  EFEITO  SUSPENSIVO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  FUNDAMENTAÇÃO
EM PREMISSA CONSTANTE DE SENTENÇA
QUE  NÃO  TRANSITOU  EM  JULGADO.
POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA
SUSPENSÃO  PROCESSUAL  PREVISTA  NO
ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO. PROVIMENTO.

- Tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de
impugnar  especificamente  a  decisão  vergastada,
apontando  motivação  necessária  de  seu
inconformismo, não há como acolher a preliminar de
ausência de dialeticidade.

-  Com a  intenção  de  evitar  situações  nas  quais  se
verifiquem  questões  prejudiciais  a  serem  decididas
em processos distintos, o legislador pátrio previu um
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mecanismo  de  solução  da  problemática,
estabelecendo  a  suspensão  do  processo  quando  a
decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do
Código de Processo Civil. 

-  Caso  o julgador  entenda que  o  conteúdo de  uma
sentença proferida em outro processo seja capaz de
retirar  o  interesse  processual  de  agir  dos  apelantes,
deve suspender o feito e esperar o trânsito em julgado
do  pronunciamento  judicial,  especialmente  quando
verificada  a  interposição  de  recurso  apelatório
recebido em ambos os efeitos, sob pena de verdadeira
violação ao devido processo legal.

-  Segundo estatui  o  § 4º  do art.  313,  do NCPC, o
período de suspensão não poderá exceder 1 ano.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Odésio de Souza
Medeiros, Maria de Fátima Medeiros de Alencar e José Ozanan de Sousa
Medeiros contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  de  Sucessões  da
Capital que, nos autos da Ação de Prestação de Contas movida em face de
Erika Fernandes Medeiros  julgou extinto o feito sem resolução de mérito,
por falta de interesse processual, apresentando a seguinte ementa:

“PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  –  Autores  que  não
ostentam  a  condição  de  herdeiros  –  Falta  de
interesse de agir – Extinção do feito sem resolução
de mérito”

Em suas razões, os apelantes relatam que “a sentença de fl. 70
extinguiu  o  feito  sem  resolução  de  mérito  por  entender  que,  com  o
proferimento  da  sentença  'nos  autos  do  processo  nº  0013486-
21.2013.815.2001 em apenso, que, apreciando o pedido principal, anulou o
que seria o testamento particular firmado por Odelino de Sousa Medeiros, os
promoventes  desta  demanda  perderam  a  condição  de  herdeiros
testamentários, restando tão somente a inventariante como única sucessora
do extinto'” (fls 88).

Aduzem  que  a  decisão  recorrida  merece  ser  anulada,
“determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que fique
sobrestado até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade de
Testamento nº 0013486-21.2013.815.2001,  já que contra ela foi  interposta
tempestivamente Apelação Cível, que restou recebida pelo Juiz ‘a quo’ nos
efeitos SUSPENSIVO e devolutivo, razão pela qual não há que se falar ainda
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em  perda  da  qualidade  de  herdeiros  testamentários  dos  Autores,  ora
Agravantes” (fls. 89).

Destacam que a suspensão do processo prevista pelo art. 265,
inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil deve durar até o trânsito em
julgado da ação reputada como prejudicial. Sustentam que, caso a apelação
cível interposta contra a sentença que anulou o testamento seja reformada, o
prejuízo  aos  ora  recorrentes  será  evidente,  pois  depois  de  liberado todo  o
patrimônio do de cujus para a agravada, os valores jamais serão recuperados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso “para anular a
sentença recorrida, determinando-se o sobrestamento do presente feito até o
trânsito  em julgado da  Ação  Declaratória  de  Nulidade  de  Testamento  nº
0013486-21.2013.815.2001”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 104/107, erigindo preliminar
de  ausência  de  dialeticidade.  No mérito,  requer  a  manutenção da  sentença
recorrida.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
119/123v).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  destacar  que,  tendo  a  sentença  sido
publicada antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, os requisitos
de  admissibilidade  dos  recursos  devem  observar  as  normas  processuais
vigentes à época da codificação de 1973. 

Do mesmo modo, consoante enunciado administrativo número
7 publicado pelo Superior Tribunal de Justiça, “somente nos recursos inter-
postos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possí-
vel o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.

-Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade 

O princípio  da  dialeticidade,  norteador  da  sistemática
processual atinente aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que a parte
descontente com o provimento jurisdicional proferido indique os fundamentos
fáticos e jurídicos, pelos quais entende merecer reparo a decisão guerreada,
nos limites desta. 

Assim,  com  a  maestria  que  lhe  é  peculiar,  conceitua  o
processualista Araken de Assis:

“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de
o  recorrente  motivar  o  recurso  no  ato  de
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interposição.  Recurso  desprovido  de  causa  hábil
para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação
ou de integração do ato impugnado, à semelhança
da petição que forma o processo, ou através da qual
partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo
processu, revela-se inpeto. É inadmissível o recurso
desacompanhado  de  razões”.  (in  Manual  dos
Recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as
Leis 12.216/2009 e 12.322/2010. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p. 1101.

No  caso  dos  autos,  entendo  que  não  merece  guarida  tal
insurgência,  pois, de uma breve análise do recurso apelatório, identifica-se,
facilmente, os fatos e fundamentos de discordância com a decisão hostilizada,
havendo respeito,  portanto,  ao  teor  disposto  no art.  514,  II,  do  Código de
Processo Civil, o qual preleciona:

“Art.  514.  A  apelação,  interposta  por  petição
dirigida ao juiz, conterá: 
I – o nome e a qualificação das partes;
II – os fundamentos de fato e de direito;
III – o pedido de nova decisão”. (grifo nosso) 

Assim,  como  o  recorrente  se  desincumbiu  de  seu  ônus  de
impugnar  especificamente  a  decisão  vergastada,  apontando  motivação
necessária de seu inconformismo, não há como acolher tal alegação.

Logo, rejeito a preliminar aventada pela recorrida.

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise das questões
meritórias.

- Mérito

Como relatado, a hipótese dos autos revela a existência de uma
Ação de Prestação de Contas aviada por Odésio de Souza Medeiros, Maria de
Fátima Medeiros de Alencar e José Ozanan de Sousa Medeiros contra Erika
Fernandes Medeiros, inventariante do Espólio de Odelino de Sousa Medeiros.
visando sejam informados os créditos relativos ao aluguel do imóvel situado
na rua Almirante Tamandaré, nº 908, ap 403, Edf. Villa Pescara, Tambaú, na
cidade de João Pessoa.

Ocorre  que,  paralelamente  à  demanda  de  inventário,  Erika
Fernandes Medeiros ajuizou a ação de nulidade do testamento que conferia
aos apelantes a qualidade de herdeiros testamentários (Processo nº 0007490-
42.2013.815.2001). 

Em virtude da prolação de sentença de procedência na demanda
anulatória, o juízo  a quo proferiu sentença na Ação de Prestação de Contas,
julgando o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir,
fundamentada no julgamento da ação anulatória que retirou a qualidade de

Apelação Cível nº 0058356-20.2014.815.2001.          4



herdeiros testamentários dos ora recorrentes.

Eis o fundamento da sentença:

“O presente processo deve ser extinto.
É  que,  diante  da  sentença  proferida  nos  autos  do
processo  nº  0013486-21.2013.815.2001 em apenso,
que,  apreciando  o  pedido  principal,  anulou  o  que
seria o testamento particular firmado por Odelino de
Sousa  Medeiros,  os  promoventes  deste  Incidente
perderam  a  condição  de  herdeiros  testamentários,
restando  tão  somente  a  inventariante  como  única
sucessora do extinto.
Com efeito, ausente tal condição, não há nos autos
justificativa  plausível  a  amparar  o  interesse
processual  dos  promoventes  em relação  ao  imóvel
descrito  na  inicial,  deixado  pelo  mencionado
falecido,  já  que  aqueles,  repita-se,  não  são  seus
herdeiros.

Daí, a extinção se mostra imperativa, a teor do art.
267, VI, do CPC, dada a ausência de condição da
ação – interesse processual”. (fls. 70).

Julgado os embargos declaratórios opostos em face do referido
decisum, o magistrado assim se posicionou:

“(...) a suspensão pretendida, ou seja, até o trânsito
em  julgado  da  sentença  proferida  na  ação  de
nulidade de testamento, atenta contra o princípio da
razoável  duração  do  processo,  sem  contar  que
inexiste previsão legal a tanto.
Quando  muito,  a  suspensão  ocorre  pelo  prazo
máximo  de  um  ano,  tempo  provável  para  o
julgamento  da  ação  prejudicial.  Exaurido,  a  ação
suspensa  retoma  a  tramitação,  mesmo  sem  que  a
sentença tenha sido  prolatada,  inteligência do  art.
265, IV, 'a', e §5º, do CPC.” (fls. 82v)

Pois bem, do cenário acima delineado, percebe-se claramente
que assiste razão aos argumentos dos apelantes. Isso porque, não se poderia ter
afirmado  a  desqualificação  dos  recorrentes  como  herdeiros  testamentários,
pelo proferimento de sentença anulando o testamento respectivo, contra a qual,
frise-se, foi interposta apelação recebida em ambos os efeitos.

Ora,  agindo  dessa  forma,  toma-se  uma  atitude,  no  mínimo,
imprudente, posto que há a possibilidade de reforma do conteúdo da sentença
recorrida, situação que pode provocar o manifesto equívoco da decisão ora
apelada. 

Com a intenção de evitar tais situações, nas quais se verificam
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questões prejudiciais a serem decididas em processos distintos, o legislador
pátrio  previu  mecanismo  de  solução  da  problemática,  estabelecendo  a
suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de
outra  causa,  no  art.  313,  inciso  V,  alínea  “a”,  do  Código  de  Processo
Civil/2015 (antigo art. 265, IV, alínea “a”, do CPC/73).

Assim,  caso  o  julgador  entendesse  que  o  conteúdo  de  uma
sentença  proferida  em  outro  processo  fosse  capaz  de  retirar  o  interesse
processual  de  agir  dos  apelantes,  deveria,  por  prudência,  ter  esperado  o
trânsito  em  julgado  do  pronunciamento  judicial,  especialmente  quando
verificada a interposição de recurso apelatório recebido em ambos os efeitos,
sob pena de verdadeira violação ao devido processo legal.

Logo,  verificando-se  que  a  decisão  recorrida,  extinguindo  o
feito, fundamentou-se exclusivamente no proferimento de uma sentença em
outro processo e que analisa questão prejudicial, bem como considerando que
o juízo a quo não observou que o conteúdo da referida sentença não se reveste
de imutabilidade – apresentando seus efeitos suspensos pela interposição de
apelação –, revela-se violado o devido processo legal.

Em situação semelhante, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA,
CONSTITUTIVA  NEGATIVA  E  CONDENATÓRIA.
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. EXISTÊNCIA
DE  AÇÃO,  PENDENTE  DE  JULGAMENTO  NA
JUSTIÇA  FEDERAL,  OBJETIVANDO  O
CANCELAMENTO  DE  REGISTRO,  JUNTO  AO
INPI (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL), QUE CONCEDEU O DIREITO AO
USO DE UMA DAS MARCAS ORA EM DISCUSSÃO
À  EMPRESA DIVERSA DAS  AQUI  LITIGANTES.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 265, IV,  A,
DO  CPC.  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  ATÉ  O
JULGAMENTO  DEFINITIVO  DA  QUESTÃO
PREJUDICIAL.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.
RECURSOS  PREJUDICADOS.  'A  atividade  de
julgar  implica  não  só  o  conhecimento  da  matéria
suscitada e discutida mas também de outras questões
que influem no julgamento da causa principal. Por
vezes,  uma  relação  jurídica  diversa  daquela  que
compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da
órbita  da decisão da causa,  precisa ser  apreciada
como  premissa  lógica  integrante  do  itinerário  do
raciocínio  do  juiz,  antecedente  necessário  ao
julgamento. Saltar sobre ela significaria deixar sem
justificativa a conclusão sobre o pedido' (FUX, Luiz.
Curso  de  direito  processual  civil.  3.  ed.  Rio  de
Janeiro: Forense, 2004. p. 434)”.
(TJ-SC  -  AC:  300038  SC  2008.030003-8,  Relator:
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Ricardo  Fontes,  Data  de  Julgamento:  09/03/2009,
Primeira  Câmara  de  Direito  Comercial,  Data  de
Publicação: Apelação Cível n., de Blumenau)

Há de se ressaltar, por oportuno, que muito embora o §4º do art.
313 do CPC/2015 determine que o prazo máximo da suspensão na hipótese de
prejudicialidade entre as causas  seja de 1 ano, compulsando detidamente os
autos, vejo que em nenhum momento fora determinado pelo juiz a referida
suspensão, não havendo, assim, que se falar em decurso do prazo legal quando
ausente o termo a quo.

Importante  ressaltar  que,  em  recente  julgamento,  esta  2ª
Câmara Cível deu provimento ao apelo interposto nos autos da referida “Ação
Declaratória  de  Nulidade  de  Testamento  Particular”  ajuizada  por  Érika
Fernandes  Medeiros,  ora  apelada,  para  julgar  improcedente  o  pedido,
confirmando,  em  sede  reconvencional,  a  validade  do  testamento  particular
impugnado que instituiu como herdeiros testamentários os ora apelantes.

O acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.   PRELIMINAR.  CERCEA-
MENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPA-
DO DA LIDE. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMEN-
TO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973. REJEIÇÃO. 

- O procedimento adotado pelo juízo a quo bem ob-
servou o devido processo legal, não ensejando qual-
quer mácula à garantia do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que restou utilizado o procedimento
do julgamento antecipado da lide, com base na des-
necessidade  de  produção  de  prova  em  audiência,
tudo  na  estreita  conformidade  com  as  regras  do
Código de Processo Civil de 1973.

MÉRITO. NULIDADE DE TESTAMENTO. AUSÊN-
CIA DOS REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE.
DOCUMENTO  ESCRITO  DE  PRÓPRIO  PUNHO.
CONFECÇÃO SEM A PRESENÇA DE TESTEMU-
NHA.  FLEXIBILIZAÇÃO  DA  FORMA  QUANDO
CONFIRMADA A VERACIDADE DO ESCRITO DO
QUAL  NÃO  SE  IMPUGNA  A  AUTENTICIDADE.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  TESTAMENTO QUE REVELA A INSTI-
TUIÇÃO  DOS  IRMÃOS  DO  TESTADOR  COMO
HERDEIROS.  VONTADE  IGUALMENTE  MANI-
FESTADA EM SEGURO DO VIDA, NO QUAL FI-
GURAM  COMO  BENEFICIÁRIOS  AS  MESMAS
PESSOAS  CONSTANTES  DO  DOCUMENTO  IM-
PUGNADO.  CONFIRMAÇÃO  DO  TESTAMENTO
PARTICULAR.  IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
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ANULATÓRIA E PROCEDÊNCIA DA RECONVEN-
ÇÃO. PROVIMENTO.

- “A jurisprudência desta Corte tem flexibilizado as
formalidades prescritas em lei no tocante às testemu-
nhas do testamento particular quando o documento
tiver sido escrito e assinado pelo testador e as de-
mais circunstâncias dos autos indicarem que o ato
reflete  a  vontade  do  testador”.  (STJ,  REsp
1432291/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cue-
va, Terceira Turma, DJe 08/03/2016).

- Em hipótese de abrandamento burocrático e prestí-
gio da última vontade do de cujus, o legislador civil
previu que, excepcionalmente, o testamento particu-
lar de próprio punho – assinado pelo testador que,
porém, inobserve a exigência de testemunhas – pode
ser confirmado pelo juiz. Eis a norma que se extrai
do parágrafo único do art.  1.878 do Código Civil,
que exige como critério judicial a prova suficiente da
veracidade do testamento.

- Trata-se de consagração, em essência, do respeito à
própria dignidade da pessoa humana, posto que re-
vela a concretização de uma das últimas repercus-
sões práticas da vontade de alguém que já não mais
se encontra vivo. É algo que demonstra a transposi-
ção de uma simples regra e abarca a concretização
do princípio da autonomia da vontade, aproximando-
se, inclusive, do sempre almejado valor da justiça, na
medida em que permite ao falecido ter respeitada o
seu “querer” no momento de distribuição do patri-
mônio construído em vida.” 
(TJPB,  AC  0013486-21.2013.815.2001,  2ª  Câmara
Cível, Relator Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,
Julgado em 25/07/2017).

Dessa forma, há de ser anulada a decisão apelada, devendo o
magistrado de primeiro grau, caso observe a imperiosidade do reconhecimento
da questão prejudicial, objeto da demanda anulatória de testamento, sobrestar
o julgamento da ação de prestação de contas até o trânsito em julgado do
acórdão  acima referido  ou pelo  prazo  de  01  (um ano),  o  que  ocorrer  em
primeiro lugar.

Por tudo o que foi exposto, rejeito a preliminar de ausência de
dialeticidade e  DOU PROVIMENTO à Apelação para  ANULAR a decisão
recorrida,  suspendendo-se a tramitação do processo até o trânsito em julgado
do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0013486-21.2013.815.2001, ou
pelo prazo de 01 (um ano), o que ocorrer em primeiro lugar, nos termos do que
edita o art. 313, inciso V, alínea “a”, e seu §4º, do Código de Processo Civil.
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É COMO VOTO.

 Participaram do julgamento,   o   Exmo. Dr.  Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des,  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  27   de
fevereiro de 2018.

    Carlos Eduardo Leite Lisboa
  Juiz Convocado Relator
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