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DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Herley 
Antônio Barbosa Amorim contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juiz 
da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos ação ordinária por ele 
ajuizada em face dos agravados, indeferiu pedido liminar.

Alega o recorrente que o fundamento do Juiz de primeiro grau 
de que existem indícios da decadência para reclamar a nulidade da venda de 
ascendente à descendente das cotas do Shopping Tambiá é equivocada, vez 
que a Súmula nº 494,  do STF, estabelece o prazo prescricional  vintenário 
para casos como o presente.

Assevera que não tinha conhecimento da referida transação, 
pois a mesma foi arquivada somente na JUCEP – Junta Comercial do Estado 
da Paraíba, somente vindo ter ciência desse fato nas primeiras declarações 
do inventário de seu falecido pai, prestadas em fevereiro de 2008.

Informa que a venda das cotas do de cujus  para seus irmãos 
agravados foi ocultada e que, na época em que fazia uso de salas comerciais 
no aludido Shopping, a administração do mesmo cabia àquele e ao seu sócio.

Noticia  que os bens  a  ele  cedidos  por  meio  de instrumento 
público pertenciam ao GRUPO QUATRO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA., 
sendo seu falecido genitor um dos sócios dessa empresa.
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Relata que existe dispositivo contratual no estatuto da empresa 
que estabelece a integração dos herdeiros ao quadro societário após a morte 
de um dos cotistas, o que não foi realizado. 

Fala,  ainda,  que  a  mencionada  cessão  é  nula,  pois  foi 
formalizada mediante entrega de bens que não poderiam ser negociados até 
a partilha, eis que faziam parte da herança. 

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo, para 
suspender  os  efeitos  da  escritura  de  cessão de  direitos  hereditários,  bem 
como  para  que  a  Junta  Comercial  seja  impedida  de  proceder  qualquer 
arquivamento de alteração do contrato social do Shopping Tambiá, obstando, 
ainda, a venda do mesmo.

É o relatório. 

DECIDO.

A meu ver, o pedido de efeito suspensivo ativo não deve ser 
deferido, ante a ausência do fumus boni iuris.

Em  primeiro  lugar,  quanto  ao  pedido  liminar  referente  ao 
impedimento de alterações do contrato social do Shopping Tambiá, verifico, 
em  análise  perfunctória  ao  caderno  processual,  que,  após  as  primeiras 
declarações  no  processo  de  inventário  (fls.  312/322),  momento  em  que, 
segundo  o  recorrente,  lhe  foi  exteriorizada  a  venda  de  cotas  do 
empreendimento  pelo  de  cujus  a  alguns  agravados,  foram  lavrados  uma 
Escritura Aditiva à Escritura de Transação e Cessão de Direitos Hereditários 
(fls. 425/430) e um Termo Particular de Partilha e Transação (fls. 324/350) 
que, não só oferecem indícios do seu conhecimento acerca da negociação 
firmada,  como  também  a  ratifica,  o  que  pode  caracterizar  uma  anuência 
posterior, o que é permitido pela jurisprudência, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - 
VENDA DE IMÓVEL POR ASCENDENTE À DESCENDENTE - NÃO 
PARTICIPAÇÃO  DO  ATO  PELOS  DEMAIS  HERDEIROS  - 
INCAPACIDADE  RELATIVA  DO  APELADO  À  ÉPOCA  - 
IRRELEVÂNCIA  -  ANUÊNCIA  POSTERIOR  DE  TODOS  OS 
DESCENDENTES -  CAPACIDADE  CIVIL  DO  RECORRIDO 
ATINGIDA - IRREGULARIDADE SANADA - NEGÓCIO VÁLIDO - 
OBSERVÂNCIA  AO  ART.  1.132  DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  1916  - 
SENTENÇA  REFORMADA  -  RECURSO  PROVIDO.  É  válida  a 
venda  de  bem  imóvel  pelo  ascendente  à  descendente,  após 
ratificado expressamente o ato, através de escritura pública de 
aditamento firmada pelos demais herdeiros e,  após atingida a 
maioridade,  pelo  herdeiro  relativamente  incapaz.” (TJ-SC    , 
Relator:  Wilson  Augusto  do  Nascimento,  Data  de  Julgamento: 
25/11/2005, Terceira Câmara de Direito Civil) 

Já com relação ao pedido de suspensão dos efeitos da cessão 
efetuada  pela  Escritura  Pública  de  Transação  e  Cessão  de  Direitos 
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Hereditários,  também  não  vislumbro  a  “fumaça  do  bom  direito”,  eis  que 
existem notícia  nos autos de que alguns imóveis  cedidos ao recorrente já 
foram por ele transacionados.

Desse  modo,  assim  como  restou  destacado  na  decisão 
agravada, seria temerário suspender os efeitos do citado instrumento público, 
haja  vista  a  possibilidade  de  envolver  direitos  de  terceiros  de  boa  fé 
adquirentes dos bens supostamente já negociados pelo agravante, carecendo 
tal  situação de uma análise  mais  aprofundada do tema,  com a respectiva 
dilação  probatória,  o  que  não  é  possível  nesse  momento  de  cognição 
sumária.

Isso posto, sem maiores delongas,  INDEFIRO O PEDIDO DE 
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.

COMUNIQUE-SE, COM  URGÊNCIA, o  inteiro  teor  desta 
decisão  ao  Juízo  prolator  do  decisum agravado,  oportunidade  em  que 
deverão ser solicitadas as informações de estilo.

INTIMEM-SE os agravados do teor dessa decisão, bem como 
para,  no  prazo  legal,  oferecerem  resposta  ao  presente  recurso, 
facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária.

Após,  independentemente  de  nova  conclusão  e  do 
cumprimento  das  referidas  providências,  REMETA-SE o  feito  à  Douta 
Procuradoria de Justiça, conforme dispõe o art. 527, VI, do CPC.

P. I.

João Pessoa, 12 de agosto de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
           RELATOR
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