
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Apelação Cível Nº 200.2009.027352-1/001— 1ª Vara Cível da Capital
Relator         :  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante       : Tereza Roberta Jubert Resende
Advogado     : José Dionizio de Oliveira
Apelado        : Kamilla de Fátima Leandro Pereira
Advogado     : Nadir Leopoldo Valengo

ANULATÓRIA  DE  INVENTÁRIO  E  PARTILHA  – 
FALECIMENTO  DE  HERDEIRO  NO  CURSO  DO 
PROCESSO – OMISSÃO DO INVENTARIANTE – NÃO 
SUSPENSÃO DO PROCESSO – PARTILHA DO IMÓVEL 
INVENTARIADO  COM  O  HERDEIRO  FALECIDO  – 
OMISSÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  HERDEIRA 
NECESSÁRIA–  NULIDADE  ABSOLUTA–  PROCED|
ÊNCIA  DO  PEDIDO–  IRRESIGNAÇÃO  
PRELIMINARES  REJEITADAS–  ARGUMENTAÇÃO 
ESCASSA – VICÍOS INSANÁVEIS COMPROVADOS NO 
CURSO  DO  PROCESSO–  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO APELO. 

– AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ATOS  JURÍDICOS  E 
DE INVENTÁRIO E  PARTILHA  CUMULADA  COM 
REINVIDICAÇÃO DE IMÓVEIS. MORTE DE RÉUS.  SUSPENSÃO 
DO PROCESSO.  1.  Tendo  ocorrido  a morte de  dois  réus 
no curso do processo,  ficou  automaticamente  suspenso  o  feito,  sendo 
imprescindível a citação dos seus herdeiros. 2. O não chamamento dos 
herdeiros  e  a  continuidade  do processo enseja  a nulidade dos  atos 
praticados depois do óbito, sendo imprescindível a regularização formal 
do processo para  que  possa  ter curso.  Recurso  provido.  (Agravo  de 
Instrumento Nº 70047759055, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 
25/07/2012) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em reijeitar as preliminares e negar 
provimento ao recurso.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Tereza  Roberta 
Jubert Resende, irresignada com a sentença proferida pela 1ª vara cível da Capital, que 
julgou  procedente  ação  de  anulação  de  inventário,  partilha,  e  outros  atos  jurídicos, 
intentada em seu desfavor por Kamilla de Fátima Leandro Pereira. 

A  apelante,  em  suas  razões  de  fls.  295/310,  aponta,  em 
preliminar,  a  nulidade  da  sentença  em  razão  da  ausência  de  citação  válida  de 
litisconsorte. Ainda, em preliminar, aduz que a autora é carecedora do direito de ação, 
alegando,  também,  que  não  foi  observado  o  prazo  decadencial  para  propositura  da 
demanda.  No  mérito,  discorre  acerca  da  controvérsia,  para,  ao  final,  pugnar  pelo 
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a 
demanda. 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  315/327,  pugnando  pelo 
desprovimento do recurso.

Em parecer às fls. 349/350, a Procuradoria de Justiça,  opinou 
pelo desprovimento recursal, para que seja mantida em todos os seus termos a sentença 
de primeiro grau. 

É o Relatório.

VOTO

Conforme se infere da leitura da exordial, a autora, ora apelada, 
sustenta fazer jus a herdar, em condições de igualdade com a ré, ora apelante, o bem 
imóvel situado à rua Silvino Almeida, 453, Expedicionários, Nesta; direito que este que 
lhe  haveria  sido  sonegado no  curso  do  inventário  do  pai  de  ambas,  Saulo  Roberto 
Resende Pereira. 

Aduz que familiares  da promovida  fizeram uso de manobras 
para lhe vedar esse suposto direito,  desde o inventário  do seu avô paterno,  Aderbal 
Resende Pereira, passando pelo inventário da mãe da ré, Teresa Carlota Jubert Resende, 
razão porque pretendeu anulação de ambos os feitos.

Na sentença, o magistrado julgou procedente o feito e declarou 
nulo o inventário e a partilha nos autos do inventário do avô paterno da demandante, 
tombado  sob o  nº 200.1985.001.960, e de todos os demais atos jurídicos derivados, 
inclusive o Registro do imóvel partilhado; além de declarar que a autora tem o direito de 
herdar o imóvel cuja partilha se anula em iguais condições com a promovida.

 Irresignada com o referido decisum, a demandada interpôs a 
presente apelação. 

 Pois bem.

 Inicialmente,  não  vislumbramos  pertinência  nas  preliminares 
arguidas  pela  apelante.  Primeiramente  porque  da  análise  dos  autos  constata-se  a 
existência de citação do litisconsorte, a despeito de sequer se cogitar de interesse ou 
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expectativa de direito de herança do mesmo, na medida em que este é filho unilateral da 
esposa do avô da apelada. 

 A segunda preliminar se refere a falta de interesse processual. 
Como  se  sabe,  para  caracterização  do  interesse  processual,  necessárias  apenas  a 
adequação e a utilidade do processo, o que indiscutivelmente se mostra presente no caso 
em exame, visto que a postulante busca a anulação do inventário e partilha do seu avô 
paterno e do seu pai. Vejamos jurisprudência tratando da análise de interesse de agir:

PROCESSUAL CIVIL.  INDEFERIMENTO  DE INICIAL.  MINISTÉRIO 
PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO NECESSIDADE+UTILID
ADE.  PREVENÇÃO  DE  INCÊNDIOS  E  ILEGALIDADE. 
DEFERIMENTO  DA  INICIAL.  Afigura-se  suficiente  a  descrição,  em 
tese,  de  situação  de  ilegalidade  e  riscos  dela decorrentes,  por 
desatendidos deveres relativos à prevenção de incêndios, assim como a  
frustração da tentativa extrajudicial  de solução do impasse,  para que  
estejam presentes os supostos da necessidade e utilidade da intervenção 
jurisdicional,  reclamados  para  configuração  do interesse de agir,  
justificando-se  o  deferimento  da  inicial.  (Apelação  Cível  Nº  
70059068411, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do  
RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 16/04/2014) 

Com relação a preliminar de decadência, também entendo que a 
mesma deve ser rejeitada. Não há que se falar em decadência de direito potestativo de 
herdeiro  necessário  que  busca  anulação  de  partilha.  É  o  que  se  depreende  de 
jurisprudência recente. Vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ANULAÇÃO  DE  PARTILHA. 
PRESCRIÇÃO  E DECADÊNCIA.  Só  há decadência quando  a  lei  
assim define, de forma expressa. E não há prazo específico fixado em 
lei  para  o  exercício  do direito potestativo por  parte  
do herdeiro necessário que  teve  a  sua  legítima atingida  em  razão  de  
doação  inoficiosa.  Logo,  ações  de  nulidade  de  partilha,  como  a 
presente,  não  estão  sujeitas  a  qualquer  prazo  extintivo,  seja  de  
prescrição  ou  de decadência. NEGADO  SEGUIMENTO.  EM 
MONOCRÁTICA.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70047589809,  Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 
em 05/03/2012) 

Pois bem. 

No mérito, não há o que ser modificado na sentença de 1º grau. 
Efetivamente,  restaram  demonstrados  os  vícios  alegados  na  inicial  que, 
invariavelmente, remetem à anulação do inventário e partilha, na forma postulada na 
inicial. 

Restou documentalmente comprovado  nos autos que, quando da 
partilha homologada judicialmente (fls.  47),  em data de 07/02/1994, e expedição do 
formal de partilha de fls. 49/49v, datado de 21/03/1994, a beneficiada com o imóvel 
objeto da presente ação anulatória,  no caso a Sra. Teresa Carlota Jubert Resende, já 
havia falecido desde 14/01/1987, conforme a Certidão de Óbito de fls. 83, o que macula 
o feito de nulidade insanável. Senão vejamos:
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AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ATOS  JURÍDICOS  E 
DE INVENTÁRIO E  PARTILHA  CUMULADA  COM 
REINVIDICAÇÃO  DE  IMÓVEIS. MORTE DE  RÉUS. 
SUSPENSÃO  DO PROCESSO.  1.  Tendo  ocorrido  a morte de  dois 
réus  no curso do processo,  ficou  automaticamente  suspenso  o  feito, 
sendo  imprescindível  a  citação dos  seus  herdeiros.  2.  O  não 
chamamento  dos  herdeiros  e  a  continuidade  do processo enseja 
a nulidade dos atos praticados depois do óbito, sendo imprescindível a 
regularização  formal  do processo para  que  possa  ter curso.  Recurso 
provido.  (Agravo de  Instrumento  Nº  70047759055,  Sétima  Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio  Fernando  de 
Vasconcellos Chaves, Julgado em 25/07/2012) 

Assim,  a  nulidade  e  o  prejuízo  causados  à  apelada  são 
evidentes , o que autoriza a manutenção da sentença a quo.  

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo.  Sr.  Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides  (relator),  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz,  a  Exma  Desa.  Maria  das 
Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, 
Procurador de Justiça

João Pessoa, 31 de março de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível Nº 200.2009.027352-1/001— 1ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Tereza  Roberta 
Jubert  Resende, irresignada com a sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível  da 
Capital, que julgou procedente ação de anulação de inventário, partilha, e outros atos 
jurídicos, intentada em seu desfavor por Kamilla de Fátima Leandro Pereira. 

A  apelante,  em  suas  razões  de  fls.  295/310,  aponta,  em 
preliminar,  a  nulidade  da  sentença  em  razão  da  ausência  de  citação  válida  de 
litisconsorte. Ainda, em preliminar, aduz que a autora é carecedora do direito de ação, 
alegando,  também,  que  não  foi  observado  o  prazo  decadencial  para  propositura  da 
demanda.  No  mérito,  discorre  acerca  da  controvérsia,  para,  ao  final,  pugnar  pelo 
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a 
demanda. 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  315/327,  pugnando  pelo 
desprovimento do recurso.

Em parecer às fls. 349/350, a Procuradoria de Justiça,  opinou 
pelo desprovimento recursal, para que seja mantida em todos os seus termos a sentença 
de primeiro grau. 

É o Relatório.

Ao revisor.

João Pessoa, 05 de dezembro  de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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