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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  PARTILHA  C/C
PETIÇÃO  DE  HERANÇA  E  PEDIDO  LIMINAR.
INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE  POST  MORTEM.
ANULAÇÃO  DA  PARTILHA  E  CANCELAMENTO  DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO PÓS PARTILHA. NECESSIDADE DE
INCLUSÃO  DAS  PROMOVENTES,  FILHAS  DO  DE  CUJUS.
DEMONSTRAÇÃO  DA  CONDIÇÃO  DE  HERDEIRAS.
RECÁLCULO  DO QUINHÃO  HEREDITÁRIO.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DO
APELO. 

Reconhecida a paternidade post mortem, imperioso o acolhimento
do pedido de desconstituição da partilha que não contemplou as
herdeiras reconhecidas posteriormente a morte do seu ascendente
direito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 237.

Relatório

Trata-se de apelação cível interposta por  Clóvis Azevedo da Silva e
outros contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Solânea que julgou procedente,
em parte, os pedidos formulados na Ação Anulatória de Partilha c/c petição de herança e
pedido liminar, proposto por  Claudenice Ferreira Azevedo da Silva e Cristiane Ferreira



Azevedo da Silva.

Na Sentença objurgada o Magistrado julgou procedente em parte a
demanda,  para  reconhecer  as  promovente  como  herdeiras  legítimas,  bem  como
determinar o cancelamento do registro imobiliário, pós partilha, dos bens deixados pelo
falecimento  do  Sr.  Pedro  Azevedo  da  Silva,  e,  consequentemente,  que  seja  feita  nova
partilha, nos moldes previstos em lei, atendendo as especificidades no caso em apreço.
Sucumbência recíproca, custas pelas partes em igual proporção, contudo suspensas em
relação as demandantes, ante a gratuidade judiciária deferida. 

Inconformados,  recorrem  os  demandados,  aduzindo,  em  resumo,
que  a  Sentença  merece  ser  reformada,  sustentando  que  fora  contraditória  quando  na
ementa reconheceu  “que não há motivo ou base legal para se decretar a anulação da
partilha” e após “diz que a partilha deve ser anulada”.

Afirma que reconhecida ou não a anulabilidade da partilha, merece
reforma  a  decisão.  Nesse  sentido  sustenta  que  prevalecendo  a  não  anulação,  face  a
inexistência  de  nulidade do  procedimento de  inventário  e  da  partilha,  haveria  que se
reconhecer  prejudicada  a  análise  de  nova  partilha,  por  outro  lado, “caso  prevaleça  o
entendimento  posto  na  sentença,  seria  admitir-se  o  deferimento  “citra-petita”,
conferindo pleito  não  formulado,  com a negativa de ponto  fundamental  da  causa  e
implemento do acessório.”

Nestes termos, pugna pelo provimento da apelação para reconhecer
a  inexistência  de  nulidade  do  inventário  e  da  partilha,  julgando-se  improcedentes  os
pleitos exordiais.

Sem contrarrazões. (fl. 214)

Parecer ministerial pelo desprovimento do apelo. (fls. 226/229)

É o relatório. 

VOTO

Compulsando-se os autos,  verifica-se que as autoras,  ora apeladas,
promoveram  a  presente  ação  visando  à  anulação  da  partilha  havida  em  face  do
falecimento de seu genitor, Sr. Pedro Azevedo da Silva, considerando que no ano de 1995
fora aberto processo de inventário e homologada a partilha dos bens do de cujos em favor
dos demandados/apelantes, sem a participação das promoventes, em razão de somente no
ano  de  2009  haver  o  trânsito  em julgado  do  processo  da  ação  de  reconhecimento  de
paternidade, promovida perante a 2ª Vara do Município de Cuité.

Afirmaram as autoras que houve o reconhecimento da paternidade,
mas que referida decisão da Comarca de Cuité deixou de deferir o pedido de sucessão de



herança do falecido, pelo fato do processo de inventário e partilha ter sido realizado na
Comarca de Solânea/PB, motivo pelo qual moveram a presente demanda com o fito de
anular  a  partilha  realizada,  para  incluí-las  no  inventário,  com  uma  nova  partilha  da
herança.

Fora deferida liminar em favor das promoventes, no sentido impedir
que se proceda transferência dos bens registrados em nome dos demandados, desde que
provenientes da sucessão em relação ao Sr. Pedro Azevedo da Silva. (fls. 165/166)

O feito teve seu trânsito, tendo o representante do Ministério Público
Estadual de primeiro grau requerido a procedência do pedido autoral.

Conforme relatado, a Sentença de primeiro grau  julgou procedente
em parte  a  demanda,  para  reconhecer  as  promoventes  como herdeiras  legítimas,  bem
como determinar o cancelamento do registro imobiliário, pós partilha, dos bens deixados
pelo falecimento do Sr. Pedro Azevedo da Silva, e, consequentemente, que seja feita nova
partilha, nos moldes previstos em lei.

Desta  decisão  recorrem  os  promovidos,  todavia  adianto  que  não
merece retoques a decisão hostilizada.

Analisando  detidamente  os  autos,  denota-se  que  as  promoventes
foram reconhecidas como filhas do falecido, Sr. Pedro Azevedo da Silva, através de ação
de investigação de paternidade nº 016.2005.002.323-9, de modo que, havendo outros filhos
do falecido, a todos tocam os direitos sucessórios e, destarte, devem também participar da
partilha.

Os  recorrentes  afirmam que  a  Sentença  apresenta-se  contraditória
quando a primeira parte da ementa conflita com a segunda, com relação a nulidade da
partilha,  todavia,  analisando  detidamente  o  decisum de  primeiro  grau  não  se  denota
qualquer dúvida quanto ao seu sentido de declarar as autoras como legítimas herdeiras,
com o cancelamento do registro imobiliário realizado, para que seja nova partilha entre os
filhos do falecido. 

Por outro lado, também não prospera a alegação da impossibilidade
de ser realizada nova partilha, no caso do pedido da ação ser de anulação da partilha, vez
que, como bem ressalvou o magistrado de piso  “o que fundamenta a possibilidade da
existência de uma nova partilha não está no fato de ser a sentença que a homologou
eivada de vícios ou causas que ensejassem a nulidade, mas sim “advirá de mudança
qualitativa posterior verificada na situação de fato antes considerada no julgamento do
inventário,  em  decorrência  do  resultado  de  procedência  da  ação  de  investigação  de
paternidade a viabilizar a pretensão deduzida na ação de petição de herança.”

 
Nesse trilhar, considerando o reconhecimento da condição de filhas



perante a ação de investigação de paternidade em relação ao  de cujus,  são as mesmas
herdeiras legítimas do Sr. Pedro Azevedo da Silva, de forma que deve ser desconstituída a
partilha, cancelando-se os registros imobiliários realizados nesse fim, no sentido de haver
o recalculo do quinhão hereditário, assim como sentiu o Magistrado de primeiro grau.

Portanto,  não  há  qualquer  mácula  ou  impropriedade  na  Decisão.
Sobre o tema debatido, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  DUPLA  INTERPOSIÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. INVESTIGAÇÃO
DE  PATERNIDADE  POST  MORTEM.  DNA  CONCLUSIVO.
PETIÇÃO DE HERANÇA. APRECIAÇÃO. ART. 515, §§ 1° E 3°, DO
CPC.  PROCEDÊNCIA.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  PARTILHA.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART.
1.827,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  [...]  3)  Reconhecida  a
paternidade  biológica,  imperioso  o  acolhimento  do  pedido  de
desconstituição  da  partilha  que  não  contemplou  herdeiro
necessário. 4) Os efeitos da ação de petição de herança não poderão
prejudicar  àquele que,  de boa-fé,  adquiriu  do herdeiro  aparente
bens do espólio. Incidência do art. 1.827, parágrafo único, do CCB.
Por  isso,  as  herdeiras  cedentes  devem  ressarcir  ao  autor  seu
quinhão hereditário. 5) Considerando a notícia de que o de cujus
deixou dívida de considerável monta, que, como é consabido, deve
ser  saldada  pelas  forças  da  herança,  precede  a  esse  dever
ressarcitório a verificação do real valor do acervo transmitido, para,
então,  aquilatar  se  remanescerá  patrimônio  para  ser  partilhado.
SEGUNDA APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELO DA
PARTE  RÉ  DESPROVIDO  E  DO  AUTOR  PARCIALMENTE
PROVIDO.  (Apelação Cível Nº 70053387478, Oitava Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ricardo  Moreira  Lins  Pastl,
Julgado em 16/05/2013). Grifei. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INVENTÁRIO.  DECISÃO  EM
AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE  PELA
NULIDADE DA PARTILHA ANTERIOR. INCLUSÃO NA NOVA
PARTILHA  DE  HERDEIRO-NECESSÁRIO.  Cabível  a  realização
de  nova  partilha  de  bens,  em  autos  de  Inventário  findo,  cuja
decisão  em  ação  de  investigação  de  paternidade,  declarou  sua
nulidade face  à  existência  de  herdeiro  que  não  integrou aquele
processo. A anulação da partilha anterior e a realização de nova, no
mesmo Inventário, não configuram sobrepartilha, porquanto não
se  trata  da  inclusão  de  bem  ou  bens  que  restaram  fora  do
inventário, mas sim, no caso, da omissão de herdeiro-necessário,
não se aplicando à questão a regra do art. 1.040 do CPC. AGRAVO



PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70037300217, Sétima Câmara
Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Roberto Carvalho Fraga,
Julgado em 26/01/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST
MORTEM.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  PARTILHA.
PROCEDÊNCIA.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  PARTILHA.
Reconhecida a paternidade post mortem, imperioso o acolhimento
do pedido de desconstituição da partilha que não contemplou os
herdeiros reconhecidos  a  posteriori  da  morte  do seu ascendente
direto e da genitora deste. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº
70056462872,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 18/12/2013)

Em razão de todas as considerações tecidas acima, em harmonia com
o Parecer Ministerial, nego provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a
decisão vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Desembargador João Alves da
Silva, relator, o Exmo. Juiz Convocado Gustavo Leite Urquiza, com jurisdição plena para
substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho  e o Exmo. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 01 de Agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 02 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator


