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PRELIMINARES.  OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FATOS E
FUNDAMENTOS  ATACANDO  A  SENTENÇA.
MOTIVAÇÃO  DEMONSTRADA.  REJEIÇÃO.
FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  NÃO
ACOLHIMENTO.  NECESSIDADE  DE
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  COM  A
FINALIDADE  DE  MODIFICAÇÃO  DA
SENTENÇA. 



- O princípio da dialeticidade impõe, à parte, ao mani-
festar sua contrariedade ao provimento jurisdicional
proferido, o dever de indicar os fundamentos fáticos e
jurídicos, pelos quais entende merecer reparo a deci-
são guerreada, nos limites desta. Como o recorrente
se desincumbiu de seu ônus de impugnar especifica-
mente a decisão vergastada, apontando motivação ne-
cessária  de  seu  inconformismo,  não  há  razão  para
acolhimento da questão preambular suscitada.

- O interesse recursal se configura quando presente o
binômio necessidade/adequação. Na presente hipóte-
se, há interesse recursal, tendo em vista a necessidade
da interposição da apelação como único meio para a
obtenção de modificação da sentença. 

PRIMEIRA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE  IN-
CLUSÃO  DE  BEM  NÃO  PERTENCENTE  AO
ESPÓLIO. PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL
JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA EM OUTRA DE-
MANDA. RECONHECIMENTO  DO  FALECIDO
COMO  O  PROPRIETÁRIO.  COISA  JULGADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- a coisa julgada ocorre quando a sentença judicial se
torna irrecorrível, ou seja, não admite mais a interpo-
sição de qualquer recurso. Tem como escopo dar se-
gurança jurídica às decisões judiciais e evitar que os
conflitos se perpetuem no tempo,  de modo que ne-
nhum juiz possa, até mesmo em outro processo, deci-
dir de modo contrário.

- Considerando que a questão da propriedade do imó-
vel ora impugnado já  foi  devidamente analisada no
curso de outra demanda (ação de reintegração de pos-
se), cuja decisão não foi atacada por recurso, resta in-
cabível,  por  conseguinte,  novo debate a respeito da
questão. Ora, o falecido naquela ação já foi reconhe-
cido como o proprietário do imóvel, de modo que pai-
ra sobre tal questão a imutabilidade decorrente da coi-
sa julgada e, assim, resta, de tal forma, obstada sua re-
discussão neste momento processual.

DA SEGUNDA APELAÇÃO. PLANO DE PARTI-
LHA  ELABORADO  PELO  PERITO.  DISTRI-
BUIÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL COM A
MAIOR  IGUALDADE  POSSÍVEL  DOS  QUI-
NHÕES.  OBSERVÂNCIA DO  ART.  2.017,  DO
CÓDIGO CIVIL. TODOS OS HERDEIROS RE-
CEBERAM A DIVERSIDADE DE CLASSE DE
BENS.  EQUIVALÊNCIA  MATEMÁTICA  OB-
SERVADA. EMPRESA. NECESSIDADE DE DI-



VISÃO COM A OBSERVÂNCIA DO CAPITAL
SOCIAL DO DE CUJUS. DIREITO DE PREFE-
RÊNCIA  SOBRE  DETERMINADO  BEM  TAL
COMO ACORDADO EM AUDIÊNCIA. INEXIS-
TÊNCIA  DA  COMPROVAÇÃO  DA  POSSE.
PROVIMENTO PARCIAL.

- O art.  2017, do Código Civil  estabelece que  “no
partilhar os bens, observar-se-á quanto ao seu valor,
natureza e qualidade, a maior igualdade possível”.

- Considerando que a divisão dos bens realizada pelo
perito observou os  parâmetros  fixados  pelo  juiz  de
primeiro grau e devidamente acordado pelas partes,
com a distribuição dos quinhões com a maior igualda-
de possível, em atenção ao disposto no art. 2.017, do
Código Civil, não há que se falar em anulação por de-
sigualdade ou injustiça na partilha.

- Ora, foi atribuído a cada herdeiro todas as classes de
bens,  ou seja,  imóveis urbanos,  rurais,  comerciais e
loteamentos, uns melhores e outros piores, contudo,
no lote total de cada um, houve uma equivalência ma-
temática e foi observada a natureza e qualidade dos
bens, proporcionando uma maior igualdade possível
na distribuição do acervo patrimonial.

- Além do mais, é forçoso consignar que, na época da
realização da avaliação, o perito observou o valor de
mercado dos bens, de sorte que não se pode presumir
que os bens urbanos têm uma valorização de mercado
sempre maior com o passar do tempo, sobretudo con-
siderando que uma propriedade rural pode ser produ-
tiva para seu dono e, com isso, obter lucro.

- A partilha de 1/9 da empresa Luiz Oliveira e Filhos
Ltda para cada herdeiros somente pode abarcar o ca-
pital social do de cujus, qual seja 70%.

- Inexistindo comprovação de posse sobre determina-
do bem, não há que se falar em direito de preferência
tal como acordado em audiência.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
rejeitar  as  preliminares  arguidas  em  contrarrazões,  negar  provimento  ao
primeiro recurso e dar provimento parcial ao segundo apelo, nos termos do
voto do relator.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Espólio de João
Bosco Gadelha de Oliveira e por Manoel Gadelha de Oliveira e Maria de
Fátima Gadelha  de  Oliveira, desafiando  sentença  proferida  pelo  Juiz  de



Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa, nos autos da Ação de Extinção de
Condomínio de Divisão proposta por Maria Zeneide de Oliveira Gadelha,
Luiz Oliveira Gadelha, Maria Julieta Gadelha de Oliveira, Marcia Maria
de  Oliveira  Gadelha  de  Oliveira  Dantas,  Claudia  Maria  de  Oliveira
Gadelha Alexandre, Melânia Gadelha de Oliveira Sarmento, Maria do
Socorro Gadelha de Oliveira Cavalcante e Filomena Gadelha de Oliveira
Freitas em face de  Raimundo Gadelha de Oliveira,  Francisco de Sales
Gadelha  de  Oliveira,  Manoel  Gadelha  de  Oliveira,  Maria  de  Fátima
Gadelha de Oliveira e João Bosco Gadelha de Oliveira. 

Narra a  inicial  que  os autores são  herdeiros e  sucessores do
casal Luiz Pereira de Oliveira e Francisca Gadelha de Oliveira e, por ocasião
de inventário e partilha, as empresas, os imóveis urbanos e as propriedades
rurais passaram para o estado de comunhão provisória até que fosse possível
uma partilha e divisão correta e dentro dos limites da lei.

Em  seguida,  destacaram  que  não  houve  a  administração
adequada do bens, dos seus produtos e frutos, razão pela qual pugnaram pela
extinção do condomínio com a divisão de todos os bens na proporção de 1/9
para cada herdeiro.

Bens indivisos (fls. 41/57).

Devidamente  citados,  os  promovidos  apresentaram  peça
contestatória  (fls.  134/141)  alegando,  em sede  de  preliminar,  o  defeito  de
representação, a extinção do processo por falta de pressuposto processual e a
impossibilidade  jurídica  do  pedido.  No  mérito,  aduziram  que  todos
concordaram  espontaneamente  com a  comunhão  provisória  dos  bens,  cujo
prazo mínimo era  de  5 anos,  ressaltando que,  somente  após o decurso do
citado prazo, poderá ser feita a divisão dos bens. Enfatizam a necessidade de
levantamento  topográfico  para  a  divisão  das  coisas  em comum.  Ao  final,
destacaram  que  não  houve  benefício  econômico  em  decorrência  da
administração das coisas indivisas.

Réplica impugnatória (fls. 144/146).

Despacho saneador,  rejeitando as questões  preambulares  (fls.
147).

Audiência realizada, oportunidade na qual foi proposta e aceita
a  partilha  amigável,  iniciando-se  com  a  mediação  e  avaliação  dos  bens
imóveis  urbanos  e  rurais,  contudo  ficando  a  avaliação  das  atividades
empresariais para a segunda etapa (fls. 225/225v).

A avaliação dos  imóveis  rurais  foi  realizada  pela  INTERPA,
cujo inteiro levantamento topográfico consta no 2º volume (fls. 02/264), tendo
os autores concordado (fls. 269 do 2º volume).

Foi apresentado memorial avaliativo com proposta de divisão
dos bens imóveis urbanos residenciais e comerciais (fls. 273/312 – 2º volume).



João Bosco Gadelha de Oliveira, Maria de Fátima Gadelha de
Oliveira e Maria Nogueira Gadelha de Oliveira requereram a habilitação nos
autos,  em  virtude  do  falecimento  do  Sr.  Francisco  de  Sales  Gadelha  de
Oliveira, e, na mesma ocasião, discordaram de algumas avaliações feitas nos
imóveis urbanos residenciais e comerciais (fls. 333/337).

Laudo  de  avaliação  dos  imóveis  urbanos  apresentado  pelo
perito judicial (fls. 360).

João Bosco Gadelha de Oliveira, Maria de Fátima Gadelha de
Oliveira  e  Maria  Nogueira  Gadelha  de  Oliveira  apresentaram  petição,
discordando dos  valores atribuídos pelos peritos aos imóveis residenciais  e
comerciais e da forma da partilha proposta em relação a alguns imóveis (fls.
365/366 – 2º volume).

Decisão  proferida  pelo  juiz  de  primeiro  grau,  considerando
como correta a avaliação de fls. 272/313 (fls. 367/368 – 2º volume).

Foi prolatada decisão chamando o feito à sua boa ordem para
corrigir o equívoco procedimental na ação de divisão, sendo determinada a
intimação das partes para informar o interesse  na  partilha amigável  com a
juntada  de  esboço  de  partilha  ou  para  indicar  as  provas  que  pretendiam
produzir, caso não chegassem ao consenso (fls. 589/590 – 3º volume).

Nova decisão foi prolatada, chamando o feito à ordem com o
reconhecimento da divisibilidade dos bens em disputa e corrigindo o impulso
equivocado das partes (fls. 601/606 – 3º volume).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram (fls. 649/650 – 3º volume).

Relação dos herdeiros no ano de 2006, quais sejam: 

1) Melânia Gadelha de Oliveira Sarmento;
2) Maria Zeneide de Oliveira Gadelha;
3) Maria de Fátima Gadelha de Oliveira;
4) Manoel Williams Gadelha de Oliveira;

5) Raimundo Gadelha de Oliveira (falecido);
5.1) Aurenil Neves Gadelha de Oliveira (viúva);
5.2) Luiz Alberto Gadelha de Oliveira;
5.3) Ivreé Gadelha de Oliveira;
5.4) Raimundo Eduardo Gadelha de Oliveira;
5.5) Carlos Heraldo Gadelha de Oliveira;

6) Francisco Sales Gadelha de Oliveira (falecido)
6.1) Maria Nogueira Gadelha de Oliveira (viúva);
6.2) Ana Virgínia Gadelha de Oliveira;
6.3) Anelise Gadelha de Oliveira;
6.4) Mariana Gadelha de Oliveira;
6.5) Francisco Sales Gadelha de Oliveira Júnior;



7) João Bosco Gadelha de Oliveira (falecido)
7.1) Elisa Maria Xavier Gadelha de Oliveira (viúva);
7.2) João Bosco Gadelha de Oliveira Filho;
7.3) Maria Tereza Xavier Gadelha de Oliveira;
7.4) Ana Emília Xavier Gadelha de Oliveira;

8) Terezinha de Oliveira Gadelha (falecida);
8.1) Ananias Pordeus Gadelha (viúvo);
8.2) Maria Julieta de Oliveira Gadelha;
8.3) Márcia Maria de Oliveira Gadelha;
8.4) Luiz de Oliveira Gadelha;
8.5) Cláudia Maria de Oliveira Gadelha;

9) José Gadelha de Oliveira (falecido);
9.1) Isa Maria Gadelha de Oliveira (viúva);
9.2) Filomena Gadelha de Oliveira Freitas;
9.3) Maria do Socorro Gadelha de Oliveira Cavalcanti;
9.4) Francisco Gadelha de Oliveira (falecido);
9.4.1) Maria do Socorro Virgínio Gadelha de Oliveira (viúva);
9.4.2) Renata Virgínio Gadelha de Oliveira;
9.4.3) Manuela Virgínio Gadelha de Oliveira;
9.4.4) Francisco Gadelha de Oliveira Júnior.

Juntada  de  cópias  das  escrituras  públicas  dos  imóveis  em
divisão (fls. 661/1.047 – 4º volume).

Nova  audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram, oportunidade na qual foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para
apresentação  de  nome de  corretor  de  imóveis  ou  imobiliária,  devidamente
registrado  nos  órgãos  competentes,  para  fazer  o  levantamento  dos  bens  e
alienação dos mesmos, revertendo o valor daí resultante em favor do espólio.
Ainda, ficou consignado que seriam objeto de liquidação todos os móveis e
imóveis,  exceto  aqueles  constantes  da  relação  de  fls.  1.049/1.056  (fls.
1.064/1.065 – 4º volume).

O  corretor  de  imóveis  apresentou  avaliação  e  propostas  de
aquisição dos bens (fls. 1.127/1.157 e 1.172/1.191 – 5º volume).

Auto de penhora no rosto dos autos efetuada por determinação
judicial  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Sousa  (processo  nº  935/2003)  em
desfavor do espólio de Luiz Pereira de Oliveira (fls. 1.195 – 5º volume).

Decisão do magistrado de primeiro grau, autorizando o corretor
a alienar  os  bens  da  lista  de  fls.  1.221 pelos  valores  ali  indicados  ou  por
melhor preço, devendo, ainda, serem depositadas as quantias em conta judicial
(fls. 1.240/1.240v).

Alguns bens foram alienados e o respectivo valor depositado
em conta judicial,  com a consequente expedição de alvará para transcrição
imobiliária (fls. 1.251/1.320 – 5º volume).



O perito avaliador e alienador requereu a expedição de alvará
dos seus honorários (fls. 1.348).

Efetuada transferência do valor de R$ 870,41 para a Justiça do
Trabalho referente à penhora no rosto dos autos (fls. 1.372).

Decisão desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 037.1993.000.043-7/001, desfazendo a alienação do
imóvel localizado na Avenida João Pessoa, nº 33, com a devolução do valor ao
comprador,  e  garantindo-se  o  direito  de  preferência  da  herdeira  Maria
Nogueira Gadelha de Oliveira e assegurando-se a participação do curador de
menores (fls. 1.433/1.440 – 5º volume).

Manifestação Ministerial,  rogando pela intimação da herdeira
Maria Nogueira Gadelha de Oliveira para manifestar sobre o seu direito de
preferência (fls. 1.462v – 5º volume), o que foi atendido pelo magistrado de
primeiro grau (fls. 1.463).

Audiência realizada, na qual foram consolidadas as alienações,
exceto o imóvel localizado na Avenida João Pessoa,  nº 33, visto ser ainda
incontroverso.  Ainda  ficou  estabelecido  que  os  valores  dos  bens  alienados
deveriam  ser  divididos  entre  os  herdeiros  mediante  alvará,  como  também
restou determinado o cálculo das custas, emolumentos e honorários periciais,
estes  no  percentual  de  5%  subtraídos  do  valor  da  venda.  Finalmente,  foi
determinada  a  realização  de  avaliação  dos  demais  bens,  sendo  nomeado
Serrano Leilões Judiciais para a elaboração da perícia (fls. 1.523/1.525 – 5º
volume).

Cálculos das custas e dos honorários periciais, como também
dos rateio entre os herdeiros após deduções (fls. 1.550/1.552 – 5º volume).

Petição  dos  terceiros  adquirentes  do  imóvel  localizada  na
Avenida  João  Pessoa,  nº  33,  requerendo  a  consolidação  definitiva  da
propriedade (fls. 1.644/1.648 - 6º volume). 

Despacho proferido pelo juiz liberando o valor dos honorários
periciais (fls. 1.669, cujo alvará foi expedido às fls. 1.679 – 6º volume).

Relatório  referente  ao  inventário,  avaliação  e  divisão  do
restante dos bens (fls. 1.765/1.833 – 6º volume).

As  partes  foram  ouvidas  sobre  o  relatório  e  apresentaram
manifestação (fls. 1.836/1.912), ao passo que o Ministério Público sustentou a
desnecessidade de sua intervenção no processo (fls. 1.913/1.916 – 7º volume).

Novos cálculos das custas e dos honorários do perito avaliador,
com a respectiva divisão dos bens entre os herdeiros (fls. 2.046/2.048 – 7º
volume).

Termo de penhora lavrado no rosto dos autos do processo de
Execução Fiscal (nº 0372008004226-2), no valor de R$ 15.282,32 (quinze mil,
duzentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).



Foram expedidos alvarás judiciais em favor dos herdeiros para
liberação das quantias dos imóveis alienados (fls. 2.062/2.093 - 7º volume).

Nova  audiência  realizada,  oportunidade  na  qual  foi
impulsionada  a  demanda  para  partilha  dos  imóveis  rurais,  houve  a
concordância de  todos os  herdeiros  presentes  para  transferência  do  imóvel
localizado na Avenida João Pessoa, nº 33, aos herdeiros de Francisco de Sales
Gadelha  de  Oliveira,  sendo  determinada  a  intimação  dos  ausentes  para
manifestação (fls. 2.127/2.128 – 7º volume).

Espólio de João Bosco Gadelha de Oliveira, Maria de Fátima
Gadelha de Oliveira e Manoel Gadelha de Oliveira apresentaram petição (fls.
2.369/2.378 – 7º volume).

Foi  liberado  o  valor  depositado  por  terceiro  da  compra  do
imóvel situado na Avenida João Pessoa, nº 33, em razão de decisão desta Corte
de Justiça (fls. 2.579 – 8º volume).

Despacho saneador (fls. 2.597/2.599 – 8º volume).

Certidão  exarada  acerca  da  existência  de  ações  de  domínio,
posse ou de execução envolvendo bens do acervo da divisão em discussão (fls.
2.612/2.614 – 8º volume).

Posteriormente, foi proferido despacho dando impulsionamento
ao processo (fls. 2.615/2.616 – 8º volume).

Petições apresentadas pelos herdeiros, discordando do valor dos
honorários periciais (fls. 2.668/2.669 e 2.677/2.678 - 8º volume).

Certidão  sobre  as  penhoras  realizadas  no  rosto  dos  autos,
constando como débitos  não quitados  no valor  total  de  R$ 75.627,25 (fls.
2.716/2.717).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau julgou procedente o pedido contido na exordial (fls. 2.724/2.726
– 9º volume), consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Isto posto,  JULGO PROCEDENTE A PRESENTE
PRETENSÃO, para determinar a divisão dos imóveis
urbanos, rurais e lotes conforme plano de fls. 1765-
1810,  com  a  alteração  de  fl.  1982,  resolvendo  o
processo com apreciação de seu mérito.
Condeno  as  partes  ao  pagamento  das  custas
processuais  (referente  a  parcela  não  paga)  e
honorários  do  perito,  estes  no  importe  de  R$
133.487,46 (cento e trinta e três mil quatrocentos e
oitenta  e  sete  reais  e  quarenta  e  seis  centavos),  a
serem pagos proporcionalmente.
Não há que se falar em condenação em honorários
advocatícios, já que, por se tratar de procedimento



de jurisdição voluntária, não se aplicam as regras de
sucumbência”.

Inconformado,  o  Espólio  de  João  Bosco  Gadelha  Oliveira
interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.  2.744/2.753),  aduzindo  que  a  sentença
incluiu  imóvel  não  pertencente  ao  acervo  patrimonial  de  Luiz  Pereira  de
Oliveira, mas sim pertencente ao falecido João Bosco Gadelha de Oliveira.
Em seguida,  apresenta a descrição do imóvel impugnado como sendo uma
casa, situada à Rua João Alvino Gomes de Sá, nº 13 (outrora numerado sob nº
19), Centro, Sousa-PB, antigamente denominada de Rua João Pessoa, onde o
imóvel estava registrado sob nº 259, contendo 03 (três) janelas de frente, 01
(uma)  porta  e  01  (uma)  janela  lateral,  localizado entre  os  prédios  de José
Maria da Silveira e Luiz Pereira de Oliveira, encravado em terreno foreiro de
Nossa Senhora dos Remédios.

Aduz  que  a  propriedade  do  citado  bem  foi  adquirida  em
18/08/1981,  por  meio  de  contrato  de  compra  e  venda,  tendo  como
compradores os Srs. João Bosco Gadelha de Oliveira e Eliza Maria Xavier
Gadelha de Oliveira,  ambos casados sob o regime de comunhão parcial,  e
figurando como vendedora a Sra. Francisca Pereira de Vasconcelos. 

Enfatiza que, antes da compra do bem imóvel acima descrito, a
antiga proprietária alugou-o ao pai de João Bosco Gadelha de Oliveira (Sr.
Luiz  Pereira  de  Oliveira)  para  a  instalação  de  escritório  e,  diante  do
desinteresse  dente  na  aquisição  do bem,  resolveu comprá-lo,  sendo o bem
desocupado pelo seu genitor.

Assevera que, após aquisição do citado bem, realizou reforma
no  mesmo e,  posteriormente,  passou  a  residir  com sua  família  durante  14
(quatorze) anos, ou seja, até meados de dezembro de 1996. Ainda destaca que,
de acordo com os registros na Prefeitura de Sousa, o bem tem a inscrição de nº
01.09.040.0048.001  em  nome  de  João  Bosco  Gadelha  de  Oliveira,  cuja
aquisição foi em 18/08/1981.

Ressalta  que  a  inscrição do bem tem lavratura  embasada no
laudêmio nº 3.587, realizada no dia 18/08/1981, como também foi efetuado o
pagamento do ITBI, o que comprova a propriedade do bem.

Doravante, destaca que o citado bem foi cedido à sobrinha do
falecido João Bosco, Sra. Raíssa Gadelha de Oliveira Sarmento, filha de sua
irmã  Melania  Gadelha  de  Oliveira  Sarmento,  para  moradia,  sendo
comunicado,  na  ocasião,  que  a  casa  estaria  à  disposição,  desde  que  não
houvesse embaraço para a devolução do bem, o que foi aceito.

Alega que, após 09 (nove) anos, solicitou a devolução do bem,
contudo foi negado, oportunidade na qual foi ajuizada ação de reintegração de
posse (processo nº 037.2006.000.934-9), em trâmite na 2ª Vara de Sousa e,
mesmo assim, o juiz sentenciante, equivocadamente, destinou o bem a Sra.
Melania Gadelha de Oliveira Sarmento no momento da divisão efetivada nos
presentes autos. 



Diante de tais fatos, requereu o provimento do recurso com a
exclusão do citado bem da divisão efetivada nos autos, sendo, na verdade, do
espólio de João Bosco Gadelha de Oliveira.

Irresignados,  Manoel Gadelha de Oliveira e Maria de Fátima
Gadelha de Oliveira também aviaram Recurso Apelatório (fls. 2.783/2.792 –
9º volume), aduzindo que, embora o montante do quinhão de cada herdeiro
seja praticamente equivalente, a divisão quanto a natureza dos bens é desigual
na partilha realizada pelo perito judicial (fls. 1.765/1.810 e 1985).

Em  seguida,  afirmam  que  o  herdeiro  Manoel  Gadelha  de
Oliveira/recorrente,  na  acomodação  dos  bens  em  sua  fração  ideal  do
condomínio (1/9), teve a alocação de grande parte dos imóveis situados na
zona rural para o seu quinhão, ao passo que os outros condôminos ficaram
apenas com uma pequena parte dos imóveis rurais, conforme planilha anexada
no bojo do recurso.

Defendem uma divisão desigual  quanto à  natureza dos bens,
uma  vez  que  “a  valorização  dos  imóveis  urbanos  quanto  à  procura  de
mercado é imensamente superior aos imóveis rurais e lotes”, de sorte que a
partilha não pode ser baseada tão somente no valor total dos quinhões, mas na
natureza dos bens abrangidos.

Enfatizam que uma partilha justa é aquela que, sem descurar o
valor dos bens, destina a cada condômino todas as classes de bens e direitos,
os melhores e os piores, como também possibilita, na medida do possível, “o
efetivo aproveitamento  do  patrimônio,  atribuindo-lhes  as  coisas  do  monte
partível que lhes forem mais proveitosas em razão da idade, profissão, saúde
etc”.

Destacam que o partidor não observou os parâmetros fixados
pelo juiz  de primeiro grau  por  ocasião da audiência  (fls.  1.524/1.525 – 5º
volume),  ressaltando  que  o  herdeiro  Manoel  Gadelha  de  Oliveira  já  se
encontra na posse do imóvel “Riachão Torrões” há mais de vinte anos e tal
fato não foi observado pelo perito. 

Ainda  alegam  que  a  propriedade  rural  denominada  “Riacho
Engorda”  não  existe  para  fins  legais,  pois  não  possui  título  de  domínio,
encontrando-se,  na  verdade,  encravada dentro  do  imóvel  rural  denominado
“Riachão Torrões” e, por isso, deveria ter sido destinado ao apelante/herdeiro
Manoel  Gadelha  de  Oliveira,  e  não  a  co-herdeira  Terezinha  Gadelha  de
Oliveira.

Acrescentam  que  alguns  bens  possuem  valor  sentimental,  a
exemplo do imóvel residencial situado à Rua Gualberto Filho, nº 47, Centro,
Sousa/PB (fls. 1.898), sendo a casa onde viveu o recorrente por 14 (quatorze)
anos.

Ressaltam que a avaliação do partidor se deu há 5 (cinco) anos
e, assim, alguns bens já tiveram alterações na sua classificação, deixando, por
exemplo, de serem considerados imóveis rurais e passando a integrar a zona



urbana,  até  mesmo pela  proximidade e  ampliação do perímetro  urbano da
cidade de Sousa.

Doravante, afirmam que, no plano de partilha homologado na
sentença,  no  momento  que  tratou  a  divisão  da  Sociedade  Luiz  Oliveira  e
Filhos, determinou a divisão, de uma forma geral, pela fração ideal de 1/9,
quando,  na  verdade,  a  participação  somente  poderia  ser  feito  sobre  o
percentual  que o espólio tinha naquela empresa,  ou seja,  70% (setenta por
cento) do capital social. 

Discorrem sobre as regras de partilha previstas no Código Civil,
a exemplo dos arts. 2.017, 2.019 e 2.020, como também o disposto no art.
1.117,  do Código de Processo Civil.  Por fim, pugnam pelo provimento do
recurso com a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de primeiro
grau  para  elaboração  de  nova  partilha,  sendo  observados  os  mandamentos
legais, sobretudo o art. 2.017, do Código Civil.

Contrarrazões  apresentadas  por  Aurenil  Neves  Gadelha  de
Oliveira,  Ivree  Gadelha  de  Oliveira,  Carlos  Eraldo  Gadelha  de  Oliveira  e
Raimundo  Eduardo  Henrique  Gadelha  de  Oliveira,  alegando  a  ofensa  ao
princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal (fls. 2.798/2.803 – 9º
volume), já que os recorrentes Manoel Gadelha de Oliveira e Maria de Fátima
Gadelha  de  Oliveira  anuíram com a  partilha  e  requereram a  homologação
judicial. No mérito, rogam pela manutenção do édito judicial.

Contraminuta  apresentada  por  Melânia  Gadelha  de  Oliveira
Sarmento  em  face  do  primeiro  recurso  (fls.  2.804/2.811  –  9º  volume),
alegando  que  foi  julgada  improcedente  a  ação  de  reintegração  de  posse
tombada  sob  nº  037.2006.000.934-9,  eis  que  não  ficou  demonstrada  a
propriedade exclusiva em nome João Bosco Gadelha de Oliveira do imóvel
situado à Rua João Alvino Gomes de Sá, nº 13, Sousa/PB. Finalmente, requer
a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A  herdeira  Maria  Zeneide  de  Oliveira  Gadelha  apresentou
contrarrazões ao segundo recurso (fls. 2.869/2.881 – 9º volume), aduzindo que
o recorrente Manoel Gadelha de Oliveira recebeu o maior e mais avaliado
quinhão hereditário. 

Também destaca que, ao contrário do afirmado pelo insurgente,
o imóvel situado à Rua Gualberto Filho, nº 47 (antes nº 55), Sousa/PB foi
corretamente  destinado  a  Sra.  Maria  Zeneide  Gadelha  de  Oliveira,  que  lá
morou por 14 anos seguidos e agora é a moradia de sua filha Lane Maria de
Oliveira Gadelha Souza, conforme documentos acostados aos autos, tudo isso
em respeito ao acordo firmado pelos herdeiros na audiência no sentido de que
“em caso de mais de um direito de preferência, será dada preferência ao
herdeiro que estiver ocupando o imóvel”.

Afirma  que  o  imóvel  rural  “Riachão  Engorda”  possui
denominação própria e área territorial distinta da propriedade rural “Riachão
Torrões”, sendo uma área muito valorizada e situada praticamente dentro da
cidade de Sousa às margens do Rio do Peixe. Ainda destaca que o plano de
divisão e avaliação não trata da partilha das quotas-parte da sociedade Luiz



Pereira de Oliveira e Filhos, que já não existe mais, mas apenas do imóvel
onde a empresa era localizada.

Defende a concordância de todos os herdeiros quanto ao plano
de divisão e avaliação dos bens elaborado pelo perito. Finalmente, pugna pelo
desprovimento do segundo recurso apelatório e pela condenação em litigância
de má-fé.

Contraminuta  apresentada  por  Maria  Nogueira  Gadelha  de
Oliveira, Anna Virgínia Nogueira Gadelha de Oliveira, Anne Elise Nogueira
Gadelha de Oliveira, Marianna Nogueira Gadelha de Oliveira e Francisco de
Sales Gadelha de Oliveira (fls. 2.932/2.936), rogando pelo desprovimento os
recurso apelatórios.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 3.008/3.011), opinando pelo prosseguimento do feito sem
manifestação meritória.

Despacho proferido por este Relator,  determinando o retorno
dos  autos  ao  juízo  de  origem  para  análise  do  pedido  de  liberação  dos
honorários periciais (fls. 3.013).

Foi  proferido novo despacho,  determinando a devolução dos
autos  para  regular  processamento  do  feito  com  a  brevidade  possível  (fls.
3.032).

Diante  de  preliminares  levantadas  em contrarrazões  e  em
razão  do  dever  de  consulta  consagrado  no  Novo  Código  de  Processo
Civil,  os  apelante  Manoel  Gadelha  de  Oliveira  e  Maria  de  Fátima
Gadelha  de  Oliveira  foram  intimados  para  manifestação  (fls.
3.048/3.049), mas deixaram transcorrer o prazo in albis (fls. 3.052).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os antigos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como a impossibilidade de
condenação  em  honorários  sucumbenciais  recursais,  conforme  Enunciados
Administrativos nº 3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

-  Das  preliminares  arguidas  em contrarrazões:  ofensa ao
princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal:

Os  recorridos,  Aurenil  Neves  Gadelha  de  Oliveira,  Ivree
Gadelha de Oliveira, Carlos Eraldo Gadelha de Oliveira e Raimundo Eduardo
Henrique Gadelha de Oliveira, alegaram a ofensa ao princípio da dialeticidade
e ausência de interesse recursal quanto ao segundo recurso apelatório, já que
os recorrentes Manoel  Gadelha de Oliveira e Maria  de Fátima Gadelha de
Oliveira anuíram com a partilha e requereram a homologação judicial.



Ab initio, para que o mérito da demanda possa ser analisado, o
magistrado deve, preliminarmente, averiguar os pressupostos processuais e as
condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados  de  pressupostos
processuais  de  admissibilidade  do  julgamento  de  mérito,  seja  quando  da
propositura da inicial, seja em sede recursal.

Como  é  cediço,  um  dos  requisitos  formais  de  admissão  do
recurso é  a impugnação específica  do conteúdo decisório,  de forma que a
argumentação apresentada  seja  minimamente  impugnatória  e  capaz de,  em
tese, modificar o julgado. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal.

Além do mais, o interesse recursal se configura quando presente
o binômio necessidade/adequação.  Destarte, no livro em sua obra Princípios
Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, o doutrinador Nelson Nery Júnior,
leciona que “deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como
único  meio  para  obter,  naquele  processo,  o  que  pretende  contra  decisão
impugnada.”. Quanto à utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos
mais ou menos sinônimos de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E
é a própria lei  processual  que fala em parte  vencida,  como legitimada a
recorrer (art. 499, CPC)”. 

Pois bem, na hipótese dos autos, observa-se que os recorrentes
Manoel  Gadelha  de  Oliveira  e  Maria  de  Fátima  Gadelha  de  Oliveira
apresentaram o inconformismo quanto à sentença de homologação do plano
de  divisão  e  avaliação  dos  bens  (fls.  1.765/1.810  e  fls.  1.985),  trazendo
argumentos  capazes  de  impugnar  a  fundamentação  do  juízo  sentenciante,
discutindo  sobre  a  divisão  realizada  pelo  perito  dos  bens  deixados  pelo
espólio. 

Assim,  não  é  preciso  grande  esforço  hermenêutico  para  se
constatar que  as razões  apelatórias  se  insurgem de forma específica,  como
exigido pelo ordenamento jurídico pátrio, em relação ao que restou decidido
pelo juízo de primeiro grau. 

Por  isso,  não  há  que  se  falar  em  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade, visto que o apelante se contrapôs ao fundamento da sentença,
trazendo  argumentos  jurídicos  com  o  intuito  de  modificar  a  sentença,
observando-se, portanto, o pressuposto processual de admissibilidade referente
à regularidade formal do recurso.

Nesse  sentido,  colaciono  precedentes  desta  Corte  de  Justiça
sobre o assunto:

PRELIMINAR  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  APELANTE  QUE  DEMONSTRA
OS MOTIVOS DE SUA IRRESIGNAÇÃO. REJEIÇÃO
DA MATÉRIA PRECEDENTE. - O recurso trouxe de
forma clara e expressa as razões da inconformidade da
apelante  com a  sentença,  de  forma que devidamente
cumprido o Princípio da Dialeticidade. EMBARGOS À



EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA
DE  PLANILHA  DE  CÁLCULO.  Rejeição  liminar.
NECESSIDADE  DE  ABERTURA  DE  PRAZO  PARA
EMENDa  DA  EXORDIAL  ANTES  DE  extinguir  a
defesa. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  e  Das  cortes  pátrias.
ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM.  RECURSO  PREJUDICADO.  -  "(...)  Esta
Corte possui entendimento no sentido de que a falta de
apresentação de memória de cálculo acompanhando a
petição  inicial  de  embargos  a  execução,  conforme
determina  o  art.  739-a,  §5º  do  cpc,  conduz  a  uma
hipótese  de  inépcia  da  petição  inicial  dos  embargos
(art. 739, ii, do cpc), de modo que é necessário que o
juízo  conceda,  antes  da  extinção,  prazo  para  a
regularização do processo, nos termos do art. 284 do
cpc. precedentes: resp 1275380/ms, rel.ministra nancy
andrighi,  terceira  turma,  dje  23/04/2012;  resp
1248453/sc,  rel.  ministro  mauro  campbell  marques,
segunda turma, dje 31/05/2011. No caso dos autos, a
acórdão recorrido transcreveu trecho da sentença no
ponto em que se afirmou que "apesar de intimada para
emendar  a  inicial,  a  embargante  limitou-se  a  tecer
alegações genéricas com base em legislação referente
ao  sistema  cumulativo  ao  qual  não  pertence,  sem
apontar os valores e  identificar as deduções de icms
que entende devessem ter ocorrido mediante a juntada
de  planilha  de  cálculo  demonstrando  o  excesso  de
execução". Dessa forma, é de se reconhecer a violação
ao art. 739-a, § 5º do cpc, para declarar a inépcia da
petição inicial dos embargos (art. 739, ii, do cpc), não
suprida após a intimação para emenda da inicial, nos
termos  da  jurisprudência  desta  corte.  3.  agravo
regimental  não  provido.”  (STJ  -  Agrg  no  Resp
1560479/rs,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  marques,
segunda  turma,  julgado  em  01/12/2015,  dje
09/12/2015) (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº 00006289620128150091,  -  Não possui  -,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 19-05-
2017).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  C/C  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA
DE  DÉBITO.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO.
PRELIMINAR  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  OBSERVÂNCIA  PELO
RECORRENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.  DÉBITO  NÃO  RECONHECIDO  PELO
CONSUMIDOR.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM



CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANO  MORAL  EVIDENCIADO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER  PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO  DA  REPARAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -  Deve  ser
afastada a preliminar de não conhecimento do recurso
por  inobservância  ao  princípio  da  dialeticidade,
porquanto impugnados especificamente os fundamentos
da sentença. - A instituição financeira, na condição de
fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos
danos causados à parte, em virtude da deficiência na
prestação  dos  serviços,  nos  termos  do  art.  14,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  -  Não tendo  sido
comprovado  que  a  parte  autora  celebrou  o  contrato
motivador  da  cobrança  questionada,  deve  ser
declarado inexistente o débito e, por consequência, o
dever de indenizar. - O abalo de crédito causado pela
inscrição  e  manutenção  indevida  do  nome  do
consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só,
é suficiente para comprovar o  dano moral sofrido pela
parte lesada. - A indenização por dano moral deve ser
fixada  segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e
considerando as condições financeiras do agente e da
vítima, a fim de não se tornar fonte de enriquecimento
ou ser inexpressiva a ponto de não atender aos fins ao
qual se propõe, pelo que,  tendo sido observados tais
critérios quando da fixação do  quantum indenizatório,
a  manutenção do montante  estipulado na sentença é
medida que se impõe. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00345814320098152003,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 16-
05-2017). 

Da mesma forma, entendo que há interesse recursal, tendo em
vista  a  necessidade  da  interposição  da  apelação  como  único  meio  para  a
obtenção  de  modificação  da  sentença.  Isso  não  impede  a  apreciação  da
conduta  dos  recorrentes  em  face  do  princípio  da  boa-fé  processual  e  do
instituto da preclusão, matérias estas que serão abordadas no mérito recursal.

Dito isso, rejeito as questões preambulares, passando à análise
do mérito dos recursos em conjunto, ante o entrelaçamento das questões.

- Do mérito:

a) Primeiro recurso apelatório:



Como visto, o Espólio de João Bosco Gadelha Oliveira sustenta
que a sentença incluiu imóvel não pertencente ao acervo patrimonial de Luiz
Pereira de Oliveira, mas sim pertencente ao falecido João Bosco Gadelha de
Oliveira. Em seguida, apresenta a descrição do imóvel impugnado como sendo
uma casa, situada à Rua João Alvino Gomes de Sá, nº 13 (outrora numerado
sob nº 19), Centro, Sousa-PB, antigamente denominada de Rua João Pessoa,
onde o imóvel  estava registrado sob nº  259,  contendo 03 (três)  janelas de
frente, 01 (uma) porta e 01 (uma) janela lateral, localizado entre os prédios de
José  Maria  da  Silveira  e  Luiz  Pereira  de  Oliveira,  encravado  em  terreno
foreiro de Nossa Senhora dos Remédios.

Aduz  que  a  propriedade  do  citado  bem  foi  adquirida  em
18/08/1981,  por  meio  de  contrato  de  compra  e  venda,  tendo  como
compradores os Srs. João Bosco Gadelha de Oliveira e Eliza Maria Xavier
Gadelha de Oliveira,  ambos casados sob o regime de comunhão parcial,  e
figurando como vendedora a Sra. Francisca Pereira de Vasconcelos. 

Diante de tais fatos, requereu o provimento do recurso com a
exclusão do citado bem da divisão efetivada nos autos, sendo, na verdade, do
espólio de João Bosco Gadelha de Oliveira.

Pois bem.

Com efeito, a coisa julgada ocorre quando a sentença judicial se
torna irrecorrível, ou seja, não admite mais a interposição de qualquer recurso.
Tem como escopo dar segurança jurídica às decisões judiciais e evitar que os
conflitos se perpetuem no tempo, de modo que nenhum juiz possa, até mesmo
em outro processo, decidir de modo contrário. 

Assim sendo, operando-se a coisa julgada, caso uma das partes
tente rediscutir a matéria em um novo processo, havendo identidade de causa
de pedir e pedido, a parte contrária e,  até mesmo o magistrado,  ex officio,
poderá alegar a exceção da coisa julgada, impedindo que seja proferido um
novo julgamento sobre a matéria. 

A respeito da coisa julgada, são importantes os ensinamentos
contidos na obra "Manual do Processo de Conhecimento", de Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, 4ª ed., pág. 618, a saber:

"A coisa julgada é fenômeno típico e  exclusivo da
atividade  jurisdicional.  Somente  a  função
jurisdicional é que pode conduzir a uma declaração
que  se  torne  efetivamente  imutável,  sobrevivendo
mesmo à sucessão de leis (art. 5º, XXXXVI, da CF).
Através  do  fenômeno  da  coisa  julgada,  torna-se
indiscutível  seja  no  mesmo  processo,  seja  em
processos  subseqüentes  a  decisão  proferida  pelo
órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação
específica, a `lei no caso concreto'. 
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender
voltar a discutir a declaração transitada em julgado,
essa rediscussão não poderá ser admitida. A isso é



que se denomina efeito  negativo da  coisa julgada.
Impedindo-se  que  o  tema  já  decidido  (que  tenha
produzido  coisa  julgada)  venha  a  ser  novamente
objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa
julgada também operará o chamado efeito positivo,
vinculando-se  os  juízes  de  causas  subseqüentes  à
declaração  proferida  (e  transitada em julgado)  no
processe  anterior"  (MARINONI,  Luiz  Guilherme.
"Manual do Processo de Conhecimento" São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005. pg. 618) (grifo nosso).

No mesmo sentido, é a lição dada por Moacyr Amaral Santos,
em sua obra "Comentários ao Código de Processo Civil", 2ª edição, páginas
458 e 460, que diz: 

"Entretanto, chegará um momento em que não mais
são admissíveis  quaisquer recursos,  ou porque não
foram utilizados  nos  respectivos  prazos  ou  porque
não  caibam  ou  não  haja  mais  recursos  a  serem
interpostos.
Não será mais possível, portanto, qualquer reexame
da  sentença.  Não  mais  suscetível  de  reforma  por
meio de recursos, a sentença transitada em julgado,
torna-se firme, isto é, imutável dentro do processo. A
sentença,  como  ato  processual,  adquiriu
imutabilidade.  E  aí  se  tem  o  que  se  chama  coisa
julgada  formal,  que  consiste  no  fenômeno  da
imutabilidade da sentença pela preclusão dos prazos
para  recurso.  Em  conseqüência  da  coisa  julgada
formal  pela  qual  a  sentença  não  pode  mais  ser
reexaminada  e,  pois,  modificada  ou  reformada  no
mesmo  processo,  em  que  foi  proferida,  tornam-se
imutáveis  o  seus  efeitos  (declaratório,  ou
condenatório, ou constitutivo)"(p. 458).

"A coisa julgada tem força de lei. Neste sentido o art.
468: 'A sentença que julgar total ou parcialmente a
lide  tem  força  de  lei  nos  limites  da  lide  e  das
questões  decididas.'  Por  ter  força  de  lei,  a  coisa
julgada material tem força obrigatória, não só entre
as partes como também em relação a todos os juízes,
que deverão respeitá-la."(p. 460).

No  caso,  infere-se  que  foi  julgada  improcedente  a  ação  de
reintegração  de  posse  tombada  sob  nº  037.2003.0003.345-2  ajuizada  pelo
Espólio de João Bosco Gadelha de Oliveira, cujo objeto era o imóvel situado à
Rua João Alvino Gomes de Sá, nº 13, Sousa/PB. 

Na  fundamentação  da  sentença  da  ação  de  reintegração  de
posse acima numerada, o MM Juiz de Primeiro grau consignou que:



“Do cotejo de  todos os  documentos  trazidos  pelas
partes  e,  ainda,  considerando  a  certidão  expedida
pelo cartório do registro imobiliário desta Comarca,
dúvidas  não  restam  de  que  o  imóvel  em  questão
pertence  ao  espólio  de  LUIZ  PEREIRA  DE
OLIVEIRA  e  FRANCISCA  GADELHA  DE
OLIVEIRA, pais do autor da herança que constitui o
espólio requerente e avós da demandada.

O inventário de Luiz Pereira de Oliveira e Francisca
Gadelha de Oliveira tramitou perante o juízo da 1ª
vara desta Comarca, resolvido por meio de partilha
judicial que levou a regime de condomínio todos os
bens imóveis que constituíram o acervo hereditário e,
dentre eles, o imóvel de que trata a exordial.

O  bem  aqui  disputado  foi  listado  nas  primeiras
declarações (fls. 56/75) deste inventário, declarações
estas que foram levadas ao conhecimento do autor
sem que houvesse nenhuma objeção ou impugnação
ofertada  (fls.  76-v).  O  mesmo  bem  foi  objeto  de
partilha, cabendo a cada herdeiro um nono do todo
e, dentre eles, o Sr. João Bosco Gadelha de Oliveira
e também a genitora de demandada (fls. 77/95), tudo
com  expressa  concordância  de  todos  os  herdeiros
(fls. 96).

Comprovado  documentalmente  que  a  demanda  se
encontra  residindo  no  imóvel  há  quase  vinte  anos
(fls. 45/55) na condição de filha da herdeira Melânia
Gadelha de Oliveira, a exemplo de outros herdeiros
que também passaram a ocupar outros imóveis do
acervo e  tal  fato já  era  mencionado nos  autos  do
inventário quando da prestação de contas realizada
pelo inventariante, o Sr. Francisco de Sales Gadelha
de Oliveira (fls.  116/119).  Observa-se,  também dos
autos, que ainda hoje pelejam os herdeiros de Luiz
Pereira de Oliveira e Francisca Gadelha de Oliveira,
na  busca  pela  divisão  do  condomínio  formado  a
partir da partilha deste inventário através de ação
divisória processada perante o juízo da 4ª vara desta
Comarca sob o nº 037.1993.000.143-7.

A  certidão  emitida  pelo  cartório  de  registro
imobiliário fulmina o caso, revelando ser correta a
trilha seguida pela demandada (fls. 164/165).

Doutra  banda,  observa-se  que  os  documentos
acostados aos autos exclusivamente pelo requerente
não lhe servem de guarida e isto pelo simples fato de
que dizem respeito a imóvel diverso do questionado.
Com espanto,  se  verifica que  o laudêmio acostado



aponta  negociação  realizada  sobre  um  imóvel
localizado na rua João Alvino Gomes de Sá, nº 19,
Centro.

Desta forma, vê-se claramente que não conseguiu a
parte  autora  comprovar  a  propriedade ou a posse
exclusiva  sobre  o  imóvel  descrito  na  exordial,
existindo  no  máximo  a  prova  cabal  de  direito
derivado do condomínio formado entre os herdeiros
de  Luiz  Pereira  e  Francisca  Gadelha  de  Oliveira,
limitada a um nono do inteiro”. (fls. 2.817/.2819).

Neste particular, considerando que a questão da propriedade do
imóvel  ora  impugnado já  foi  devidamente  analisada  no  curso  do  processo
acima mencionado, cuja decisão não foi atacada por recurso, resta incabível,
por  conseguinte,  novo  debate  a  respeito  da  questão.  Ora,  sobre  tal
questionamento  paira a imutabilidade decorrente da coisa julgada e, assim,
resta, de tal forma, obstada sua rediscussão neste momento processual.

Além do mais, o imóvel em questão foi incluído na relação dos
bens deixados em virtude do falecimento dos Srs. Luiz Pereira de Oliveira e
Francisca Gadelha de Oliveira (fls. 41 e 52 – inventário processo nº 235/88),
cuja sentença transitou em julgado em 17/07/1990 (fls. 41).  

Dessa forma, entendo que a questão levantada pelo recorrente
não pode mais ser discutida, eis que acobertada pelos efeitos da imutabilidade
do instituto da coisa julgada e em obediência ao princípio da estabilidade das
relações jurídicas.

b) Segundo recurso apelatório:

Por sua vez,  Manoel Gadelha de Oliveira e Maria de Fátima
Gadelha de Oliveira também aviaram Recurso Apelatório (fls. 2.783/2.792 –
9º volume), aduzindo que, embora o montante do quinhão de cada herdeiro
seja praticamente equivalente, a divisão quanto a natureza dos bens é desigual
na partilha realizada pelo perito judicial  às fls. 1.765/1.810 e 1985.

Em  seguida,  afirmam  que  o  herdeiro  Manoel  Gadelha  de
Oliveira/recorrente,  na  acomodação  dos  bens  em  sua  fração  ideal  do
condomínio (1/9), teve a alocação de grande parte dos imóveis situados na
zona rural para o seu quinhão, ao passo que os outros condôminos ficaram
apenas com uma pequena parte dos imóveis rurais, conforme planilha anexada
no bojo do recurso.

Defendem uma divisão desigual  quanto à  natureza dos bens,
uma  vez  que  “a  valorização  dos  imóveis  urbanos  quanto  à  procura  de
mercado é imensamente superior aos imóveis rurais e lotes”, de sorte que a
partilha não pode ser baseada tão somente no valor total dos quinhões, mas na
natureza dos bens abrangidos.

Enfatizam que uma partilha justa é aquela que, sem descurar o
valor dos bens, destina a cada condômino todas as classes de bens e direitos,



os melhores e os piores, como também possibilita, na medida do possível, “o
efetivo aproveitamento  do  patrimônio,  atribuindo-lhes  as  coisas  do  monte
partível que lhes forem mais proveitosas em razão da idade, profissão, saúde
etc”.

Destacam que o partidor não observou os parâmetros fixados
pelo juiz  de primeiro grau  por  ocasião da audiência  (fls.  1.524/1.525 – 5º
volume),  ressaltando  que  o  herdeiro  Manoel  Gadelha  de  Oliveira  já  se
encontra na posse do imóvel “Riachão Torrões” há mais de vinte anos e tal
fato não foi observado pelo perito. 

Ainda  alegam  que  a  propriedade  rural  denominada  “Riacho
Engorda”  não  existe  para  fins  legais,  pois  não  possui  título  de  domínio,
encontrando-se,  na  verdade,  encravada dentro  do  imóvel  rural  denominado
“Riachão Torrões” e, por isso, deveria ter sido destinado ao apelante/herdeiro
Manoel  Gadelha  de  Oliveira,  e  não  a  co-herdeira  Terezinha  Gadelha  de
Oliveira.

Acrescentam  que  alguns  bens  possuem  valor  sentimental,  a
exemplo do imóvel residencial situado à Rua Gualberto Filho, nº 47, Centro,
Sousa/PB (fls. 1.898), sendo a casa onde viveu o recorrente por 14 (quatorze)
anos.

Ressaltam que a avaliação do partidor se deu há 5 (cinco) anos
e, assim, alguns bens já tiveram alterações na sua classificação, deixando, por
exemplo, de serem considerados imóveis rurais e passando a integrar a zona
urbana,  até  mesmo pela  proximidade e  ampliação do perímetro  urbano da
cidade de Sousa.

Doravante, afirmam que, no plano de partilha homologado na
sentença,  no  momento  que  tratou  a  divisão  da  Sociedade  Luiz  Oliveira  e
Filhos, determinou a divisão, de uma forma geral, pela fração ideal de 1/9,
quando,  na  verdade,  a  participação  somente  poderia  ser  feito  sobre  o
percentual  que o espólio tinha naquela empresa,  ou seja,  70% (setenta por
cento) do capital social. 

Discorrem sobre as regras de partilha previstas no Código Civil,
a exemplo dos arts. 2.017, 2.019 e 2.020, como também o disposto no art.
1.117,  do Código de Processo Civil.  Por fim, pugnam pelo provimento do
recurso com a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de primeiro
grau  para  elaboração  de  nova  partilha,  sendo  observados  os  mandamentos
legais, sobretudo o art. 2.017, do Código Civil.

Pois  bem. O art.  2017,  do Código Civil  estabelece que  “no
partilhar os bens, observar-se-á quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a
maior igualdade possível”.

Acerca do tema, preleciona José Lopes de Oliveira:

Na partilha, cada herdeiro deve ser aquinhoado em
bens  móveis,  semoventes  e  imóveis,  no  bom  e  no
mau,  no  certo  e  no  duvidoso,  de  modo  que  seja



guardada  a  maior  igualdade  possível,  não  só  no
valor,  mas  ainda  na  natureza  e  na  qualidade,
evitando-se litígios futuros, e atendendo-se à maior
comodidade  entre  os  co-herdeiros.   (Sucessões,  São
Paulo: Sugestões Literárias S/A, 1972, p. 263) 

No caso em testilha, entendo que a divisão dos bens realizada
pelo  perito  observou  os  parâmetros  fixados  pelo  juiz  de  primeiro  grau  e
devidamente acordado pelas partes (fls.  1.523/1.525 – 5º volume). Ora, foi
efetivada a avaliação dos bens urbanos e rurais e das empresas e, com base nos
valores encontrados,  foi  feita  a  distribuição do acervo patrimonial entre  os
herdeiros, de modo que todos ficaram com lotes com valores equivalentes (fls.
1.766 – 6º volume), tal como determinado pelo juiz, embora uns com mais
bens urbanos e outros mais bens rurais. Nesse caso, entendo que foi observada
a  maior  igualdade  possível  na  distribuição  dos  quinhões,  em  atenção  ao
disposto no art. 2.017, do Código Civil.

O  fato  do  lote  do  herdeiro  Manoel  Gadelha  de  Oliveira  ter
abarcado um maior valor em imóveis rurais (R$ 1.181.620,00 – fls. 1.766 – 6º
volume), isso não quer dizer que houve uma distribuição injusta e desigual,
uma vez que foi contemplado com propriedades rurais bastante valiosas, quais
sejam  a  propriedade  Riachão  (R$  551.327,00)  e  a  Pau  do  Leite  (R$
280.021,00), como também foram-lhe destinados bens imóveis urbanos, dentre
outros, com valores bastante expressivos (R$ 166.666,00 e R$ 155.555,00 –
fls. 1.779 – 6º volume). Ora, foi atribuído a cada herdeiro todas as classes de
bens, ou seja, imóveis urbanos, rurais, comerciais e loteamentos, uns melhores
e outros piores, contudo, no lote total de cada um, houve uma equivalência
matemática e foi observada a natureza e qualidade dos bens, proporcionando
uma maior igualdade possível na distribuição do acervo patrimonial.

Além do mais, é forçoso consignar que, na época da realização
da avaliação, o perito observou o valor de mercado dos bens, de sorte que não
se  pode  presumir  que  os  bens  urbanos  têm  uma  valorização  de  mercado
sempre  maior  com  o  passar  do  tempo,  sobretudo  considerando  que  uma
propriedade rural pode ser produtiva para seu dono e, com isso, obter lucro.

Destaque-se  que,  embora  os  recorrentes  aleguem que alguns
bens  rurais  passaram  a  ser  enquadrados  como  urbanos  após  a  expansão
territorial do Município de Sousa, deve-se levar em consideração a situação
dos bens na época da elaboração da avaliação do perito, tendo em vista que
este profissional não tem como precisar uma possível modificação do território
do Município no qual se encontram localizados os bens.

No  mais,  os  bens  insuscetíveis  de  divisão  cômoda,  que  não
couberem no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, com a
respectiva partilha do valor apurado, a não ser que haja acordo para serem
adjudicados a todos.  In casu, observa-se que cada bem cabia por inteiro no
quinhão de um só herdeiro, tanto é que cada um foi contemplado com bens
imóveis  urbanos,  rurais,  comerciais  e  loteamentos  na  proporção da divisão
global, de modo que não seria necessária a alienação judicial.



Quanto à casa residencial situada à Rua Gualberto Filho, nº 47,
Centro,  verifica-se que foi  destinada a  herdeira  Maria  Zeneide Gadelha de
Oliveira (fls. 1.776 – 6º volume) justamente por se encontrar na posse do bem,
como bem afirmado pelo próprio recorrente durante o trâmite processual (fls.
2.373). Por ocasião da audiência realizada no dia 14/09/2009 (fls. 1.524 – 5º
volume), o magistrado de primeiro grau, com concordância dos herdeiros ali
presentes, inclusive dos recorrentes, determinou que, em caso de mais de um
direito  de  preferência  sobre  determinado  bem,  será  dada  preferência  ao
herdeiro que estiver ocupando o imóvel, o que foi devidamente observado pelo
perito neste caso.

No que tange à  empresa cujo nome social  é  Luiz Oliveira e
Filhos Ltda, verifica-se que realmente o falecido somente era detentor de 70%
do capital social (fls. 1.699/ 1.703 e 1.814/1.817), de modo que a partilha de
1/9 da empresa para cada herdeiros somente pode abarcar o capital social do
de cujus.

Com relação à alegação de que o herdeiro Manoel Gadelha de
Oliveira já se encontra na posse do imóvel “Riachão Torrões” há mais de vinte
anos,  entendo  que  não  merece  prosperar,  já  que  inexistem  nos  autos  a
comprovação da alegada posse. 

Além do mais,  da  mesma forma,  não  merece  acolhimento o
argumento de que propriedade rural denominada “Riacho Engorda” não existe
para fins legais por ausência de título de domínio e por se encontrar encravada
dentro do imóvel Riachão Torrões. Ora, conforme documentos acostados aos
autos,  mais  especificamente  no  volume  IV,  infere-se  que  os  falecidos
adquiriram várias partes de terras na propriedade Riachão (fls. 907, 938, 960
etc), sendo que, posteriormente, cada uma recebeu uma denominação diversa
(Riachão  Engorda,  Riachão  Torrões,  Riachão  Vassouras,  Riachão  Palhoça,
Riachão  Baião  etc),  como  pode  ser  verificado  na  relação  de  bens
confeccionada pelo perito (fls. 1.769). 

Outrossim,  na  descrição  dos  imóveis  rurais,  mais
especificamente  no  itinerário  feito  pelo  próprio  perito  (fls.  1.771/1.772),
verifica-se  que  ficou  devidamente  esclarecido  o  acesso  aos  bens,  sendo
consignado que  “No Riachão Engorda tem uma cancela que dá acesso ao
Riachão  Torrões”.  Ora,  o  fato  dos  imóveis  rurais  em  questão  (Riachão
Engorda e Riachão Torrões) serem vizinhos, não quer dizer que deverão, em
conjunto, ser destinados a um só herdeiro. Caso não seja possível o acesso
pelo futuro proprietário, existe meio jurídico para a passagem.

Por tudo o que foi exposto, REJEITO AS PRELIMINARES,
NEGO  PROVIMENTO  AO  PRIMEIRO  RECURSO  E  DAR
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  SEGUNDO  APELO para  reformar
parcialmente a sentença e determinar que, no plano de partilha elaborado pelo
perito, apenas 70% do capital social da empresa Luiz Oliveira e Filhos Ltda
deve  ser  partilhado  na  proporção  de  1/9  para  cada  herdeiro,  mantendo-se
incólume os demais termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.



Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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