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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007351-28.1992.815.2001.
ORIGEM: 1.ª Vara de sucessões da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria da Piedade Fernandes de Lucena.
ADVOGADO: Glauber de Lucena Cordeiro (OAB-PB 15.858)
APELADO: Espólio de João da Mata Lucena.

EMENTA:  APELAÇÃO. INVENTÁRIO.  HOMOLOGAÇÃO  DE
SOBREPARTILHA.  INSURGÊNCIA  CONTRA  A  SENTENÇA  QUE
HOMOLOGOU O PLANO DE SOBREPARTILHA AMIGÁVEL APRESENTADO
PELA INVENTARIANTE. DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO
JUÍZO.  AUSÊNCIA  DE  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  PELA  PARTE.
PRECLUSÃO.  PEDIDO  DE  MODIFICAÇÃO  DO  PLANO  DE
SOBREPARTILHA.  ANULAÇÃO QUE DEVE SER REQUERIDA EM AÇÃO
PRÓPRIA.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  966,  §  4º,  DO  CPC.  AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART.
932, III, DO CPC/2015.

Nos termos do art. 966, § 4º, do CPC, o acordo homologado judicialmente somente
poderá ser rescindido através de ação autônoma que vise à declaração de nulidade
ou à anulação do ato jurídico, carecendo de interesse recursal o Apelo interposto
contra Sentença homologatória da composição.

Visto etc.

Maria  da  Piedade  Fernandes  de  Lucena  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara de Sucessões da Comarca desta Capital,
nos autos do Inventário dos bens deixados por João da Mata Lucena, f. 310, que
homologou por Sentença o Plano de Sobrepartilha de f. 256/257, relativo ao bem
deixado por João da Mata Lucena, descrito às f. 114, em seu favor e do Espólio de
Marildes Socorro de Lucena Cordeiro, atribuindo aos contemplados na sobrepartilha
os seus respectivos quinhões,  determinando a expedição dos respectivos formais,
após o trânsito em julgado.

Em suas Razões, f. 318/323, alegou que os outros bens deixados já haviam
sido partilhados, restando tão somente a Sobrepartilha do terreno colacionado após a
realização da  Partilha,  e  que  todos  os  herdeiros,  por  meio  de  Escritura  Pública,
renunciaram ao respectivo quinhão da sobrepartilha. 

Sustenta  que  constitui  excesso  de  formalidade  a  exigência  do  Juízo  de
condicionar o recebimento da renúncia do Espolio de Marildes Socorro de Lucena
Cordeiro  ao  prévio  ajuizamento  do  Inventário  dos  bens  por  ela  deixados,  e  que
apresentou  o  novo  formal  de  partilha  tão  somente  para  que  o  processo  tivesse
prosseguimento e para atender a vontade formal do Juízo.

Assevera que a expedição do formal da sobrepartilha não surtirá o efeito



pretendido, haja vista que o inventário dos bens do Espólio de Marildes Socorro de
Lucena Cordeiro ainda não foi ajuizado, o que retardará a transferência do imóvel
para o seu nome.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
excluído  do  Formal  de  Sobrepartilha  o  Espólio  de  Marildes  Socorro  de  Lucena
Cordeiro.

Sem Contrarrazões, Certidão de f. 325.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, do CPC/2015.

É o Relatório.

A Apelante  ajuizou  o  Inventário  dos  bens  deixados  por  João  da  Mata
Lucena, tendo sido homologada a Partilha Amigável, f. 85, com a expedição dos
respectivos Formais de Partilha.

Após o trânsito em julgado da mencionada decisão e arquivamento dos
autos,  a  Inventariante  solicitou  o  desarquivamento  do  processo,  em  razão  da
existência de novo bem a ser sobrepartilhado, f. 107/112, tendo o Juízo deferido e
pedido e determinado o processamento da Sobrepartilha, f. 179.

Durante o processamento da Sobrepartilha foi informado ao Juízo que a
herdeira  Marildes  Socorro  de  Lucena  Cordeiro  havia  falecido  e  que  os  seus
herdeiros renunciaram ao seu quinhão em favor da Inventariante, f. 209/210.

A Inventariante peticionou nos autos alegando a existência de consenso de
todos os herdeiros, inclusive dos sucessores da herdeira falecida Marildes Socorro
de Lucena Cordeiro, quanto a renúncia, em seu favor, dos quinhões referentes a
presente sobrepartilha, colacionando a Certidão Pública de Renúncia de Herança, f.
231/233.

O Juízo,  na  Decisão  de  f.  242,  não  acolheu  a  renúncia  do  Espolio  de
Marildes  Socorrro  de  Lucena  Cordeiro,  representado  por  seus  herdeiros,  ao
fundamento de seria necessário o prévio ajuizamento do Inventário dos bens por ela
deixados, e determinou a apresentação, no prazo de cinco dias, de novo Plano de
Sobrepartilha pela Inventariante, incluindo o Espólio da herdeira falecida.

Às  f.  256/257,  a  Inventariante  apresentou  o  Plano  Amigável  de
Sobrepartilha,  nele  consignando  que  o  Espólio  de  Marildes  Socorro  de  Lucena
Cordeiro ficará com 16,66 do imóvel de que é objeto, requerendo que o Juízo o
homologasse em todos os seus termos, o que ocorreu na Sentença de f. 310.

As  alegações  da  Apelante  quanto  ao  não  recebimento  da  Renuncia  do
Espolio da herdeira falecida foram devidamente examinadas e decididas pelo Juízo
às f. 242 e 249, inexistindo interposição por ela de Recurso contra as mencionadas
Decisões,  apesar  de  devidamente  intimada,  f.  243/250,  pelo  que  resta
consubstanciada a preclusão consumativa.



A Sentença recorrida, outrossim, homologou o Plano de Partilha em todos
os termos apresentados pela Inventariante, ora Apelante, pelo que o acordo somente
poderá ser rescindido através de ação autônoma que vise à declaração de nulidade
ou à anulação do ato jurídico, restando configurada a ausência de interesse recursal.

Posto  isso,  considerando  que a  Apelação  é  manifestamente
inadmissível, por ausência de interesse recursal, dela não conheço, com arrimo
no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


