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DECISÃO LIMINAR

VISTOS, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de 
efeito suspensivo interposto por  EDUARDO MACHADO SILVA e PATRICIA 
MACHADO  SILVA,  em  face  da  decisão  do  MM.  Juízo  da  1ª  Vara  de 
Sucessões da Capital, proferida nos autos da Ação de Inventário nº 0013124-
68.2003.815.2001, ajuizado pelo herdeiro Marcelo Steinbach Silva, dos bens 
deixados por ISAIAS SILVA.

Na decisão recorrida, o MM. Juízo da 1ª Vara de Sucessões da 
Capital entendeu que apenas os imóveis descritos nas certidões de fls. 27 e 
30 dos autos principais devem ser colacionados, ante a doação realizada pelo 
“de cujus” aos agravantes.

Assim,  fixou  prazo  improrrogável  de  05  (cinco)  dias  para  os 
herdeiros,  ora  agravantes,  procederem  à  conferência  dos  bens  imóveis 
sujeitos  à  colação,  sob  pena  de  sequestro,  para  serem  inventariados  e 
partilhados.

Irresignados, sustentam que houve em desacerto o Juízo a quo, 
posto  não  ser possível  a  discussão  das  questões  acerca  da  nulidade  da 
doação em sede de inventário,  a qual  deverá ser  dirimida na via ordinária 
própria.   

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo, ordenando 
a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo e, 
no mérito,  pelo seu provimento,  confirmando a liminar acaso deferida, para 
reforma a decisão vergastada.

Juntou documentos (fls. 13/275).

É o relatório.
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DECIDO.

A concessão de liminar em agravo de instrumento, objetivando 
atribuir  efeito  suspensivo  à  decisão  agravada,  encontra-se  prevista  pelo 
Código de Processo Civil, em seu art. 527, inc. III, combinado com o art. 558. 
In verbis:

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído 
incontinenti, o relator:
[...]
III  –  poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art.  558),  ou 
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão 
recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

[...]

Art.  558.  O  relator  poderá,  a  requerimento  do  agravante,  nos 
casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de 
dinheiro sem caução idônea e  em outros casos dos quais possa 
resultar  lesão  grave  e  de  difícil  reparação,  sendo  relevante  a 
fundamentação,  suspender  o  cumprimento  da  decisão  até  o 
pronunciamento definitivo da turma ou câmara. [Em destaque].

Como se depreende da dicção legal, a suspensão dos efeitos 
da decisão de primeiro grau somente poderá ser concedida se presentes dois 
requisitos  fundamentais:  o  possível  resultado  de  lesão  grave  e  de  difícil  
reparação, bem como a relevante fundamentação.

Compulsando os autos, em sede de congnição sumária, verifico 
serem relevantes os fundamentos do pedido do Agravante. 

Com efeito,  o Juízo  a quo  entendeu que apenas  os imóveis 
descritos  nas  certidões  de  fls.  27  e  30  dos  autos  principais  devem  ser 
colacionados, ante a doação realizada pelo “de cujus” aos agravantes.

Assim,  fixou  prazo  improrrogável  de  05  (cinco)  dias  para  os 
herdeiros,  ora  agravantes,  procederem  à  conferência  dos  bens  imóveis 
sujeitos  à  colação,  sob  pena  de  sequestro,  para  serem  inventariados  e 
partilhados.

Via de regra, em casos que tais, a solução, de acordo com as 
disposições  do  art.  984  do  CPC,  é  a  remessa  da  discussão  acerca  da 
indagação,  que  certamente  deverá  ensejar  contraditório,  para  as  vias 
ordinárias, onde a dilação probatória é farta, melhor propiciando o exercício da 
garantia  constitucional  à  ampla  defesa  e  ao  devido  processo  legal,  sem 
prejuízo para o inventário. 

Nesse sentido: 
INVENTÁRIO.  INDENIZAÇÃO  DE  EDIFICAÇÃO.  REMESSA 
ÀS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Pendente controvérsia, por pequena  
que seja, a demandar produção de prova e amplo contraditório,  
imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias. Inteligência  
do art.  984 do CPC. 2.  A questão acerca da autorização ou 
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não por  parte  do de cujus  para construção do chalé  no  
terreno  que  hoje  pertence  ao  espólio,  discutindo-se  a  
indenização, deve ser resolvida nas vias ordinárias, pois é  
questão de alta indagação. Recurso desprovido. (Agravo de 
Instrumento Nº 70056652571,  Sétima Câmara Cível,  Tribunal  
de Justiça do RS, Relator:  Sérgio Fernando de Vasconcellos  
Chaves, Julgado em 25/09/2013). (grifos e destaques de agora).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INVENTÁRIO.  PEDIDO  DE 
EXCLUSÃO  DA  PARTILHA  DE  EDIFICAÇÃO  SOBRE 
TERRENO  DO  ESPÓLIO.  ALEGAÇÃO  DE  CUSTEIO 
EXCLUSIVO  POR  UM  DOS  HERDEIROS.  QUESTÃO  DE 
ALTA INDAGAÇÃO.  INTELIGÊNCIA DO ART.  984 DO CPC.  
PRECEDENTES. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 
557 DO CPC). Os inventários não são a via adequada para o  
debate  de  questões  de  maior  complexidade,  ainda  que 
digam  respeito  ao  patrimônio  deixado  em  herança,  por  
exigirem  dilação  probatória  que  só  é  permitida  no 
procedimento ordinário. O bem inventariado, tratando-se de 
um terreno no qual existem edificações, é indivisível, pelo que,  
para  fins  de  transmissão  causa  mortis,  não  podem  as 
construções  serem  excluídas  da  partilha.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  DESPROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  
70060940566, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,  
Relator:  Sandra  Brisolara  Medeiros,  Julgado  em 04/08/2014)  
(grifos acrescidos).

Pelos  motivos  acima  expostos,  DEFIRO O  EFEITO 
SUSPENSIVO até o julgamento final do presente recurso.

Comunique-se, URGENTEMENTE, o inteiro teor desta decisão 
ao Juízo prolator.  Solicitando-se as informações  de estilo,  no  prazo de 10 
(dez) dias, bem como, para dizer se houve o cumprimento da regra do art. 
526, do CPC. 

Intimem-se  os  Agravados/Interessados,  para,  querendo, 
responder ao recurso, juntando a documentação que entender conveniente, no 
prazo de 10 (dez) dias, na forma do inciso V, do art. 527, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista dos autos 
à douta Procuradoria de Justiça, para se pronunciar, igualmente, no prazo de 
10 (dez) dias.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
        Relator
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