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REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.  NULIDADE.
DEMANDA  DESAPROPRIATÓRIA
AJUIZADA  EM  FACE  DE  ESPÓLIO.
SUPERVENIENTE  PARTILHA  DE  BENS.
NECESSIDADE  DE  REGULARIZAÇÃO  DO
POLO  PASSIVO.  INSTRUÇÃO
CONTINUADA  EM  FACE  DO  ESPÓLIO  E
DE  UM  DOS  HERDEIROS.  AVALIAÇÃO
JUDICIAL  REALIZADA  SEM  A
INTEGRAÇÃO  DOS  DEMAIS  POSSÍVEIS
CONDÔMINOS/HERDEIROS.  NULIDADE
RECONHECIDA.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL DO
REEXAME E DO APELO.

-  Em se verificando a superveniência  informação
de partilha de bens do de cujus, deve-se regularizar
o  polo  passivo  da  demanda  expropriatória  de
imóvel  que  compunha  o  acervo  hereditário,
reconhecendo-se a nulidade dos atos posteriores de
avaliação,  efetivados  sem  a  presença  dos  outros
condôminos/herdeiros.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em
dar  provimento  parcial  ao  reexame  e  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime. 

Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0002720-22.2008.815.0371 1



Trata-se de Apelação Cível interposta por Flávio Henrique
Gadelha  de  Abrantes  e  Maria  de  Lourdes  Gomes  Sarmento  contra
sentença  (fls.  280/282)  proferida  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da  Comarca  de
Sousa que, nos autos da “Ação de Desapropriação c/c Pedido de Imissão de
Posse”  ajuizada pelo  Município do Lastro,  julgou procedente o pedido
inicial.

Na peça de ingresso, o ente federado relatou que promoveu a
desapropriação,  através  do  Decreto  nº  22/2008,  de  determinadas  para  a
construção de casas populares no programa denominada “Cheque Moradia”,
mediante convênio com o Estado da Paraíba. Aduziu que,  em virtude da
ausência de acordo quanto ao preço dos imóveis, foi forçado ao ajuizamento
da presente demanda.

Enfatizou que a Comissão de Avaliação estimou o valor do
bem em R$ 741,66  (setecentos  e  quarenta  e  um reais  e  sessenta  e  seis
centavos), emitindo cheque em nome do Espólio de Augusto Gonçalves de
Abrantes. Ao final, postulou a concessão de imissão na posse do imóvel e a
procedência da demanda desapropriatória.

Imissão de posse deferida (fls. 27).

Contestação  apresentada  por  Ricardo  Augusto  Gadelha  de
Abrantes,  Flávio  Henrique  Gadelha  de  Abrantes  e  sua  esposa  Maria  de
Lourdes Gomes Sarmento, Nagib Lutif de Abrantes e sua esposa Ednaerre
Torres  de  Abrantes  (herdeiros  de  Augusto  Gonçalves  de  Abrantes)  (fls.
35/40), alegando a preliminar de litisconsórcio necessário. 

Ainda  preliminarmente,  sustentaram  não  existir  decreto
expropriatório, mas tão somente de declaração de utilidade pública do bem.
No  mérito,  defenderam  que  o  preço  ofertado  é  insignificante,  tendo  a
avaliação  sido  realizada  como  se  imóvel  rural  fosse,  a  preço  que  foi
afirmado para fins de reforma agrária. Asseveram que não houve descrição
dos critérios na planilha apresentada, não se esclarecendo a avaliação.

Peça  contestatória  apresentada  pelo  Espólio  de  Augusto
Gonçalves  de  Abrantes  (fls.  44/47),  representado  pela  inventariante
Raimunda  Gadelha  de  Abrantes,  afirmando  a  declaração  de  utilidade
pública  de  uma área  de  11.284  m²  para  construção  de  casas  populares.
Sustentou o preço vil da avaliação de R$ 0,06 (seis centavos) por metro
quadrado  de  um  terreno  urbano.  Indicou  como  justa  indenização  R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Réplica impugnatória apresentada (fls. 49/53).

O  Juízo  a  quo rejeitou  a  preliminar  de  litisconsórcio
necessário,  por  não  se  tratar  de  inventariante  dativo,  bem  como  a  de
ausência do decreto expropriatório (fls. 82/84).
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Petição apresentada pelo Espólio de Augusto Gonçalves de
Abrantes  e  por  Flávio  Henrique  Gadelha  de  Abrantes,  pleiteando  a
realização de perícia judicial,  e, ainda,  informando a partilha de bens do
espólio, extinguindo-o (fls. 88/92).

Após incidentes procedimentais, culminando na definição de
data  para  a  perícia,  Flávio  Henrique  Gadelha  de  Abrantes  e  sua  esposa
apresentaram  petição  (fls.  182/184),  informando  que,  a  despeito  da
indicação da  extinção do espólio  com a  partilha  dos  bens,  ainda  estava
sendo intimado como inventariante, sendo, porém, apenas detentor de 1/10
do imóvel em desapropriação, ilegítimo, portanto, a responder a presente
demanda. Ao final, requereram a intimação do promovente para regularizar
o  polo  passivo  da  ação,  bem  como  sua  admissão  na  qualidade  de
condôminos do bem em expropriação.

Despacho  saneador  proferido,  para  que  o  Município
constituísse novo patrono e retificasse o polo passivo, intimando, ainda, o
perito para informar sobre a realização do laudo pericial (fls. 187), tendo
este informado que, por motivo de doença, ainda não havia sido efetivada,
indicando data para sua realização (fls. 190).

Após a informação do perito,  o Juízo  a quo determinou a
intimação das partes sobre a data e horário da perícia e para a indicação de
assistente e quesitos (fls. 192v).

Informação sobre a  perícia  (fls.  203)  e  Laudo apresentado
(fls. 209/215), avaliando o bem em R$ 38.215,26 (trinta e oito mil, duzentos
e quinze reais e vinte e seis centavos).

A causídica Área Zenaide Nóbrega Gadelha peticionou (fls.
225/226), informando ter sido intimada como patrona de Ricardo Augusto
Gadelha de Abrantes, asseverando, porém, que o pedido de integração como
litisconsorte dos herdeiros não foi aceito pelo magistrado de primeiro grau,
de forma que não há que se falar em atuação de representação do referido
“interessado”.

Petitório juntado por Flávio Henrique Gadelha de Abrantes e
sua esposa (fls. 227/232), asseverando a extinção do espólio e a falta de
intimação  dos  demais  coerdeiros.  Impugna,  ainda,  o  laudo  apresentado,
ressaltando  não  apresentar  clareza  em  seus  dados  de  forma  que  não  é
compreensível por qualquer pessoa. Indicou que o Anexo II é impreciso,
indicando alguns de seus pontos duvidosos, pleiteando a intimação do perito
para realização de novo laudo ou esclarecimento do constante dos autos.

Manifestação apresentada pelo Município do lastro (fls. 241).

Em  despacho  saneador,  o  Juiz  sentenciante  determinou  a
intimação  do  ente  federado  para  precisar  qual  imóvel  objeto  de
desapropriação, sua localização e qual o herdeiro recebeu o referido bem
(fls. 242).

Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0002720-22.2008.815.0371 3



O Município do Lastro pleiteou dilação de prazo (fls. 243;
245), até que, por meio de nova Procuradora constituída, informou que o
imóvel  passou a  ser  do  herdeiro  Flávio  Henrique  Gadelha  de  Abrantes,
indicando-o como integrante do polo passivo e delimitando este à antiga
Fazenda Lastro II (fls. 258).

Impugnação  ao  Laudo  indeferida  por  meio  de  decisão
interlocutória (fls. 262/262v).

Sobreveio,  após,  sentença  de  procedência  (fls.  280/282),
mantendo-se,  em  preliminar,  os  fundamentos  da  decisão  de  rejeição  da
impugnação ao laudo pericial, acolhendo o valor por este obtido, deixando,
porém, de condenar o autor em custas e honorários.

Inconformados, Flávio Henrique Gadelha de Abrantes e sua
esposa interpuseram Apelação (fls. 288/309), alegando, preliminarmente, a
nulidade por imprecisão dos chamados para compor o polo passivo. Ainda
em  preliminar,  defendem  a  nulidade  do  laudo  de  avaliação  do  bem
expropriado, diante da imprecisão, obscuridade e omissão, ressaltando não
ter o juízo sentenciante fundamentado a razão do acolhimento dos cálculos
do perito.

No mérito, aduzem a discordância com o valor do imóvel,
afirmando que, em sede do inventário e partilha, a sua avaliação foi de R$
120.000,00 (cento  e  vinte  mil  reais).  Por  fim,  impugnam a  ausência  de
condenação em honorários advocatícios, pugnando, após, pelo provimento
do apelo  e  anulação da  sentença  para  regularização do polo  passivo  ou
anulação do laudo de avaliação ou, subsidiariamente, pleiteiam a reforma da
sentença  e  fixação  de  valor  indenizatório  justo,  com  a  condenação  em
honorários advocatícios.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  311/314),  pleiteando  o
desprovimento do apelo.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 321/327).

É o relatório.

VOTO.

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

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço da apelação, bem como do reexame necessário, passando à análise
de seus argumentos.
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Como  relatado,  os  apelantes  sustenta,  preliminarmente,  a
existência  de  vício  de  nulidade,  por  ausência  de  regularização  do  polo
passivo, bem como de delimitação do objeto da demanda, em substancial
descumprimento a despacho saneador proferido pelo Juízo a quo.

Conforme  se  infere  dos  autos,  a  presente  demanda
consubstancia  pretensão  desapropriatória  pelo  Município  do  Lastro  que,
diante da ausência de acordo extrajudicial em relação à justa indenização
pelo valor  do imóvel a ser expropriado, ajuizou esta ação, com base  no
Decreto nº 22/2008, cujo art. 1º assim dispôs:

“Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para
fins  de  desapropriação,  01  (uma)  área  de  terra
rural  medindo  11.284  m²,  situada  no  imóvel
denominado  Lastro,  localizado  no  Município  de
Lastro, neste Estado, pertencente ao ESPÓLIO DE
AUGUSTO  GONÇALVES  DE  ABRANTES,
devidamente  registrada  no  Cartório  Único  da
Comarca de Sousa, fls. 88 do Livro nº 3-Y, em 14
de julho de 1967, possuindo os seguintes limites e
confrontações:  Ao  norte:  187,07  metros  com  o
expropriado:  ao sul 32.69 metros com a estrada
vicinal;  ao  leste:  146.35  metros  com  estrada
vicinal;  a  oeste:  113.54  metros  com  terreno  da
CEHAP, conforme Memorial descritivo anexo”.

A  demanda  se  iniciou  em  face  do  Espólio  de  Augusto
Gonçalves  de  Abrantes,  representado  por  inventariante,  sendo  negada  a
integração à lide, na qualidade de litisconsortes passivos, dos herdeiros do
falecido (fls. 82/84). Passaram, portanto, a figurar como sujeitos processuais
o ente federado e o espólio.

Em  determinado  momento  processual,  antes  mesmo  da
realização  da  perícia,  o  inventariante  e  um  dos  herdeiros  do  de  cujus
peticionaram,  pleiteando  a  avaliação  judicial  e  informando  acerca  da
extinção do espólio, ante a partilha de bens (fls. 88/92).

Por  ocasião  da  continuidade  do  feito  como  se  hígido
estivesse o espólio, bem como diante de suas intimações posteriores como
ainda na qualidade de inventariante,  Flávio Henrique Gadelha de Abrantes
requereu  a  intimação  do  Município  do  Lastro  para  regularizar  o  polo
passivo da ação, bem como sua admissão na qualidade de condômino do
bem em expropriação, detentor de um décimo do imóvel.

Foi  apresentado  o  Termo  de  Audiência,  em  que  houve
homologação judicial do acordo de partilha de bens. Dos termos do acordo,
percebe-se  a  existência  de  dúvida  sobre  as  delimitações  acerca  do  que
abrange  a  propriedade  da  Fazenda  “Lastro”,  em  que  se  menciona  a
existência de uma “Fazenda Lastro I” e “Fazenda Lastro II”, dividindo-se,
ainda, a “Casa Grande da propriedade Lastro” (fls. 90/92).
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É certo que, com a partilha, o que se denominava “Fazenda
Lastro”,  ainda  que  eventualmente  considerada  a  sua  globalidade  pelo
Município expropriante, passou a um regime de condomínio, apresentando
condôminos com percentuais diversos da propriedade dos bens.

Em face da situação, num primeiro momento, o Juiz titular
da comarca proferiu despacho, determinando a retificação do polo passivo
(fls.  187).  Após o feito ter  continuado por ocasião das manifestações do
perito  sobre  a  realização  da  avaliação,  tendo  esta  sido  concretizada  a
despeito da ausência de regularização do polo passivo, mais uma vez o Juiz
titular determinou a intimação do ente federado para precisar qual imóvel
objeto  de  desapropriação,  sua  localização  e  qual  o  herdeiro  recebeu  o
referido bem (fls. 242).

O Município do Lastro, porém, após dois pedidos de dilação
de prazo (sob o argumento de que o engenheiro consultado para precisar a
informação da delimitação do imóvel expropriada disse ser imprescindível
um tempo maior para a confecção da planilha), restringiu-se a afirmar que o
imóvel se encontra devidamente individualizado e que, após partilha, passou
a ser do herdeiro Flávio Henrique Gadelha de Abrantes (fls. 258).

O  magistrado  substituto,  ato  contínuo,  proferiu  decisão
interlocutória rejeitando a impugnação ao laudo de avaliação (fls. 262/262v)
e, logo em seguida, prolatou sentença de procedência, ora apelada.

Pois  bem,  diante  desse  cenário,  não se  vislumbra maiores
dificuldades  para  se  observar  a  nulidade  procedimental  na  condução do
juízo  a  quo.  Isso  porque  é  nítida  a  necessidade  de,  no  mínimo  –
considerando  a  existência  de  um  único  imóvel  a  ser  denominado  de
“Fazenda  Lastro”  –,  regularizar  o  polo  passivo  para  que  todos  os
condôminos  do  bem integrem  a  demanda  e  participem  do  contraditório
judicial.

Ora, é manifesta a imposição de um saneamento devidamente
preciso  sobre  qual  o  bem  expropriado  e  quem  são  seus  proprietários,
levando-se em conta a partilha de bens do de cujus Augusto Gonçalves de
Abrantes. 

Em situações de regularização do polo passivo em virtude da
superveniência de partilha dos bens de herança, confira-se a jurisprudência:

“AÇÃO  MONITÓRIA.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  MÉDICO-HOSPITALARES.
AJUIZAMENTO  EM  FACE  DO  ESPÓLIO,
REPRESENTADO  POR  HERDEIROS.  Partilha
finalizada  dois  anos  antes  do  ajuizamento.  Fato
que veio ao conhecimento após a manifestação da
viúva  herdeira.  Necessidade  de  oportunizar  a
regularização do polo passivo,  com a suspensão
do feito para a habilitação da herdeira, que não
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foi  observada.  Homenagem  aos  princípios  da
economia  e  celeridade  processuais.  Extinção
cassada,  com  o  retorno  dos  autos  para  a
regularização  do  polo  passivo  e  o  exame  da
denunciação da lide ofertada em sede de defesa
pela herdeira. Provimento do apelo”. 
(TJSP;  APL  1014389-42.2015.8.26.0100;  Ac.
11048440; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de
Direito  Privado;  Rel.  Des.  Vianna  Cotrim;  Julg.
07/12/2017; DJESP 08/01/2018; Pág. 1537).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA
E  VENDA.  RESOLUÇÃO  CONTRATUAL.
INADIMPLEMENTO  DO  PROMISSÁRIO
COMPRADOR.  NOTÍCIA  DE  ÓBITO  DE  UM
DOS  DEMANDADOS.  NECESSIDADE  DE
REGULARIZAÇÃO  DO  POLO  PASSIVO.
SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.  I.  Diante
da notícia de falecimento de um dos demandados,
é  imprescindível  a readequação do polo passivo
da demanda. II. Neste sentido, findo o inventário e
homologada  a  partilha  dos  bens  do  espólio,  é
parte legítima a sucessão do de cujus, integrada
por cada um de seus herdeiros, para suceder-lhe
no polo passivo da presente ação. III. Assim, ainda
que  o  óbito  do  corréu  osvino  tenha  ocorrido
anteriormente ao ajuizamento da lide, diante dos
princípios  da  economia  e  da  celeridade
processual, bem como da efetividade da prestação
jurisdicional  (art.  4º  do  NCPC),  impõe-se  a
desconstituição da sentença de extinção, para que
seja  promovida  a  inclusão  de  sua  sucessão,
mediante a citação dos herdeiros. Apelo provido.
Unânime”. 
(TJRS; AC 0326175-55.2017.8.21.7000; Alvorada;
Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos
Pereira; Julg. 29/11/2017; DJERS 13/12/2017).

A nulidade procedimental, no caso em questão, é verificada
antes mesmo da realização da perícia, uma vez que deveria ter sido sanada a
regularidade do polo passivo desde o despacho de fls. 187, para que fosse
oportunizada aos demais e eventuais detentores da condição de demandados
a  participação  da  perícia,  a  indicação  de  assistente  e  apresentação  de
quesitos.

Assim sendo, há de ser acolhida a preliminar de nulidade por
ausência  de  regularização  do  polo  passivo  da  demanda,  restando
prejudicadas as demais alegações da apelação e do reexame necessário.

- Conclusão
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DOU  PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário para ACOLHER a
preliminar de nulidade da sentença, reconhecendo o vício procedimental e
declarando nulos  todos os  atos  posteriores  ao despacho de fls.  187,  que
determinou a  regularização do polo passivo  da  demanda considerando a
realização  da  partilha  de  bens  do  espólio  promovido,  devendo  os  autos
retornar a instância de origem para a respectiva continuidade.

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, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  João Pessoa,  20 de março de
2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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