
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017125-03.2013.815.0011
Origem : 1.ª Vara de Família de Campina Grande.
Relator : Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz Convocado.
Apelante : Eulállia Maria da Costa Lima.
Advogado : Ludimila A. de Araújo (OAB/PB 12.025).
Apelado : Francimil de Lima Silva e outros.
Defensor        : Gilvan de Alcântara Gusmão.

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE
PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO
DE HERANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO.  RECONHECIMENTO  DA
PATERNIDADE.  PETIÇÃO  DE  HERANÇA  E
PARTILHA  A  SEREM  POSTULADOS  EM
AÇÃO  PRÓPRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
APRECIAÇÃO  DA  PETIÇÃO  DE  HERANÇA
CUMULADA  COM  RECONHECIMENTO  DE
PATERNIDADE.  DIREITO  SUCESSÓRIO
RECONHECIDO.  INVENTÁRIO  REALIZADO
ANTES  DO  RECONHECIMENTO  DA
PATERNIDADE DA AUTORA. DECLARAÇÃO
DE  NULIDADE  DA  PARTILHA  COM
READEQUAÇÃO  DA  LEGÍTIMA  EM  AÇÃO
AUTÔNOMA.  PROVIMENTO EM PARTE DO
APELO.

-  Não  há  óbice  para  que  os  pedidos  de
reconhecimento de paternidade post mortem e petição
de  herança  sejam  apreciados  cumulativamente.  A
própria  LOJE  prevê,  em  seu  art.  168,  III,  a
competência da Vara de Família para  “as ações de
investigação  de  paternidade  ou  maternidade,
cumuladas  ou  não  com  petição  de  herança  ou
alimentos, ou com a de nulidade de testamento, bem
como  as  ações  ordinárias  de  reconhecimento  de
filiação paterna ou materna”.

-  Assim, é de se reconhecer o direito sucessório da
apelante, nos termos do que dispõe o artigo 1.824 do
CC, que reza: “O herdeiro pode, em ação de petição
de  herança,  demandar  o  reconhecimento  de  seu
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direito  sucessório,  para  obter  a  restituição  da
herança, ou parte dela, contra quem, na qualidade
de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.”

- Verificando-se que a partilha dos bens deixados pelo
pai  da  autora  foi  realizada  sem a  sua  participação,
cabe  a  herdeira  reconhecida  posteriormente  ajuizar
ação autônoma para desconstituir aquela partilha, de
modo a ver restituída a herança ou parte dela, com a
readequação das legítimas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar
provimento parcial ao recurso apelatório, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Eulália Maria da
Costa Lima (fls.  224/228),  desafiando sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara  de  Família  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  “Ação  de
Reconhecimento  de  Paternidade  Post  Mortem  c/c  Petição  de  Herança  e
Indenização” ajuizada em face de Francimil de Lima Silva e outros, julgou
parcialmente procedente a  ação para declarar  a paternidade da promovente
como atribuída ao falecido Sr. Milton da Costa Lima.

Em  suas  razões,  a  autora  aduz  que  a  sentença  merece  ser
modificada uma vez que embora tenha reconhecido a paternidade com relação
ao senhor Milton da Costa Lima, quanto à petição de herança, entendeu que tal
pedido deveria ser feito em ação própria.

Sustenta inexistir impedimento para que a ação de petição de
herança seja cumulada com o reconhecimento de paternidade, concluindo que
a consequência do ato é  a  declaração de sua qualidade de herdeira  com a
anulação da partilha.

Ao final, requer o provimento do apelo, no sentido de julgar
procedente o pedido formulado na inicial de petição de herança, atribuindo-lhe
a  qualidade  de  herdeira,  declarando-se  consequentemente  a  nulidade  da
partilha de bens do senhor Milton da Costa Lima, condenando os recorridos,
ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões  apresentadas  pelo defensor  público  requerendo
que seja acatada a manifestação apresentada às fls. 91/92 (fls. 232).

Ausência de contrarrazões por parte de Francimil Lima da Silva
(fls. 238).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do feito,
sem manifestação meritória (fls. 244/245).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
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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,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça. 

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso apelatório, passando à sua análise.

A apelante aduz que não há impedimento para que a ação de
petição de herança seja cumulada com o reconhecimento de paternidade.

Com  efeito,  não  há  óbice  para  que  tais  pedidos  sejam
formulados  conjuntamente.  A própria  LOJE  prevê,  em seu  art.  168,  III,  a
competência  da  Vara  de  Família  para  “as  ações  de  investigação  de
paternidade ou maternidade, cumuladas ou não com petição de herança ou
alimentos,  ou  com  a  de  nulidade  de  testamento,  bem  como  as  ações
ordinárias de reconhecimento de filiação paterna ou materna”.

Assim, é de se reconhecer o direito sucessório da apelante, nos
termos do que dispõe o artigo 1.824 do CC, que reza: “O herdeiro pode, em
ação  de  petição  de  herança,  demandar  o  reconhecimento  de  seu  direito
sucessório, para obter a restituição da herança, ou parte dela, contra quem,
na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.”

A jurisprudência admite a cumulação de pedidos, inclusive com
a  nulidade  da  partilha  efetivada  sem  a  participação  de  filho  reconhecido
posteriormente. Vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
RECONHECIMENTO  DE  FILIAÇÃO  SOCIOAFETIVA.
PETIÇÃO  DE  HERANÇA.  ACOLHIMENTO  ANULAÇÃO
DA  PARTILHA  AUTOMÁTICA.  DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.  1. O fundamento a respaldar a petição de
herança  é  a  existência  de  um  novo  herdeiro  até  então
desconhecido,  alheio  a  qualquer  circunstância  levada  em
consideração  na  partilha  já  realizada.  2.  A  nulidade  da
partilha, neste caso, advém de mudança qualitativa posterior
verificada  na  situação  de  fato  antes  considerada,  em
decorrência  do  resultado  de  procedência  da  ação  de
investigação  de  paternidade  sócio-afetiva  a  viabilizar  a
pretensão deduzida  na  petição  de  herança,  causas  externas
estas  que afetarão  a  partilha,  mas não por vício intrínseco
desta. 3. O prazo decadencial de 1 ano para anular a partilha,
art. 2.027, do CC, somente teria seu termo inicial com o trânsito
em julgado da sentença de procedência de reconhecimento da
filiação  sócio-afetiva.  4.  No  entanto,  destaca-se  que  é
automática  anulação  da  partilha  que  não contemplou filho
reconhecido,  e  que outra seja  efetuada,  tendo em vista que
sem sua  participação o  ato  padece  de  nulidade absoluta,  a
qual não se convalesce com o tempo e não se sujeita a prazo
decadencial  ou  prescricional. Precedentes  do  STJ.  Apelo
conhecido e provido. (TJGO; AC 0452062-20.2006.8.09.0129;
Pontalina;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Walter  Carlos
Lemes; DJGO 15/09/2016; Pág. 369) (destaque nosso)

Não obstante essa possibilidade, o juiz consignou o seguinte:

“Quanto à petição de herança é decorrência lógica
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do  reconhecimento  da  paternidade,  tendo  como
efeito o desfazimento da partilha e a sua renovação,
incluindo a herdeira excluída para assim assegurar o
seu direito ao respectivo quinhão hereditário, porém,
tal  pedido  deverá  ser  feito  em  ação  própria,
juntamente com o pedido de indenização.”

Infere-se dos autos que quando o senhor Milton da Costa Lima
faleceu,  tramitava  o  inventário  da  mãe  dos  autores,  sob  o  número
001.2007.018844-4. Desse modo, os demandados informaram o falecimento
do pai naqueles autos, e seguiram com o processo de inventário dos seus pais,
com a partilha dos bens, não tendo havido participação da autora. 

Saliente-se  que  a  citada  ação  de  inventário  encontra-se
arquivada, de acordo com informações constantes às fls. 25. 

Logo, estando os autos do inventário arquivado, tenho que a
nulidade da partilha com a consequente restituição da herança ou parte dela,
com a readequação das legítimas, deve ser postulada em ação própria, uma vez
que a apelante fora preterida, como entendeu o magistrado sentenciante. Nesse
sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SUCESSÕES.  AÇÃO  DE
PETIÇÃO  DE  HERANÇA.  FILIAÇÃO
RECONHECIDA E  DECLARADA POR MEIO DE
AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE.
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRAZO
PRESCRICIONAL  QUE  PASSA  A  CORRER  A
PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA
SENTENÇA  PROFERIDA  NA  INVESTIGATÓRIA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO SUCESSÓRIO.
RESTITUIÇÃO  DOS  BENS  DA  HERANÇA.
NULIDADE  DA  PARTILHA  HOMOLOGADA.
LIMITES  DA  LIDE.  NOVA  PARTILHA  A  SER
REALIZADA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO OU
EM  AÇÃO  AUTÔNOMA.  1.  De  acordo  com  a
jurisprudência  do  STJ,  o  termo  inicial  para  o
ajuizamento da ação de petição de herança é a data
do trânsito em julgado da ação de investigação de
paternidade, momento em que resta confirmada sua
condição de herdeiro. Considerando que a sentença
que  julgou  procedente  a  ação  de  investigação  de
paternidade transitou em julgado em 16.09.2009 e a
presente ação de petição de herança foi proposta em
21.11.2013,  não  há  cogitar  de  prescrição,  tendo
presente  que  o  prazo  prescricional  aplicável  na
hipótese é de 10 (dez) anos, por força do art. 205 do
Código Civil. 2. A ação de petição de herança tem
duplo  objetivo:  O  reconhecimento  judicial  da
qualidade sucessória e a restituição de todos os bens
à herança, ou parte  dela se  estiverem na posse de
terceiros. O reconhecimento do autor como filho do
de  cujus  implica  a  nulidade  da  partilha  levada  a
efeito  e  homologada  nos  autos  do  inventário,
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impondo-se sua readequação, de modo a equilibrar
as  legítimas,  já  que  preterido  um  herdeiro
necessário.  As demais  questões trazidas  pela parte
demandada acerca do direito de meação da viúva, do
direito  real  de  habitação  do  cônjuge  sobre  a
residência  familiar,  da  boa-fé  dos  terceiros
adquirentes  e  da  responsabilidade  pelo  pagamento
das custas  do  inventário,  devem ser  dirimidas por
ocasião da futura partilha, como decidiu o julgador
de primeiro grau, a ser deduzida nos próprios autos
do  inventário  ou  em  ação  autônoma.  Sentença
mantida. Negaram provimento. Unânime. (TJRS; AC
0203835-12.2017.8.21.7000;  Pelotas;  Oitava
Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos;
Julg. 31/08/2017; DJERS 06/09/2017) 

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO APELATÓRIO, apenas para acolher o pedido de petição
de herança, reconhecendo o direito sucessório da apelante, mantendo-se
incólume todos os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des,  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. 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,  27  de
fevereiro de 2018.

Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado - Relator
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