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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011720-48.2014.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : 1ª Vara da Comarca de Queimadas.
Agravante : Lidinalva de Souza Dantas.  
Advogado : Alexei Ramos de Amorim;

  Rembrandt Medeiros Asfora.   
Agravado : Josimar Inácio da Silva.
Advogado : Giuseppe Fabiano do Monte Costa;

  Edjunior Ferreira de Medeiros.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
INVENTÁRIO.  REMOÇÃO  DE
INVENTARIANTE  COM  NOVA  NOMEAÇÃO
DE  HERDEIRO  DESCOBERTO  APÓS  A
MORTE DO DE CUJUS, EM PRETERIÇÃO ÀS
DEMAIS  HERDEIRAS,  RECONHECIDAS
COMO  FILHAS  DO  FALECIDO  DESDE  O
NASCIMENTO  E NA  POSSE  DOS  BENS.
VIOLAÇÃO DA ORDEM ESTABELECIDA NO
ART. 990 DO CPC.  RECURSO PROVIDO.

-  Em que pese existir subsídio legal para a remoção
da agravante do posto de inventariante, não poderia o
Magistrado a quo abjurar o disposto no art. 990, II, do
Código de Processo Civil, nomeando pessoa estranha
ao  convívio  familiar,  gerando,  assim,  prejuízos  às
demais herdeiras, que se encontram na administração
dos bens, e ao próprio processo de inventário.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.
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Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lindinalva
de Souza Dantas contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca
da  Capital,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Inventário  e  Partilha,  em  questão
incidental,  deferiu  o  pleito  autorado  por  Josimar  Inácio  da  Silva,  ora
recorrido, removendo a agravante do encargo de inventariante e nomeando o
agravado em sua substituição.

Aduz  a  agravante  que  a  remoção de  inventariante  é  medida
extrema  e  só  se  justifica  quando  houver má  administração  do  acervo
patrimonial, deslealdade, desídia e má-fé, não sendo este o caso dos autos,
tendo a inventariante prestado termo de compromisso imediatamente após a
abertura do inventário, prestado suas primeiras declarações tempestivamente,
entre outras providências necessárias.

Ademais,  ainda  que  houvesse  retardo  ou  desídia  da
inventariante, não poderia a decisão ora agravada ter nomeado o agravado,
Josimar Inácio da Silva, que foi descoberto herdeiro apenas no final de 2011,
ou seja, quase dois anos após a abertura do inventário, e que não se encontra
na posse de qualquer dos bens nem em sua administração, desprezando o fato
de existirem quatro outras herdeiras possuidoras que nada fizeram para impor
óbice ao andamento do processo, não tendo o Magistrado de base justificado a
excepcional alteração da ordem prevista no art. 990 do CPC.

Por  conseguinte,  alega  ausência  de  intimação  pessoal  da
inventariante nos autos do incidente processual de remoção de inventariante,
violando seu direito à ampla defesa e ao contraditório,  e, ainda,  de suas 4
(quatro)  filhas  que  não  foram  intimadas  pessoalmente  nem  nos  autos  de
inventário e muito menos em retrocitado incidente. 

Ressalta o periculum in mora da decisão vergasta, uma vez que
o agravado, após nomeado como inventariante, mesmo sem a posse dos bens,
passou  a  ameaçar  os  locatários  dos  imóveis,  dizendo-se  proprietário  e
afirmando a majoração dos alugueis, ensejando a ruptura de contratos.

Requer, ao fim, a atribuição do efeito suspensivo, para que seja
tornada  sem efeito  a  decisão  agravada que removeu a inventariante  sem a
observância dos preceitos legais.

Pleito de tutela antecipada deferida (fls. 422/426).

Informações prestadas pelo juízo de base às fls. 433.

Contrarrazões apresentadas (fls.435/440), alegando a  revelia da
agravante quando do incidente de remoção de inventariante, não apresentando
resposta  a  várias  intimações  judiciais  nos  autos  do  processo de inventário,
restando  notória  sua  negligência  e  desrespeito  com  o  poder  judiciário.
Ademais, aduz abuso do direito de recorrer, pelo que pugna pela aplicação de
multa de 10% do valor causa, como penalidade e advertência.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 470/473).
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É o relatório. 

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interposto por
Lidinalva  de  Souza  Dantas contra  decisão  do  Juízo  a  quo que,  decidindo
incidente  processual,  removeu  a  agravante  do  encargo  de  inventariante,
nomeando o agravo em sua substituição.

Aduz  a  recorrente  ter  cumprido  com  suas  funções de
inventariante.  Contudo,  ainda  se  assim  não  fosse,  não  poderia  a  decisão
impugnada  ter  nomeado  o  agravado,  Josimar  Inácio  da  Silva,  que  foi
descoberto herdeiro quase dois anos após a abertura do inventário, e que não
se  encontra  na  posse  de  qualquer  dos  bens  nem  em  sua  administração,
desprezando o fato de existirem quatro outras herdeiras possuidoras que nada
fizeram para impor óbice ao andamento do processo, não tendo o Magistrado
de base justificado a excepcional alteração da ordem prevista no art. 990 do
CPC.

Afirma também ausência de intimação pessoal sua e de suas
filhas  nos  autos  do  incidente  processual  de  remoção  de  inventariante,  em
manifesta violação de seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

De outra senda, defende-se o agravado afirmando a  revelia da
agravante quando do incidente de remoção de inventariante, não apresentando
resposta  a  várias  intimações  judiciais  nos  autos  do  processo de inventário,
restando notória sua negligência e desrespeito com o poder judiciário. 

Pois bem.

Estabelece o Código de Processo Civil:

“Art. 996. Requerida a remoção com fundamento em
qualquer  dos  números  do  artigo  antecedente,  será
intimado o inventariante para, no prazo de 5 (cinco)
dias, defender-se e produzir provas.”

Observa-se,  pois,  não  exigir  a  lei  que  a  intimação  do
inventariante seja pessoal, bastando para tanto a intimação de seu procurador,
situação esta devidamente comprovada nos autos às fls. 59.

Neste sentido, Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais:

PROCESSO  CIVIL  -  REMOÇÃO  DE
INVENTARIANTE  -  INTIMAÇÃO  PESSOAL  -
DESNECESSIDADE  -  INÉRCIA  -  DESTITUIÇÃO
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DO CARGO. O art. 996 do Código de Processo Civil
não exige a intimação pessoal da inventariante para
se defender no incidente que visa à sua remoção.
Estando a inventariante devidamente representada
no processo de inventário por advogado constituído,
deve a este se dirigir a intimação para apresentar
defesa  nos  autos  do  incidente  de  remoção  de
inventariante. Evidenciada  a  inércia  da
inventariante na promoção do regular andamento do
feito,  deve  esta  ser  destituída  do  cargo  a  teor  da
norma insculpida no art. 995, II, do CPC, mormente
quando arquivado o processo em decorrência de sua
desídia.  (TJMG- Apelação Cível 1.0699.08.086355-
7/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  04/10/2011,
publicação da súmula em 14/10/2011) 

Por conseguinte, quanto à intimação dos demais herdeiros,  in
casu,  das 4 (quatro filhas) da agravante,  no incidente de remoção, também
consigno sua desnecessidade. Não pode, pois, se criar requisito não previsto
em lei.  Conforme  já  mencionado,  o  Diploma  Processual  Civil  restringe  a
exigência de intimação ao inventariante. Neste sentido:

SUCESSÕES.  INVENTÁRIO.  REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE.  NULIDADE  INOCORRENTE,
INTIMAÇÃO DO  INVENTARIANTE QUE
APRESENTOU  DEFESA,  DESNECESSÁRIO
INTIMAR OS DEMAIS  HERDEIROS (CPC,  ART.
996).  MOTIVOS  DETERMINANTES,
ENUMERAÇÃO DO ART. 995 DO CPC QUE NÃO
É  EXAUSTIVA.  REMOÇÃO E  NOMEAÇÃO  DE
OUTRO  INVENTARIANTE NA  ORDEM
ESTABELECIDA  (ART.  990,  III).  DECISÃO
MANTIDA.  AGRAVO  DESPROVIDO.  (Agravo  de
Instrumento Nº 70017067182, Oitava Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luiz  Ari
Azambuja Ramos, Julgado em 23/11/2006) 

Entrementes, tenho que procede a alegação da agravante acerca
da violação da ordem de preferência do art. 990, II, do CPC, in verbis:

“Art. 990. O juiz nomeará inventariante: 
I  -  o  cônjuge  ou  companheiro  sobrevivente,  desde
que estivesse convivendo com o outro ao tempo da
morte deste; 
II  -  o  herdeiro  que  se  achar  na  posse  e
administração do espólio, se não houver cônjuge ou
companheiro sobrevivente ou estes não puderem ser
nomeados;
III - qualquer herdeiro, nenhum estando na posse e
administração do espólio;
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IV  -  o  testamenteiro,  se  Ihe  foi  confiada  a
administração do espólio ou toda a herança estiver
distribuída em legados;
V - o inventariante judicial, se houver;
Vl  -  pessoa  estranha  idônea,  onde  não  houver
inventariante judicial.”

Consigno,  pois,  que  a  ordem na  nomeação do inventariante,
prevista no artigo acima declinado, deve ser, em regra, obedecida, só podendo
ser desconsiderada se efetivamente existentes circunstâncias que autorizem tal
escolha. 

Averiguando o caso posto, percebo que o Magistrado a quo ao
deixar de nomear qualquer das quatro filhas herdeiras que se encontravam na
posse  e  administração  dos  bens,  elegendo  como  novo  inventariante  o  Sr.
Josimar  Inácio  da  Silva,  não  apontou,  em  seu  decisório,  as  razões  que  o
levaram a excepcionar a ordem legal de preferência.

Ora, clarividente resta que a nomeação do novo inventariante,
por se tratar de herdeiro descoberto após a morte do de cujus, em preterição às
demais herdeiras, reconhecidas como filhas do falecido desde o nascimento,
não trará a harmonia necessária ao andamento do processo de inventário em
liça. 

Assim, em que pese existir subsídio legal para a remoção da
agravante do posto de inventariante, não poderia o Magistrado a quo abjurar o
disposto  no  art.  990,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  nomeando  pessoa
estranha ao convívio familiar, gerando, assim, prejuízos às demais herdeiras
que se encontram na administração dos bens.

Acerca da necessidade de observância da ordem prevista no art.
990, II, do CC, jurisprudência desta Corte de Justiça:

INVENTÁRIO.  HABILITAÇÃO  DE
COMPANHEIRA.  SOCIEDADE  DE  FATO
JUDICIALMENTE  RECONHECIDA.  VOCAÇÃO
HEREDITÁRIA.  EXISTÊNCIA  DE
DESCENDENTES. FILHOS MENORES NASCIDOS
DO  LEITO  CONJUGAL  DA  RECONHECIDA
SOCIEDADE  DE  FATO.  REQUERIMENTO  DE
NOMEAÇÃO  DE  INVENTARIANTE.
INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTARIANTE  DATIVO  QUE  NÃO  TEM
INTERESSE  NO  INVENTÁRIO.  NOMEAÇÃO
INDEVIDA.  DIREITO  DA  COMPANHEIRA  QUE
REPRESENTA  OS  FILHOS  MENORES.
CONHECIMENTO  E  PROVIMENTO  DO
RECURSO.  NA  UNIÃO  ESTÁVEL,  SALVO
CONTRATO  ESCRITO  ENTRE  OS
COMPANHEIROS,  APLICA-SE  ÀS  RELAÇÕES
PATRIMONIAIS,  NO QUE COUBER,  O  REGIME
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DA  COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS,  CC,  art..
1.725.  O  COMPANHEIRO  OU  COMPANHEIRA
PARTICIPARÁ  DA  SUCESSÃO  DO  OUTRO,
QUANTO  AOS  BENS  ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE  NA  VIGÊNCIA  DA  UNIÃO
ESTÁVEL,  COM  DIREITO  A  UMA  QUOTA
EQUIVALENTE À QUE POR LEI FOR ARBITRADA
AO  FILHO  COMUM,  CC,  ART.  1.790,l.  O  JUIZ
NOMEARÁ  INVENTARIANTE  QUALQUER
HERDEIRO, NENHUM ESTANDO NA POSSE E
ADMINISTRAÇÃO  DO  ESPÓLIO,CPC,  art.
990,111. 
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
01220020001793001, 4ª Câmara cível, Relator DES.
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. 
em 18-08-2009) 

E, ainda, de outros Tribunais pátrios:

“SUCESSÕES  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -
INVENTÁRIO  -INVENTARIANTE  --  CÔNJUGE
SUPERSTITE  -  FALECIMENTO  NO  CURSO  DO
INVENTÁRIO  - NOMEAÇÃO  DO  HERDEIRO
QUE SE ACHA NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO
DO  ESPÓLIO  -  ORDEM  DE  PREFERÊNCIA
ESTABELECIDA  PELO  ART.  990, DO  CPC  -
OBSERVÂNCIA  -  PROVIMENTO.  
- A ordem de nomeação de inventariante prevista no
art. 990, do CPC, dever ser observada, excetuadas as
hipóteses  em  que  o  magistrado  tenha  fundadas
razões  para desconsiderá-la.”  (TJMG -  Agravo de
Instrumento-Cv 1.0024.11.024371-4/002, Relator(a):
Des.(a)  Barros  Levenhagen  ,  5ª  CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 10/07/2014, publicação da súmula em
22/07/2014) 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  INVENTÁRIO  -
NOMEAÇÃO  DE  INVENTARIANTE  -  POSSE  E
ADMINISTRAÇÃO  DOS  BENS  DO  ESPÓLIO  -
PROVA  -  PREFERÊNCIA  LEGAL  -  DECISÃO
REFORMADA.  
1 -  Havendo indício de prova da prévia investidura
de um dos herdeiros na posse e administração dos
bens do espólio, a legitimidade para o exercício da
inventariança é deste, na forma do inciso II do art.
990 do Código de Processo Civil.” 
(TJMG  -  Agravo  de  Instrumento-Cv
1.0024.13.076493-9/001, Relator(a): Des.(a) Sandra
Fonseca  ,  6ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
28/05/2013, publicação da súmula em 07/06/2013)
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“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INVENTÁRIO.
REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. ADEQUADA A
NOMEAÇÃO  DE  HERDEIRA  QUE  SE
ENCONTRA  NA  POSSE  E  ADMINISTRAÇÃO
DOS BENS DO ESPÓLIO.  ATENDIMENTO DA
ORDEM  DE  PREFERÊNCIA  DO  ART.  990,
INCISO  II,  DO  CPC.  NEGADO  SEGUIMENTO.”
(Agravo  de  Instrumento  Nº  70062986658,  Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Liselena  Schifino  Robles  Ribeiro,  Julgado  em
11/12/2014)  

Ante  o  exposto,  ratificando a  liminar  de  fls.  422/426,  DOU
PROVIMENTO ao recurso, tornando sem efeito a decisão que removeu a
agravada  e,  concomitantemente,  nomeou  como  novo  inventariante  o  ora
recorrido, face à inobservância à ordem estabelecida no art. 990 do Código de
Processo Civil, o que deve ser corrigida.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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