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  Costa

APELAÇÃO. INVENTÁRIO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR
ABANDONO  DA  CAUSA.  INÉRCIA  DA
INVENTARIANTE.  IRRESIGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA
PROVIDÊNCIA  A  ESSA  ESPÉCIE  DE
PROCEDIMENTO.  PREVISÃO  DE  MEDIDA
ESPECÍFICA NO  ART.  995,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  REMOÇÃO E  SUBSTITUIÇÃO
DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. ANULAÇÃO
DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS
AUTOS  À  ORIGEM  PARA  REGULAR
TRAMITAÇÃO.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO
DO  RECURSO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
§ 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

-  Considerando  a  natureza  especial  da  ação  de
inventário,  não  se  admite  a  extinção  do  processo,
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mesmo diante de eventual abandono ou inércia do
inventariante. 

-  O  art.  995,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,
preconiza solução própria para essa paralisação não
justificada  da  marcha  processual,  qual  seja,  a
remoção e  sua substituição do então representante
do espólio por outro interessado na herança ou por
inventariante dativo.

- Não tendo a decisão de primeiro grau atendido a
esse regramento, é de se dar provimento ao apelo,
anulando-se a sentença prolatada e possibilitando-se
o  retorno  dos  autos  à  origem,  para  regular
tramitação.

-  A  previsão  do art.  557,  §  1º-A, do  Código  de
Processo Civil, permite ao Relator dar provimento a
recurso, através de provimento monocrático, quando
a decisão recorrida  estiver  em manifesto  confronto
com a jurisprudência de Tribunal Superior.

Vistos.

Josirene Alves Leite ingressou, perante a 3ª Vara da
Comarca de Bayeux, com pedido de abertura de Inventário dos Bens deixados pelo
falecimento de Josias Carlos Leite, fls. 02/04.

Ao  que,  por  ora,  interessa,  após  uma  série  de
incidentes processuais, o Juiz de primeiro grau determinou o retorno do feito à sua
devida  ordem,  mediante  a  intimação  pessoal  da  requerente,  na  qualidade  de
inventariante, para prestar as primeiras declarações, sob pena de extinção, fl. 324.

Apelação Cível nº 0001562-82.2010.815.0751                                       2



Nada obstante devidamente intimada, fls. 328/329, a
representante do espólio deixou o prazo decorrer  in albis,  conforme registrado na
certidão de fl. 329/V.

Em sequência, através da sentença exarada à fl. 330, o
magistrado julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267,
inciso  III  e  §  1º,  do  Código  de  Processo  Civil,  como se  extrai  do  excerto  abaixo
reproduzido:

Ex positis, atento ao que mais dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie, com fulcro
no artigo 267, III, e seu §1º do COC.
DECLARO  EXTINTO  O  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Custas  não  cobráveis  (art.  12  da  Lei  1.060/50.
Honorários ex lege, fixados em 10%, se cabíveis.

Irresignados,  os  herdeiros  Bruno  Hugo  Cordeiro
Silva  Leite  e  Rafaela  Kelly  da  Silva interpuseram  a  Apelação  de  fls.  347/353,
argumentando, em síntese, que, em se tratando de inventário não há que se falar em
extinção do feito sem resolução de mérito, diante do dispositivo específico do art.
995, II, do Código de Processo Civil, haja vista os interesses envolvidos. 

Determinação  de  remessa  do  feito  a  esta  Corte  de
Justiça, independentemente de apresentação de contrarrazões, fl.354.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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DECIDO

Consoante  relatado,  por  meio  da  irresignação  em
apreciação, intentam os apelantes, Bruno Hugo Cordeiro Silva Leite e Rafaela Kelly
da Silva, a anulação do édito de primeiro grau, o qual julgou extinto sem resolução
de mérito o Inventário dos Bens deixados pelo falecimento de Josias Carlos Leite,
por abandono de causa, ao argumento de que a sua natureza especial dessa demanda
não admite essa providência, ainda que diante de eventual abandono ou inércia do
inventariante. 

Sem grandes delongas, tenho que, de fato, têm razão
os recorrentes. Tal fato acontece, porque os interesses que permeiam essa espécie de
procedimento  não  se  cingem  à  pessoa  do  inventariante,  alcançando  os  demais
herdeiros e, até mesmo, a Fazenda Pública.

Com  efeito,  não  obstante  a  inventariante  tenha-se
quedado inerte, a lei preconiza solução própria para essa paralisação não justificada
da marcha processual, qual seja, a remoção e sua substituição do então representante
do espólio por outro interessado na herança ou por inventariante dativo, conforme
previsão no art. 995, II, do Código de Processo Civil, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 995 – O inventariante será removido:
I – Omissis.
II  –  se  não  der  ao  inventário  andamento  regular,
suscitando  dúvidas  infundadas  ou  praticando  atos
meramente protelatórios;

Nesse  sentido,  é  a  jurisprudência  desta  Corte  a
respeito do tema:

PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  Cível-  Ação  de
abertura  de  inventário-  Inércia  da  inventariante-
Extinção  sem  análise  de  mérito-  Impossibilidade-
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Matéria  de  ordem  pública-  Reconhecimento  ex
officio-  Sentença  anulada  -  A ação  de  inventário  é
modalidade  de  procedimento  especial,  com  regras
próprias,  de  forma  que,  se  o  inventariante  não
promover o regular andamento do feito, dar-se-á sua
remoção,  conforme  prevê  o  art.  995,  inciso  II,  do
CPC. (TJPB-  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00010253820008150751,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos, j. em 19-02-2015) 

E,

APELAÇÃO.  INVENTÁRIO.  INÉRCIA  DA
INVENTARIANTE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA
CAUSA.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
NOMEAÇÃO  DE  NOVO  INVENTARIANTE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º-A,  CPC.
SENTENÇA  ANULADA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. 
-  "Segundo  doutrina  e  jurisprudência  pátrias,
tratando-se  de  ação  de  inventário,  quando  o
inventariante não cumprir suas obrigações, na forma
dos arts. 991 e ss, do CPC, será removido do encargo
que  outrora  recebera,  nomeando-se,  em  seguida,
novo herdeiro como inventariante, não podendo, em
hipótese alguma, ser o feito extinto sem resolução do
mérito por abandono da causa."; - Conforme art. 557,
§1º-A,  CPC,  "Se  a  decisão  recorrida  estiver  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal,  ou de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá
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dar  provimento  ao  recurso".  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
03913314220028152001,  -  Não  possui  -,  Relator
Miguel de Britto Lyra Filho, j. em 28-07-2014) 

Em igual  direção,  é  o  posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  INVENTÁRIO.  REMOÇÃO
DO INVENTARIANTE. ROL DO ART. 995 DO CPC.
CARÁTER NÃOEXAUSTIVO.  1.  Como  diretor  do
processo  (art.  125/CPC),  detém  o  magistrado  a
prerrogativa  legal  de  promover  a  remoção  do
inventariante  caso  verifique  a  existência  de  vícios
aptos,  a  seu  juízo,  a  justificar  a  medida,  que  não
aqueles  expressamente  catalogados  no  art.  995  do
CPC. 2.Recurso especial não-conhecido. 
(REsp 1114096/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
18/06/2009, DJe 29/06/2009).

Assim,  muito  embora  configurado  o  abandono  de
causa  na  hipótese  telada,  deveria  o  magistrado  ter  adotado  a  medida  específica
prevista  no  ordenamento  pátrio,  tendo,  por  conseguinte,  incorrido  em  erro  in
procedendo ao extinguir o feito sem resolução de mérito.

Por fim, cumpre assentar que o disposto no art. 557,
§ 1º-A, do Código de Processo Civil permite ao Relator dar provimento ao recurso,
quando  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  jurisprudência
dominante de Tribunal Superior, como no presente caso.

Ante  o  exposto,  estando  a  decisão  recorrida  em
manifesto  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  de  Tribunal  Superior,
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monocraticamente, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,  nos termos do art. 557,
§  1º-A, do  Código  de  Processo  Civil,  para  anular  a  sentença  de  primeiro  grau e
permitir o prosseguimento do feito. 

P. I.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

 Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                           Desembargador
                                 Relator 
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