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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE 
INVENTÁRIO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS 
HERDEIROS  PARA  APRESENTAREM 
DOCUMENTAÇÃO  QUE  COMPROVE  A CONDIÇÃO, 
AO  ARGUMENTO  DE  RESIDIREM  EM  OUTROS 
ESTADOS, O QUE DIFICULTA A APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS  PELA  INVENTARIANTE. 
INDEFERIMENTO.  INSURGÊNCIA.  DIFICULDADES 
DA INVENTARIANTE  EM  RAZÃO  DA “EXISTÊNCIA 
DE  RELAÇÃO  DE  TOTAL  LITÍGIO  ENTRE  OS 
FAMILIARES”.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO,  SOB PENA 
DE  VIOLAÇÃO  DO  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO.

Alegações,  acerca  de  fatos,  não  deduzidas  no  primeiro 
grau de jurisdição não podem ser conhecidas em sede de 
agravo de instrumento, por se tratar de inovação recursal.

O art. 557, caput, do Código de Processo Civil permite ao 
relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão 
monocrática,  quando  este  for  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior.
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V i s t o s ,  e t c .

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de 
liminar  para  atribuição  de  efeito  suspensivo,  interposto  por  Myrtes  Luna 
Fontes  contra decisão (fl. 73) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Sucessões da 
Comarca de João Pessoa que – nos autos da ação de inventário por ela ajuizada 
–, indeferiu o pedido da inventariante/recorrente (no sentido de intimação dos 
demais herdeiros para comprovarem a respectiva condição), determinando, no 
prazo de 05 dias, juntar os documentos necessários à dita comprovação, por 
entender  que “a  administração  do  espólio  e  a  apresentação  dos  documentos  a  ele  
relativos compete à inventariante, conforme previsão legal – art. 991, do CPC.”.     

Em suas razões (fls. 02/07), expõe:

(  …  ).  A  parte  Agravante  tentou,  por  diversas  vezes  e  formas, 
conseguir a documentação solicitada pelo juízo  a quo junto aos seus 
familiares,  sobretudo  com  Bertino  do  Carmo  Lima  Neto.  Todavia, 
uma vez não existir afinidade entre as partes envolvidas, este, através 
de contato telefônico,  negou-se a informar qualquer endereço para 
localização, bem como enviar a documentação solicitada, ressaltando 
inclusive não ter interesse nenhum na resolução do litígio.

Considerando a necessidade dos documentos oficiais requeridos pelo 
juízo  a  quo comporem o  processo  em comento,  a  parte  Agravante 
requereu,  por  ocasião  à  boa-fé  processual,  bem  como  para  que 
houvesse regular processamento do feito, que aquele juízo procedesse 
com  a  citação  dos  herdeiros  informados  na  exordial,  tendo,  para 
tanto, indicado os possíveis endereços obtidos através de consulta na 
internet.

Não  obstante  a  se  caracterizar  como  ônus  do  inventariante  a 
apresentação  da  documentação  pertinente  aos  bens  inventariados, 
bem como aqueles relativos ao espólio, nos termos do art. 991, IV, do 
Código de Processo Civil, a situação desta demanda judicial é assaz 
delicada.

( … )

Desta feita, tanto é verdade que a parte Agravante tem ciência de suas 
atribuições e de seu compromisso com a administração do espólio, 
que tentou,  de todas as maneiras,  obter a documentação requerida 
pelo juízo a quo. Ocorre, porém, que recebeu como resposta a negativa 
do  único  herdeiro  que  conseguiu  contatar,  depois  de  muito  custo, 
tendo este  inclusive,  manifestado desinteresse  em colaborar  com o 
deslinde da presente ação.

Não  pode,  portanto,  a  parte  Agravante  ser  prejudicada  por 
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desentendimentos  familiares,  sobretudo  quando  a  mesma  tenta, 
amigavelmente,  a  mínima  aproximação  com  seus  parentes  que 
residem  em  cidade  distante  (Rio  de  Janeiro/RJ).  Por  este  motivo, 
requereu  a  citação  dos  seus  familiares,  querendo  fazer  cumprir, 
eivada de boa-fé, inclusive, a determinação do juízo a quo fls. 36.

( … )

Ao final, pugna:

a)  LIMINARMENTE,  atribuir  efeito  suspensivo  ativo  à  decisão 
proferida  pelo  juízo  de  primeira  instância,  para  que  os  herdeiros 
necessários sejam citados regularmente e apresentem os documentos 
imprescindíveis ao deslinde da demanda, sem qualquer ônus a parte 
Agravante (inventariante);

b)  dar  provimento  ao  presente  recurso  de  Agravo de Instrumento 
para,  ratificando  a  liminar  (efeito  suspensivo  ativo)  anteriormente 
concedida,  reformar  a  decisão  proferida  pelo  juízo  a  quo e,  assim, 
resguardar o direito da Parte Agravante. 

É o relatório.

D E C I D O .

Preliminarmente e de ofício, verifico que deve ser negado 
seguimento ao presente recurso, sob pena de supressão de instância.

À fl. 63 (fl. 57, dos autos principais), o magistrado de piso, 
determinou:

( … )
De outro lado, intime-se a inventariante para, em 05 dias, esclarecer 
sobre  a  ascendência  da  pessoa  de  nome  Melanya,  juntando,  para 
tanto documento oficial bastante, já que, das certidões de óbito de fls. 
26 e 27, extrai-se que a mesma não possuía descendência em 1º grau 
com a autora da herança.
Defiro a gratuidade. Judiciária.

Em atenção a esse despacho, a inventariante requereu, fl. 
68 (fl. 62, da ação originária):

MYRTES  LUNA FONTES,  devidamente  qualificada  nos  autos  do 
presente  inventário  (dos  bens  deixados  por  MARIA SOBRAL DE 
LIMA), vem à presença deste Juízo, em atenção ao despacho último, 
requerer a dilação do prazo para o cumprimento da ordem emanada 
pelo  Juízo,  qual  seja,  apresentar  documento  oficial  de  MELANYA 
LUNA PEREIRA, demonstrando a sua ascendência, pelo prazo de dez 
dias, tendo em vista que ela reside na Rua Mariz Vilela, nº 77, apto 
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101,  Bairro  do  Prado,  Recife/PE,  e,  sendo  em outro  estado,  se  faz 
necessário mais tempo para adquirir a documentação solicitada.

Nestes termos, pede deferimento. 

Pronunciando-se  acerca  do  requerimento,  o  juízo  a  quo 
decidiu, fl. 71 (fl. 65, dos autos principais):

Defiro em parte o pedido de fls.  62, concedendo à inventariante o 
prazo de  05  dias,  para  cumprimento  do despacho  de fls.  57,  bem 
como para juntar documentos oficiais de Tatiana Lima, Thais Lima e 
Bertino  do  Carmo  Lima  Neto,  que  comprovem  sua  condição  de 
herdeiros; além de certidão de óbito de Geraldo Sobral de Lima, sob 
pena de remoção.

Em  atenção  a  esse  segundo  despacho,  a  inventariante 
requereu, fl. 72 (fl. 68, da ação originária):

( … )

Entretanto, alguns dos referidos familiares residem no estado do Rio 
de  Janeiro  e  outros  em  Pernambuco,  o  que  tem  dificultado  a 
apresentação  da  documentação  solicitada,  haja  vista  que  a  parte 
Inventariante  não  tem  logrado  êxito  nas  inúmeras  tentativas  de 
contatos realizadas.

Assim, requer-se a intimação do senhor Bertino do Carmo Lima Neto, 
no  endereço  abaixo  mencionado,  a  fim  de  que  seja  juntada  a 
documentação solicitada, bem como a de suas irmãs, Tatiana Lima e 
Thais Lima, residentes na mesma cidade.

( … )

Outrossim,  informamos  o  endereço  de  Melanya  (coloca  o  nome 
completo  dela)  para  que  a  mesma  seja  intimada  a  apresentar  os 
documentos que este Juízo entende por necessários

( … )

Nestes termos, pede deferimento.

Por  fim,  o  julgador  proferiu  a  decisão  recorrida,  fl.  73 
deste agravo:

Indefiro o pedido de fls. 68, vez que a administração do espólio e a 
apresentação dos documentos a ele relativos compete à inventariante, 
conforme previsão legal – art. 991, do CPC.
Assim, à inventariante para, em 05 dias, cumprir o despacho de fls. 
65, sob pena de remoção/extinção.
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Ora.  A  recorrente  requereu  “a  dilação  do  prazo”  para 
“apresentar documento oficial de MELANYA LUNA PEREIRA” – fl. 68 (fl. 62, da 
ação originária – argumentando que “ela reside na Rua Mariz Vilela, nº 77, apto  
101, Bairro do Prado, Recife/PE” e, posteriormente, “a intimação do senhor Bertino  
do Carmo Lima Neto” e de “Melanya” – fl. 72 (fl. 68, da ação originária) – sob a 
justificativa de que “alguns  dos  referidos  familiares  residem no estado  do  Rio  de  
Janeiro e outros em Pernambuco, o que tem dificultado a apresentação da documentação  
solicitada,  haja vista que a parte Inventariante não tem logrado êxito nas inúmeras  
tentativas de contatos realizadas.”

Contudo,  em  sede  recursal,  traz  à  baila  fatos  que  não 
foram alegados em primeiro grau de jurisdição, no sentido de, não “conseguir a  
documentação solicitada pelo juízo a quo” junto aos demais herdeiros, “em razão da  
existência  de  relação de  total  litígio  entre  os  familiares”,  inovando, portanto,  em 
sede recursal, não podendo ser conhecidas/debatidas as razões recursais, já 
que a insurgente sequer justifica o porquê de,  somente agora, externá-las, 
devendo ser negado seguimento à insurgência – sob pena de supressão de 
instância.

Por  fim,  o  art.  557,  caput,  do  Código de  Processo  Civil 
permite ao relator negar seguimento a recurso, através de decisão monocrática, 
quando este for manifestamente inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou 
em confronto  com súmula  ou com jurisprudência  dominante  do  respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, caput, 
do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, em 27 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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