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ACORDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2006176-79.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Paula Helena Medeiros de Oliveira 
ADVOGADA : Laura Berquo
AGRAVADO : Espólio de Linduarte Noronha de Oliveira representado por 

  sua inventariante Luzia Ponce Leon Noronha de Oliveira
ADVOGADO : Mailson Lima Maciel
ORIGEM : Juízo da 1ª Vara Sucessões da Capital
JUIZ (A) : Sérgio Moura Martins

PRELIMINAR.  INOBSERVÂNCIA  DO  PRINCIPIO
DO  CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.
REJEIÇÃO.

- No caso dos autos, o pedido é de destituição do
inventariante, com base na ordem prevista no artigo
990 do CPC. Para tal pedido não há necessidade de
incidente próprio.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO  DE
INVENTÁRIO.  DESTITUIÇÃO  DE
INVENTARIANTE.  ORDEM  DE  PREFERÊNCIA
OBEDECIDA.  ART. 990 DO CPC. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  A  ordem  de  preferência  para  nomeação  de
inventariante prevista no art.  990 do  CPC,  embora
não seja taxativa, deve ser seguida, se possível ao
julgador no exame do caso concreto. Hipótese em
que  deve  ser  mantida  a  nomeação  de  viúva  do
inventariado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em  Rejeitar  a  Preliminar e,  no  mérito,
DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator
e da certidão de julgamento de fl.235.

RELATÓRIO
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Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paula Helena

Medeiros de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Sucessões

da  Capital,  inconformada  com  a  decisão  que  a  destituiu  da  função  de

inventariante do Espólio de Linduarte Noronha de Oliveira.

Em  suas  razões  recursais,  a  Recorrente  alega,

preliminarmente,  ofensa  ao  princípio  do  contraditório  e  ampla  defesa.  No

mérito, afirma que a inventariante nomeada não estaria apta a desempenhar o

encargo. 

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões,

requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento (fls. 220/226).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 229/230).

É o relatório.

VOTO

Preliminar – Inobservância do Princípio do contraditório e

da ampla defesa

A parte agravante suscitou a preliminar de não conhecimento,

sob alegação de que seria impossível o procedimento adotado pela Agravada,

afirmando  que  deveria  ter  sido  promovido  o  incidente  de  remoção  de

inventariante previsto no parágrafo único do artigo 996 do CPC, e não pedida a

destituição diretamente nos próprios autos do inventário.

Mas, sem razão.

É que “destituição” de inventariante é diferente de “remoção”

de inventariante.
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A primeira hipótese (de destituição) se dá quando é necessária

a nomeação de outra pessoa, para fins de cumprimento da ordem prevista no

artigo 990 do CPC, independentemente de condutas desidiosas ou não por

parte do inventariante já nomeado.

Nessa  primeira  hipótese,  não  há  necessidade  de  instaurar

procedimento próprio, podendo o pedido e a eventual decisão pela destituição

serem proferidos nos próprios autos do inventário.

Já a segunda hipótese (de remoção), é justamente aquela em

que se alega contra o inventariante alguma das condutas previstas no artigo

995 do CPC.

É  só  nessa  segunda  hipótese  que  se  faz  necessária a

instauração do  procedimento  previsto  no  parágrafo  único  do  artigo  996  do

CPC, para fins de proporcionar contraditório e ampla defesa.

Vale citar julgado:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SUCESSÕES.
INVENTÁRIO.  DESTITUIÇÃO  DE  INVENTARIANTE.
HIPÓTESE  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM  A
REMOÇÃO  PREVISTA  NO  ART.  995  DO  CPC.
NOMEAÇÃO DA VIÚVA-MEEIRA. CABIMENTO. ORDEM
DE  PREFERÊNCIA  DO  ART.  990  DO  CPC.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  A  destituição  do
inventariante - hipótese que não pressupõe sua conduta
desidiosa (art. 995 do CPC) - mostra-se possível quando
existente  circunstância  que  impõe  a  nomeação  de
outrem,  a  fim de obedecer  à  ordem de preferência  de
inventariança prevista no art. 990 do CPC. Hipótese em
que a nomeação da viúva-meeira está correta, mormente
diante  do fato  de estar  na posse  e  administração  dos
bens.  Recurso  desprovido.  (AgI  N.º  70029745411,  7ª
Câmara  Cível,  TJRS,  Relator:  José  Conrado  Kurtz  de
Souza, Julgado em 08/07/2009)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INVENTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO  DE  INVENTARIANTE.  O  pedido  de
substituição de inventariante está previsto no inciso II do
art.  1.000  do  CPC,  podendo  ser  deduzido  mediante
petição  da  parte  interessada  nos  próprios  autos  do
inventário,  diferente  do  pedido  de  remoção  de
inventariante,  na  qual  é  necessário  a  intimação  do
inventariante  para  defender-se  e  produzir  prova,
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consoante art. 995 do CPC. PREVALÊNCIA DE VIÚVA
COMO INVENTARIANTE.  Deve ser  mantida  a  decisão
que deferiu a substituição de inventariante, nomeando a
viúva,  ante  a  inexistência  de  motivo  que  autorize  a
alteração  da  ordem de  preferência.  Inteligência  do art.
990,  I,  do CPC.  Agravo de Instrumento desprovido,  de
plano. (Agravo de Instrumento Nº 70040781874, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Luís Dall'Agnol, Julgado em 01/04/2011)

No caso dos autos, o que foi pedido pela Agravada em suas

primeiras declarações foi a substituição da inventariante nomeada. E isso com

base em alegação de que a nomeação não obedeceu a ordem do artigo 990,

do CPC.

Ou seja, o que se debate, aqui, é a primeira hipótese – a de

destituição (e não de remoção) do inventariante.

E,  para  isso,  como  visto,  não  há  necessidade  de  instaurar

incidente  de remoção,  de  forma que não cabe falar  em impossibilidade do

procedimento adotado pelo Agravante e ofensa ao princípio do contraditório e

ampla defesa.

Rejeitada a preliminar, passo ao enfrentamento do mérito.

A ordem prevista no art. 990 do CPC deve ser, de preferência,

obedecida, embora não seja taxativa. Consequentemente, a ordem somente

pode ser desconsiderada se, efetivamente, existir circunstâncias que autorizem

a escolha de quem não está arrolado.

No  caso,  a  viúva  do  inventariado  está  viva  e,  não  há,  nos

autos, comprovação de que não reúna condições de exercer o encargo, daí o

acerto da decisão recorrida, não obstante as alegações da Agravante.

 

Por fim,  vale ressaltar que o juízo, no transcorrer do processo,

pode rever a inventariança, encargo que deverá ser desempenhado por quem

conte com a sua confiança e tiver maior facilidade para o desempenho. E, da

análise  detida  das  peças  que  instruíram  o  presente  recurso,  concluo  pela
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adequação da decisão atacada,  merecendo ser respeitada a prevalência da

nomeação da viúva como inventariante.

Pelo  exposto,  Rejeito  as  Preliminares e,  no  mérito,

DESPROVEJO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão

agravada.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Leandro dos Santos, o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo
Vital  de Almeida (Juiz  convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de
Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Vanda
Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para  substituir  o  Exmo.  Des.  José
Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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