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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS NEVES  DO EGITO DE  A. D. FERREIRA 

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026007-66.2011.815.2001
ORIGEM: 1ª Vara de Sucessões da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado para substituir a Desª Maria das Neves 
do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Zil John Nunes da Silva
ADVOGADO: Almir Fernandes da Silva
APELADO: Augusto Leonardo Ferreira Soares
ADVOGADO: João Paulo de Justino e Figueiredo

APELAÇÃO  CÍVEL.  INVENTÁRIO.  PARTILHA  EXTRAJUDICIAL  JÁ
REALIZADA. PERDA DO OBJETO. NULIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA
QUE  DEVE  SER  REALIZADA  VIA  AÇÃO  PRÓPRIA.  RECURSO
DESPROVIDO.

1. “A realização de inventário extrajudicial deixa o processo judicial de inventário
sem objeto, o que torna correta e adequada a sua extinção, sem apreciação de mérito.
Qualquer  pretensão  de  nulificar  a  partilha  feita  de  forma  extrajudicial  deve  ser
deduzida  em  ação  própria  e  específica  para  essa  finalidade.  NEGARAM
PROVIMENTO.” (TJ-RS - AC: 70048680243 RS, Relator: Rui Portanova, Data de
Julgamento: 01/11/2012, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 07/11/2012).

2. Recurso ao qual se nega provimento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação.

ZIL JOHN NUNES DA SILVA interpôs apelação (f.  116/120) contra  AUGUSTO
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LEONARDO FERREIRA SOARES, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de
Direito da 1ª Vara de Sucessões da Comarca da Capital.

Extrai-se dos autos que o apelante propôs arrolamento, indicando como bem a ser
inventariado a "casa residencial, situada na Rua Clarice Justa, 353, Torre, João Pessoa, PB" (f.
03), pertencente à falecida Elza Ferreira Soares Nunes, com quem era casado pelo  regime de
separação obrigatória de bens.

Ocorre, porém, que, no transcorrer do arrolamento, habilitou-se o irmão do de cujus
(petição,  f.  21/22),  afirmando  que  o  viúvo,  ora  apelante,  por  ter  sido  casado  no  regime  de
separação  obrigatória  de  bens,  não  ostentaria  a  condição  de  herdeiro  de  bens  particulares
deixados pela falecida.

Argumentou, além disso, que, inclusive, o bem objeto do arrolamento já lhe havia
sido adjudicado por meio de processo de inventário extrajudicial.

Sobreveio sentença (f. 114v) assim ementada:

INVENTÁRIO  -  Partilha realizada através de escritura pública - Extinção por perda do
objeto.

- Impõe-se a perda de objeto, quando a partilha ocorre através de escritura pública. (f. 114v)

Em síntese,  sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada,  por ser ele
verdadeiro herdeiro da sua esposa falecida, ex vi do disposto no art. 1.838 do Código Civil, como
deixa claro o seguinte trecho da apelação:

Ora, MM Julgadores, a sentença do Juízo "a quo" deve ser anulada em todos os seus termos,
haja vista que,  a ação de arrolamento foi  promovida pelo autor ZIL JOHN NUNES DA
SILVA, esposo da falecida ELZA FERREIRA SOARES NUNES, por ter a mesma falecido e
deixado um imóvel residencial onde mora e moravam.

Consubstanciado no art.  1.838 do Código Civil  Brasileiro, o ora Apelante é HERDEIRO
UNIVERSAL da falecida, pois a falecida não deixou descendentes, nem ascendentes.

Convém destacar que, o Juízo "a quo", interpretou correta a atitude do irmão da falecida em
promover  o  INVENTÁRIO  EXTRAJUDICIAL  SEM  A  COMUNICAÇÃO  AO  ora
APELANTE.

[...]

Ora, o direito do cônjuge, ora Apelante, é líquido e certo, posto que, o legislador ordinário
considerou em seu art. 1.838, que o imóvel deixado pela falecida teria necessariamente que
ser entregue ao seu cônjuge, o ora Apelante, independente do regime de casamento havido,
assim não deixou margem interpretativa para outra solução jurídica, muito menos, para a
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solução injurídica levada a efeito pelo Juízo "a quo", que em sua parca imaginação tolheu, de
forma arbitrária o direito do cônjuge ao imóvel deixado pela falecida, ferindo de morte o
diploma legal supra mencionado. (sic, f. 117/119).

Sem contrarrazões ao apelo (certidão de f. 122v).

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 127/130).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                       Relator

Extrai-se  dos  autos,  como  já  posto  no  relatório  acima,  que  o  recorrente  propôs
arrolamento sumário quando o imóvel já havia sido objeto de inventário extrajudicial, realizado
pelo irmão do de cujus, aqui apelado.

Entendo – na mesma sintonia com a sentença – que o caso é de perda do objeto, já
que é incabível a partilha, tendo em vista, principalmente, o fato de ser o imóvel hoje pertencente
ao irmão da falecida.

Para  realizar-se  o  arrolamento  sumário  deve-se  primeiro  proceder  à  anulação  da
escritura pública que outorgou a titularidade do bem ao irmão do  de cujus.  Pensar de forma
contrária é possibilitar que o recorrente faça o inventário de pessoa viva.

Registro,  outrossim,  que  a  nulificação  da  escritura  deve  ser  realizada  via  ação
própria,  e  não  na  presente  demanda,  que,  por  consubstanciar  procedimento  de  jurisdição
voluntária, tem leque de cognição limitadíssimo.

É nesse caminho, inclusive, que se tem pronunciado a jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA EXTRAJUDICIAL JÁ REALIZADA. PERDA
DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. A realização de inventário
extrajudicial deixa o processo judicial de inventário sem objeto, o que torna correta e
adequada a sua extinção, sem apreciação de mérito. Qualquer pretensão de nulificar a
partilha feita de forma extrajudicial deve ser deduzida em ação própria e específica
para essa  finalidade. NEGARAM PROVIMENTO.  (TJ-RS -  AC: 70048680243 RS,
Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 01/11/2012, Oitava Câmara Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2012).
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APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. BENS DEIXADOS PELO
DE CUJUS JÁ PARTILHADOS POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
BENS A INVENTARIAR. PRETENSÃO DE NULIDADE DA PARTILHA A SER AVIADA
EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. Caso em que, anteriormente à citação dos herdeiros-filhos nos
autos do inventário, já haviam estes realizado a lavratura da Escritura Pública de Inventário e
Partilha, entre si, dos bens deixados pelo de cujus, efetuado as respectivas averbações nas
matrículas  dos  imóveis  partilhados,  e,  ainda,  providenciado  os  ajustes  pertinentes  na
declaração de imposto de renda.  2. Em face da preexistente partilha de todos os bens
deixados pelo autor da herança no âmbito extrajudicial (art. 2.015 do CC; art. 982 do
CPC), não há como se pretender, nos autos do inventário, efetuar a divisão dos mesmos
bens,  competindo à  viúva  supérstite,  questionar a  partilha  levada a  efeito  pela  via
adequada,  uma  vez  que  tal  refoge  ao  âmbito  de  discussão  admissível  em  sede  de
inventário. Apelo  desprovido.  (ApC  N.º  70043822915,  8ª  Câmara  Cível,  TJRS,
Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 29/09/2011).

INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DE ARROLAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENSO
NA PARTILHA E EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. DECLARAÇAO DE NULIDADE
DA ESCRITURA PÚBLICA.  PRETENSAO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM AÇAO
PRÓPRIA. 1. Seja por não haver consenso na partilha dos bens, seja por haver disposição de
última vontade, deve o processo de inventário observar a forma solene, cabendo arrolamento
somente nos casos expressamente apontados na lei. 2. Eventual declaração de nulidade da
escritura  pública  de  cessão  de  direitos  hereditários  reclama  a  observância  do
contraditório  e  da  ampla  defesa,  devendo  ser  discutida  em ação  própria.  Recurso
provido, em parte.  (Agravo de Instrumento Nº 70047402474, Sétima Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio  Fernando  de  Vasconcellos  Chaves,
Julgado em 25/07/2012). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL VÍCIO  OCULTO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO EM VIDA AOS
HERDEIROS  DISPENSA DE  COLAÇAO  QUESTÃO  DE  ALTA INDAGAÇÃO  QUE
DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 993, INC.
IV, DO CPC REGISTRO DE TESTAMENTO PÚBLICO CUMPRIMENTO DO ARTIGO
1.126  DO  CPC  -  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  -  MATÉRIA
APRECIÁVEL  NAS  VIAS  ORDINÁRIAS  -  VÍCIO  EXTERNO  DO  TESTAMENTO
AUSÊNCIA - REGISTRO, ARQUIVAMENTO E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES
TESTAMENTÁRIAS  -  DECISÃO  CORRETA.  RECURSO  DESPROVIDO.  Em
decorrência de seu procedimento especial, com finalidade determinada e específica, não
possui o inventário espaço suficiente para decidir questões de alta indagação, devendo,
nesta situação, a referida questão ser objeto de discussão em ação própria. Ausentes
vícios externos,  reconhecíveis de ofício,  que impeçam o cumprimento de testamento
público, deve o juiz ordenar seu registro, arquivamento e cumprimento, nos termos do
art.  1.126  do  CPC.  A alegação  de  ineficácia  do  testamento,  que  demanda  dilação
probatória  para  aferição,  extrapola  os  limites  do  pedido  de  cumprimento  do
testamento, impondo-se a remessa das partes, que pretendem a anulação do testamento,
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às vias ordinárias. (TJPR - 12ª C.Cível - AI 808142-1 - Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Rafael Augusto Cassetari - Unânime - J.
28.03.2012).

Observa-se, dessa forma, que a sentença está em total harmonia com a jurisprudência
emprestada ao tema,  consolidada  no sentido de que:  (1)  há perda  do objeto  do arrolamento
sumário  na  hipótese  de  realização  de  inventário  extrajudicial;  (2)  eventual  nulificação  de
escritura pública deve ser realizada via ação própria.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS,  que  participou  do julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA DE  FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                      Relator


