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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
REVISIONAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO 
DA  AÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO  NA 
ORIGEM,  ANTE  O  ABANDONO  DA  CAUSA. 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA 
CORTE. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA 
DE CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA. 
PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.
1. Incorre  em “error  in  procedendo”  a  sentença 
que julga extinta a ação de inventário em razão da 
inércia do inventariante.
2. Com efeito,  conforme  a  melhor  doutrina  e  a 
mais  estável  jurisprudência  a  respeito  da  matéria 
específica,  tem-se  que,  uma  vez  instaurado  o 
processo de inventário, havendo bens a inventariar, 
seguirá  este  até  final  partilha.  Por  sua  natureza 
especial,  não  se  admite  a  extinção  do  processo, 
mesmo diante  de eventual  abandono ou inércia  do 
inventariante.  A  sua  indevida  paralisação  traz  o 
imediato  efeito  de  ordem judicial,  de  ofício,  para  o 
regular prosseguimento; se necessário, com remoção 
do  inventariante  e  sua  substituição  por  outro 
interessado na herança ou por inventariante dativo. 
2. Assim,  diante  do  error  in  procedendo que 
extinguiu indevidamente, sem resolução de mérito, a 
ação inventário, é medida que se impõe a anulação 
da sentença recorrida,  ficando prejudicado o mérito 
do  apelo,  situação  esta  que  autoriza  o  não 
conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do 
NCPC.
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Vistos, 
Trata-se de apelação cível interposta por Edmilson de Oliveira 

Loureiro contra sentença que, nos autos de ação de inventário, movida pelo 
recorrente, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, diante da inércia 
do inventariante em promovente o andamento do feito.

Inconformado,  o  recorrente  apresentou  recurso  apelatório 
alegando que não houve a sua intimação pessoal, além do que não poderia o 
feito ter sido julgado extinto por abandono do recorrente, eis que o disposto no 
CPC  não  se  aplica  aos  interesses  indisponíveis  do  Estado,  pois,  se  o 
inventariante  não  der  andamento  regular  ao  processo  de  inventário  ou 
arrolamento, deve ser o mesmo removido.

Por  esse  motivo,  pede  o  provimento  do  apelo,  a  fim  de  o 
processo retornar ao seu trâmite regular.

Com vista  dos  autos,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça 
deixou  de  emitir  parecer  de  mérito,  porquanto  não  vislumbrou  interesse 
público (fls. 176-177).

É o relatório. 

DECIDO

A sentença merece ser anulada.
Com efeito, observando os autos, constato que a r. sentença 

possui vício quanto a apreciação da demanda (error in procedendo), pois não 
poderia o juízo  a quo ter julgado extinta a ação de inventário, em razão de 
suposto abandono da causa pelo inventariante.

Com efeito,  segundo nosso ordenamento  jurídico,  a ação de 
inventário  constitui  procedimento  especial,  no  qual  há relação,  descrição  e 
avaliação com os bens e dos herdeiros deixados pelo autor da herança, a fim 
de que se proceda à subsequente partilha, expedindo-se o respectivo formal. 

Nesse cenário,  conforme a melhor  doutrina e a mais estável 
jurisprudência  a  respeito  da  matéria  específica,  tem-se  que,  uma  vez 
instaurado o processo de inventário, havendo bens a inventariar, seguirá este 
até final partilha. 

Isso  porque,  por  sua  natureza  especial,  não  se  admite  a 
extinção  do  processo,  mesmo  diante  de  eventual  abandono  ou  inércia  do 
inventariante.  A  sua  indevida  paralisação  traz  o  imediato  efeito  de  ordem 
judicial, de ofício, para o regular prosseguimento; se necessário, com remoção 
do inventariante e sua substituição por outro interessado na herança ou por 
inventariante dativo. Senão vejamos:

Art.  622.  O  inventariante  será  removido  de  ofício  ou  a 
requerimento: 

[…];
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II -  se não der ao inventário andamento regular, se suscitar 
dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; 

[...]. [grifei].

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante nesta Corte. Veja-
se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INVENTÁRIO.  ABANDONO  DO 
INVENTARIANTE.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA 
ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA PROVIDÊNCIA 
JUDICIAL ORDENADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO 
PREVISTA  NO  ORDENAMENTO  PROCESSUAL. 
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  NECESSÁRIA 
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À 
INSTÂNCIA  DE  ORIGEM  PARA  PROSSEGUIMENTO  DO 
FEITO.  PROVIMENTO  DA  SÚPLICA.  -  "Em  sede  de 
inventário  mostra-se  inapropriada  a  decretação  de 
extinção,  sem  resolução  do  mérito,  por  abandono  de 
causa, em razão da desídia da parte promovida em indicar 
o  respectivo  representante  do  espólio,  dado o  interesse 
público no desfecho do feito e os poderes inerentes ao juiz 
de direito para nomear ou remover inventariante. Entre as 
situações  e  os  legitimados  concorrentes  a  instauração  do 
inventário,  encontra-se  a  Fazenda  Pública,  mormente  pela 
necessidade de recolhimento de tributo em seu favor." (TJPB; 
APL 0016423-58.2000.815.2001; Quarta Câmara Especializada 
Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho; 
DJPB 10/06/2015; Pág. 34) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 
Processo  Nº  00000096919948150101,  1ª  Câmara 
Especializada Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. 
em 15-10-2015).

APELAÇÃO.  INVENTÁRIO  E  PARTILHA.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 267,  III,  §1º,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
FEITO  INAUGURADO  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA. 
LEGITIMIDADE  AUTORIZADA  PELO  ART.  988,  IX,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ABANDONO  DE  CAUSA. 
INEXISTÊNCIA.  RECALCITRÂNCIA  DOS  HERDEIROS  NA 
INDICAÇÃO  DO  INVENTARIANTE.  PARTICULARIDADE 
PRESENTE  NO  PROCEDIMENTO  DE  INVENTÁRIO 
REFERENTE À NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. 
CONJUNTURA  NÃO  OBSERVADA  PELO  MAGISTRADO  A 
QUO.  INTERESSE  PÚBLICO.  PRESENÇA  HÁBIL  A 
REFORMAR  A  DECISÃO  VERGASTADA  E  PROMOVER  O 
RETORNO  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA 
PROSSEGUIMENTO  DA  AÇÃO.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO. - Em regra, segundo os termos do art. 267, III, § 1º, 
do Código de Processo Civil,  quando a parte autora deixa de 
promover os atos e diligências que lhe compete por mais de 30 
(trinta) dias e, após ser intimada pessoalmente para manifestar-
se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, permanece inerte, 
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ocorre a hipótese de abandono de causa, devendo ser extinto o 
processo sem resolução do mérito. -  Em sede de inventário 
mostra-se  inapropriada  a  decretação  de  extinção,  sem 
resolução do mérito, por abandono de causa, em razão da 
desídia  da  parte  promovida  em  indicar  o  respectivo 
representante  do  espólio,  dado  o  interesse  público  no 
desfecho do feito e os poderes inerentes ao Juiz de Direito 
para nomear ou remover inventariante. -  Entre as (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00164235820008152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível, 
Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA 
COUTINHO , j. em 02-06-2015) 

APELAÇÃO.  INVENTÁRIO.  INÉRCIA  DO  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."  [...]  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00458712720108152001,  -  Não possui -,  Relator  DES JOAO 
ALVES DA SILVA , j. em 15-02-2016).

Nesse  cenário,  o  entendimento  exposto  pelo  magistrado  de 
primeiro  grau,  encontra-se  dissociado  do  entendimento  dominante  nesta 
Corte,  devendo,  pois,  ser  anulada a sentença vergastada para  que o feito 
tenha  seu  regular  processamento,  restando  prejudicado  o  presente  apelo. 
Senão vejamos:

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, dispõe: 

“Art. 932. Incumbe ao relator: 
(…)

III -  não conhecer de recurso  inadmissível,  prejudicado ou 
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da 
decisão recorrida; 

É que na hipótese dos autos verifica-se que o juízo de primeiro 
grau,  ao prolatar  a sentença,  o fez partindo de uma premissa equivocada, 
qual seja, extinguir o feito ante o abandono da causa pelo inventariante, o que 
não é admissível, tornando inaplicável o art. 1.013, § 3º, do novo Código de 
Processo Civil, que pressupõe a existência de sentença válida, autorizando, 
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assim, o pronunciamento do Tribunal na hipótese da ocorrência de  error in 
procedendo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.FASE ÚNICA. 
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS APÓS A CONTESTAÇÃO E 
ANTES  DA  SENTENÇA.  RECONHECIMENTO  DA 
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  DA  PARTE  AUTORA. 
AUSÊNCIA  DE CONTROVÉRSIA  ACERCA  DO  DEVER  DE 
PRESTAR  CONTAS.  SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO  O 
FEITO  ANTE  A  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR, 
PEDIDO GENÉRICO E CARÁTER REVISIONAL.  ERROR IN 
PROCEDENDO.DETERMINAÇÃO  DE  RETORNO  DOS 
AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  PROSSEGUIMENTO  DO 
FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 915, § 1º DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.  SENTENÇA  ANULADA.RECURSO 
PROVIDO.  [...](TJ-PR  -  APL:  12522344  PR  1252234-4 
(Acórdão),  Relator:  Luiz  Taro  Oyama,  Data  de  Julgamento: 
10/12/2014, 13ª Câmara Cível,  Data de Publicação: DJ: 1490 
21/01/2015)

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO.  SENTENÇA  QUE  JULGOU  EXTINTO  O 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, I, DO 
CPC).EXTINÇÃO  POR  INÉPCIA  DA  INICIAL.  ERROR  IN 
PROCEDENDO.  AUSÊNCIA  DE  RECOLHIMENTO  DAS 
CUSTAS  INICIAIS.APLICABILIDADE  DO  ART.  257,  DO 
CPC.ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA  E  DETERMINAÇÃO  DO 
CANCELAMENTO  DA  DISTRIBUIÇÃO.RECURSO 
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO. (TJPR  -  17ª 
C.Cível - AC - 1333679-3 - Curitiba - Rel.: Luis Sérgio Swiech - 
Unânime  -  -  J.  06.05.2015)  (TJ-PR  -  APL:  13336793  PR 
1333679-3  (Acórdão),  Relator:  Luis  Sérgio  Swiech,  Data  de 
Julgamento:  06/05/2015,  17ª  Câmara  Cível,  Data  de 
Publicação: DJ: 1568 20/05/2015) [grifos de agora].

DISPOSITIVO
Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA, 

determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de dar prosseguimento 
ao  feito,  RESTANDO  PREJUDICADA  A  ANÁLISE  DO RECURSO 
APELATÓRIO, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

P.I.
João Pessoa, 13 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                               RELATOR
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