
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001716-35.2008.815.0181.
ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Guarabira.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Genival Anízio dos Santos.
ADVOGADO: Antônio Fernandes de Oliveira Filho.
APELADO: Maria Anízio da Silva.
ADVOGADO: Aldeliny Ramalho Freire.

EMENTA:  INVENTÁRIO.  ARROLAMENTO DOS BENS DEIXADOS PELO
DE CUJUS.  SENTENÇA  QUE HOMOLOGOU  A  PARTILHA.  APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS CONTRA O VALOR ATRIBUÍDO
AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA GENITORA FALECIDA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  À  AVALIAÇÃO  CONSTANTE  DAS
PRIMEIRAS  DECLARAÇÕES  PRESTADAS  PELA  INVENTARIANTE.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA FAZENDA
PÚBLICA  EM  RELAÇÃO  AO  VALOR  DO  BEM.  DESNECESSIDADE  DE
AVALIAÇÃO  JUDICIAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  1.007,  DO  CPC.
SUPOSTO  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.  INEXISTÊNCIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO IMPLICA INCAPACIDADE
CIVIL  ABSOLUTA.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  O  BEM  QUALIFICADO  NAS
PRIMEIRAS  DECLARAÇÕES  EM  RELAÇÃO  ÀQUELE  INDICADO  NAS
ÚLTIMAS DECLARAÇÕES.  PETIÇÃO DE RETIFICAÇÃO APRESENTADA
PELA  INVENTARIANTE.  DESPROVIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.

1. Após prestadas as Primeiras Declarações por parte do inventariante, os herdeiros
serão citados para, querendo, impugná-las, arguindo erros e omissões, reclamando
contra  a  nomeação  do  inventariante,  ou  contestando  a  qualidade  de  quem  foi
incluído no título de herdeiro (CPC, art. 999 e 1.000).

2. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação, se a Fazenda Pública
concordar expressamente com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens
do espólio (CPC, art. 1.007).

3. A aposentadoria por invalidez não pressupõe incapacidade civil absoluta

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0001716-35.2008.815.0181, em que figuram como Apelante Genival Anízio dos
Santos e Apelada Maria Anízio da Silva.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.



Genival Anízio dos Santos interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Guarabira, f. 121/122, nos autos do Inventário
ajuizado por Maria Anízio da Silva, que homologou a partilha do imóvel deixado
por Joana Maria dos Santos, localizado na Rua José Bonifácio, nº 309, Bairro do
Juá, naquele Município, cabendo 50% à meação do cônjuge sobrevivente, Manoel
Anízio dos  Santos,  e  os  outros  50% divididos  em partes  iguais  entre  os  quatro
filhos, tocando 12,5% do imóvel a cada um deles.

Em suas Razões, f. 125/129, afirmou que a homologação está eivada de
vícios  de  consentimento  insanáveis,  argumentando  que  é  deficiente  mental,
aposentado por invalidez junto ao INSS, Espécie 32, Benefício nº 0818681853, e,
por esse motivo, não pode gerir a própria vida, bem como que reside no imóvel
inventariado  desde  o  falecimento  de  sua  genitora,  pelo  que  sustenta  não  poder
desocupar o bem.

Alegou que a Inventariante, ora Apelada, atribuiu ao imóvel valor muito
inferior ao que realmente vale, defendendo, por esse motivo, a necessidade de sua
avaliação  judicial,  consoante  havia  requerido  na  Impugnação  às  Últimas
Declarações, f. 94/95, e, ainda, aduziu que há divergência na identificação do bem
inventariado  indicado  nas  Primeiras  e  nas  Últimas  Declarações  prestadas  pela
Inventariante.

Requereu o provimento do Apelo e a nulidade da Sentença, com o retorno
dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual.

Contrarrazoando,  f.  134/137,  a  Apelada  sustentou  que  o  valor  de  R$
15.000,00 atribuído  ao  imóvel  está  de  acordo  com o cálculo  do  Imposto  sobre
Transmissão  Causa  Mortis,  e  que  o  Apelante,  instado  a  se  manifestar  sobre  as
Primeiras Declarações por ela prestadas, não impugnou referido valor, restando, em
seu entender, preclusa a matéria.

Asseverou que a Fazenda Pública Estadual também não se insurgiu contra
a avaliação do bem, tanto que procedeu com o lançamento do ITCMD, calculado
tendo por  base  a  quantia  indicada,  e  que  retificou,  na  Petição  de  f.  111/112,  a
identificação  do  bem inventariado,  razão  pela  qual  alega  não  haver  vício  a  ser
sanado.

Afirmou que o fato de o Apelante ser qualificado como inválido para fins
de recebimento de aposentadoria não implica, necessariamente, que também deva
ser  considerado  incapaz  para  os  atos  da  vida  civil,  pugnando,  ao  final,  pelo
desprovimento do Recurso e pela manutenção incólume da Sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  183/185,  opinando  pelo
desprovimento da Apelação, por entender que a discordância, por herdeiro, quanto
aos  valores  atribuídos  aos  bens  da  herança,  deve  ocorrer  por  ocasião  da
impugnação.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo, pelo que, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

No curso do procedimento do Inventário, a teor do disposto nos arts. 999 e



1.000, do Código de Processo Civil1, após prestadas as Primeiras Declarações por
parte  do  inventariante,  os  herdeiros  serão  citados  para,  querendo,  impugná-las,
arguindo erros  e  omissões,  reclamando contra  a  nomeação do inventariante,  ou
contestando a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

In casu, a Apelante, na condição de Inventariante dos bens deixados por
Joana Maria dos Santos, prestou suas Primeiras Declarações, f. 32/33, informando a
qualificação dos demais herdeiros e do único bem imóvel constante do inventário,
atribuindo-lhe o valor de R$ 15.000,00, f. 39.

Devidamente citado,  o  Apelante impugnou as  Primeiras  Declarações,  f.
45/46, argumentando que o imóvel lhe pertence, posto que nele reside desde o seu
nascimento, silenciando acerca da avaliação do bem, somente se insurgindo contra
o valor indicado no momento em que foi intimado a se manifestar sobre as Últimas
Declarações prestadas pela Inventariante, quando requereu a realização de avaliação
judicial do imóvel, a retificação da qualificação do bem indicado e a requisição ao
INSS de cópias do procedimento administrativo que atestou sua invalidez, f. 94/95,
requerimentos que foram indeferidos pelo Juízo, f. 120, Decisão da qual o Apelante
não recorreu, restando preclusa a matéria.

Ademais, o art.  1.007, do CPC2,  estabelece que, sendo capazes todas as
partes, não se procederá à avaliação, se a Fazenda Pública concordar expressamente
com o valor atribuído, nas Primeiras Declarações, aos bens do espólio, e, no caso
destes autos, o Estado da Paraíba informou a concordância com o valor atribuído ao
bem inventariado, f. 77, dispensando a avaliação judicial do imóvel.

Conforme  acertadamente  decidiu  o  Juízo,  o  fato  de  o  Apelante  ser
aposentado  por  invalidez  não  pressupõe  sua  incapacidade  civil,  o  que  somente
poderia ser aferido mediante processo de interdição, com sentença transitado em
julgado, documentação que não foi apresentada por ele.

Por  fim,  quanto  à  divergência  na  identificação  do  bem  inventariado
indicado nas Primeiras e nas Últimas Declarações, verifica-se que a Inventariante já
retificou a informação, f. 111/112, restando incontroverso que o único bem deixado
pela falecida é o imóvel localizado na Rua José Bonifácio, nº 309, Bairro do Juá,
Guarabira/PB,  consoante  a  Certidão  da  Tabeliã  do  Serviço  Notarial  e  Registral
Epaminondas, f. 40.

1 Art.  999.  Feitas  as  primeiras  declarações,  o juiz  mandará citar,  para os  termos do inventário e
partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver
herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se o finado deixou testamento. […]

Art. 1.000. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 10
(dez) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações. Cabe à parte:

I – argüir erros e omissões;

II – reclamar contra a nomeação do inventariante;

III – contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

2 Art.  1.007. Sendo capazes todas as partes,  não se procederá à avaliação, se a Fazenda Pública,
intimada na forma do art. 237, I,  concordar expressamente com o valor atribuído, nas primeiras
declarações, aos bens do espólio. 



Não há, portanto, qualquer vício de consentimento apto a ensejar a reforma
da Sentença,  que homologou a partilha  considerando devidamente  a  meação do
cônjuge sobrevivente e os quinhões hereditários dos filhos deixados pelo de cujus.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator


