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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Francisco Marcílio de Souza – Adv: Suellen Carolline Alves 
Macedo – OAB nº 20.420

Apelado: Espólio de Maria Marlene de Souza – Advs.: Edinando José 
Diniz – OAB/PB nº.8.583 e Rafael de Lima – OAB/PB nº 15.717 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL. ABERTURA  DE
INVENTÁRIO  E  PARTILHA.  PRIMEIRAS
DECLARAÇÕES DO INVENTARIANTE.  HERDEIROS
MENORES  E  INCAPAZES.  AUSÊNCIA  DE
INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREJUÍZO CONFIGURADO.
INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 82, I, 83 e 246 DO
CPC/1973. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES NO
STJ  E  NAS  CORTES  DE  JUSTIÇA  ESTADUAIS.
NULIDADE DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
APELO PREJUDICADO.

- O Ministério Público, nos termos dos artigos 82,
I,  83  e  246  do  CPC/1973  deverá  intervir  nas
demandas que envolvam interesse de incapaz, sob
pena  de  nulidade,  tendo  vista  dos  autos  após
manifestação das partes.

- No caso dos autos, o Ministério Público, em grau
recursal,  destacando  que  a  situação  dos  autos
configura hipótese de intervenção ministerial, haja
vista  presença  de  incapaz  no  pólo  ativo  da
demanda,  bem  como  salientando  que  houve
prejuízos, a sentença deve ser desconstituída.
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Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  acolher  a
preliminar da Procuradoria de Justiça, para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Francisco
Marcílio  de Souza hostilizando sentença (fls.  127/128) proveniente  da Vara
Especializada de Sucessões da Comarca de Campina Grande-PB, que extinguiu
sem resolução de mérito a Ação de Inventário e Partilha dos Bens do Espólio de
Maria Marlene de Souza.

A Magistrada singular extinguiu o processo sem resolução de
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo
em vista a carência da ação perante a ausência do interesse de agir, por não
haver  necessidade  de  provimento  jurisdicional  de  partilha  de  bens,  em
decorrência da inexistência de prova da existência destes.

Insatisfeito,  o  recorrente,  em  suas  razões  (fls.137/144),
aponta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença em razão do cerceamento
de defesa pela ausência de análise da prova documental dos bens. No mérito,
assegura que o Juízo a quo incorreu em desacerto ao extinguir a ação, ao não
observar com propriedade os documentos constantes dos autos que apontam o
reconhecimento dos bens elencados, como sendo do espólio de Maria Marlene de
Souza,  pugnando  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja  revista  a
sentença e julgada procedente a demanda.

Apenas  a  herdeira  Maria  Marlete  de  Souza  apresentou
contrarrazões  recursais  (fls.  156/162)  suplicando  pela  rejeição  da  preliminar
suscitada pelo apelante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
apresentou  parecer  (fls.  168/170),  suscitando  a  preliminar  de  nulidade  da
sentença a fim de que o feito prossiga e que os herdeiros sejam integralmente e
regularmente citados, assim como, no momento oportuno, seja oportunizado ao
Ministério Público de 1º grau ofertar manifestação nos autos, tendo em vista a
existência  de herdeiros  menores  no processo,  observando-se  assim,  a  forma
legal.

É o relatório.
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V O T O

Antes de discorrer sobre o caso em disceptação, é de bom
alvitre ressaltar que, a legislação processual tem aplicação imediata no tempo,
respeitados  os  atos  praticados  e  as  situações  jurídicas  consolidadas  sob  a
vigência  da  norma  revogada,  como  dispõe  o  artigo  14,  do  Novo  Código  de
Processo Civil, in verbis:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e
será aplicável imediatamente aos processos
em  curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados  e  as  situações  jurídicas
consolidada  sob  a  vigência  da  norma
revogada”. 

O  dispositivo  legal  acima  transcrito  é  bem  claro  ao
determinar  que  a  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente aos processos em curso. Todavia,  o Novo Código de Processo
Civil, na segunda parte da redação do artigo 14, cuidou de resguardar os atos
processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.

Isso porque, cada ato processual é também um ato jurídico
perfeitamente realizado no tempo e merece proteção ao direito que foi conferido,
nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, garantindo que
“a  lei  não  prejudicará  o  direito  adquirido,  o  ato  jurídico  perfeito  e  a  coisa
julgada”. O Novo CPC não pode, portanto, atingir o direito da parte praticar um
ato cujo termo inicial se deu na vigência da norma antiga. Já os atos havidos na
vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  deverão  obedecer  o  regramento
hodierno.

Em sendo assim,  na hipótese  dos autos,  visualiza-se  que
atos foram praticados sob a égide do Código de Processo Civil/1973, com vícios
de  nulidade,  devendo,  portanto,  serem analisados  em conformidade  com os
dispositivos da norma revogada.

No  caso  concreto,  houve a  abertura  do  inventário  (fls.
02/05),  a  nomeação  do  inventariante,  ora  apelante  (fls.  19),  termo  de
compromisso do inventariante (fls. 21), tomada das primeiras declarações (fls.
24/34), citação dos herdeiros através de edital (fls. 37/38), mandados de citação
da Fazenda Pública Municipal (fls. 39), da herdeira Maria Marlete de Souza (fls.
40/41), da Fazenda Pública Nacional (fls. 42) e da Fazenda Pública Estadual ( fls.
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43). 

No que tange à realização das citações e das intimações no
processo  de  inventário,  após  a  tomada  das  primeiras  declarações  do
inventariante, o Código de Processo Civil/1973, vigente à época, estabelecia o
seguinte:

 Art. 999. Feitas as primeiras declarações, o juiz
mandará citar, para os termos do inventário e da
partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e
os  legatários  e  intimar  a  Fazenda  Pública,  o
Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou
ausente,  e  o  testamenteiro,  se  houver
testamento.

(...)

§  4o  Incumbe  ao  escrivão  remeter  cópias  à
Fazenda  Pública,  ao  Ministério  Público,  ao
testamenteiro,  se  houver,  e  ao  advogado,  se  a
parte já estiver representada nos autos.

Depreende-se, todavia que, o regular tramite processual da
presente ação de inventário  restou de fato prejudicada,  tendo em vista  que,
apesar da existência de dois herdeiros menores e incapazes (fls.  25),  Bianca
Webber de Souza e Gabriel Webber de Souza, o Ministério Público, em nenhum
momento, foi regularmente citado para se manifestar nos autos.

Em face disto, a Procuradoria Geral de Justiça suscitou, em
seu  parecer,  a  nulidade  da  sentença  prolatada  pelo  Juízo  monocrático  (fls.
127/128),  ante  a  falta  de  citação  do  Parquet para  que  pudesse  intervir  no
processo, tendo em vista a presença de menores e incapazes entre os herdeiros
do espólio. 

Vale mencionar que, o cumprimento destas determinações
não são meras faculdades processuais e sim, imposições legais, razão pela qual
todos os interessados devem ser chamados a tomar conhecimento do processo
de inventário aberto, sob pena de nulidade do processo.

Destaca-se ainda que, o vício no ato citatório se revela como
nulidade  absoluta  e  matéria  de  ordem  pública,  passível  de  apreciação  pelo
magistrado de ofício em qualquer fase da demanda.

Neste sentido:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO
JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
NA FASE COGNITIVA PELA AUTORA EXEQUENTE.
POSSIBILIDADE.  NULIDADE  PLENO  IURE.
INTERESSE. RECURSO PROVIDO. I –  A nulidade
pleno  iure  deve  ser  apreciada  pelo  órgão
julgador mesmo de ofício, não se sujeitando
à coisa julgada, como é o caso do defeito da
citação,  salvo  eventual  suprimento,
comunicando-se aos atos subsequentes. II -
A citação, como ato essencial ao devido processo
legal,  à garantia e segurança do processo como
instrumento  de  jurisdição,  deve  observar  os
requisitos  legais,  pena  de  nulidade  quando  não
suprido o vício, o qual deve ser apreciado mesmo
no  curso  da  execução  da  sentença.  (REsp
100.998/SP, Rel. Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
27/04/1999, DJe 21/06/1999).

Com efeito, o STJ entende que a ausência de citação válida
impede, inclusive, a formação de coisa julgada em face do réu, por se tratar de
vício que inquina a própria existência da relação jurídico-processual:

PROCESSUAL CIVIL.  AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE  PASSIVO  NECESSÁRIO.
HABILITAÇÃO  DOS  HERDEIROS  NECESSÁRIOS.
REJEIÇÃO.  CITAÇÃO  DOS  LITISCONSORTES.
AUSÊNCIA.  HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS.
ARGUIÇÃO  POR  SIMPLES  PETIÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1.  As hipóteses excepcionais de
desconstituição de acórdão transitado em julgado
por  meio  da  ação  rescisória  estão  arroladas  de
forma taxativa no artigo 485 do CPC. Pelo caput
do referido dispositivo legal, evidencia-se que esta
ação  possui  natureza  constitutiva  negativa,  que
produz sentença desconstitutiva,  quando julgada
procedente. Tal  ação tem como pressupostos: a
existência de decisão de mérito com trânsito em
julgado;  enquadramento  nas  hipóteses
taxativamente  previstas  e  o  exercício  antes  do
decurso de prazo decadencial de dois anos. 2. O
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art. 485 em comento não cogita, expressamente,
da admissão da ação rescisória para declaração de
nulidade por ausência de citação, pois não há que
se falar  em coisa  julgada na sentença proferida
em processo  em que  não  se  formou  a  relação
jurídica apta ao seu desenvolvimento. É que nessa
hipótese  estamos  diante  de  uma  sentença
juridicamente  inexistente,  que  nunca  adquire  a
autoridade de coisa  julgada.  Falta-lhe,  portanto,
elemento  essencial  ao  cabimento  da  rescisória,
qual  seja,  a  decisão  de  mérito  acobertada  pelo
manto  da  coisa  julgada.  Dessa  forma,  as
sentenças  tidas  como  nulas  de  pleno  direito  e
ainda as consideradas inexistentes, a exemplo do
que ocorre quando proferidas sem assinatura ou
sem dispositivo, ou ainda quando prolatadas em
processo  em  que  ausente  citação  válida  ou
quando o litisconsorte necessário não integrou o
polo passivo, não se enquadram nas hipóteses de
admissão da ação rescisória,  face a  inexistência
jurídica da própria sentença porque inquinada de
vício insanável. 3. Apreciando questão análoga,
atinente ao cabimento ou não de ação rescisória
por violação literal a dispositivo de lei no caso de
ausência de citação válida, o STF e o STJ já se
posicionaram no sentido de que o vício apontado
como  ensejador  da  rescisória  é,  em  verdade,
autorizador  da  querelas  nullitatis  insanalibis.
Precendentes:  do  STF  –  RE  96.374/GO,  rel.
Ministro Moreira Alves,  DJ de 30.8.83; do Stj  –
Resp  62.853/GO,  Quarta  Turma,  rel.  Ministro
Fernando  Gonçalves,  unânime,  DJU  de
01.08.2005;  AR.  771/PA,  Segunda  Seção,  Rel.
Ministro Aldir Passarinho Júnior DJ 26/02/2007. 4.
No  caso  específico  dos  autos,  em  que  a  ação
tramitou  sem  que  houvesse  citação  válida  do
litisconsórcio passivo necessário, não se formou a
relação  processual  em  ângulo.  Há,  assim,  vício
que atinge a eficácia do processo em relação ao
réu  e  a  validade  dos  atos  processuais
subsequentes,  por  afrontar  o  princípio  do
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contraditório. Em virtude disto, aquela decisão
que transitou em julgado não atinge aquele
réu que não integrou o polo passivo da ação.
Por tal razão, a nulidade por falta de citação
poderá  ser  suscitada  por  meio  de  ação
declaratória  de  inexistência  por  falta  de
citação,  denominada querellas  nullitatis,  ou
ainda,  por  simples  petição  nos  autos.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESP 1105944/SC,
Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
Segunda  Turma,  julgado  em  14/12/2010,  DJE
08/02/2011.

Neste sentido, resta evidente e absolutamente inafastável a
nulidade dos atos posteriores aos despachos de citação (fls. 19 e 36), uma vez
que,  por  serem menores  e  incapazes  os  herdeiros  supracitados,  o  Ministério
Público obrigatoriamente deveria ter sido chamado a se manifestar nos autos
como determina o artigo 999 do CPC/1973.

Desta feita, a preliminar levantada pela Procuradoria Geral
de  Justiça  deve  ser  acolhida.  O  CPC/1973,  em  seu  artigo  246,  dispunha  o
seguinte sobre o tema em debate:

Art.  246: É  nulo  o  processo  quando  o
membro  do  Ministério  Público  não  for
intimado a  acompanhar  o  feito  em que
deva intervir. 

Parágrafo  único:  Se  o  processo  tiver
corrido, sem conhecimento do Ministério
Público,  o  juiz  o  anulará  a  partir  do
momento em que o órgão devia ter sido
intimado.

E para reforçar a tese de nulidade da sentença prolatada, a
Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se de forma expressa sobre
o inafastável prejuízo causado aos herdeiros menores e incapazes (fls. 170) com
a  não  citação  do  Ministério  Público  para  se  manifestar  nos  autos,  restando
evidenciada a flagrante nulidade do processo. 

Indubitável o cerceamento do direito de defesa dos herdeiros
menores  e  incapazes  e,  consequentemente,  a  inobservância  do  princípio  do
devido processo legal e da ampla defesa, tendo em vista que, a falha no ato de
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comunicação dificultou a defesa dos referidos herdeiros e o litígio foi solucionado
sem estar maduro, pronto para ser julgado, atropelando fases do procedimento.

Logo,  tratando-se a citação de matéria de ordem pública,
apreciável a qualquer tempo e grau de jurisdição, deve ser declarada a nulidade
da sentença, para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de
regularizar  a  citação  do  Ministério  Público,  para  que  o  mesmo possa  se
manifestar  nos  autos,  em  defesa  dos  interesses  dos  herdeiros  menores  e
incapazes presentes nas primeiras declarações apresentadas pelo inventariante
(fls. 24/27).

Ante todo o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela
Procuradoria  Geral  de  Justiça  e DECLARO,  DE  OFÍCIO, NULA a  sentença
vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que
o Ministério Público seja efetivamente citado dos termos do inventário e possa
atuar em defesa dos interesses dos herdeiros menores e incapazes, restando,
portanto, PREJUDICADO o apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento  os
desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Relator,  Saulo
Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Rodrigues Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r                                   06 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                    8


