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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  INVENTÁRIO  -
DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTES -
ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA - AGRAVANTES QUE
TÊM  A  OBRIGAÇÃO  DE  TRAZER  OS  BENS
RECEBIDO  À  COLAÇÃO  PARA  POSSIBILITAR  A
DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS HERDEIROS -
EXEGESE DOS ARTIGOS 544 E 2.002 DO CÓDIGO
CIVIL – PRECEDENTES DO STJ - VALIDADE DO
NEGÓCIO  JURÍDICO  -  DISPENSA  DA
INSTAURAÇÃO  DAS  VIAS  ORDINÁRIAS   -
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

  A  colação  de  antecipação  de  legítima  não
implica,  por  si  só,  nulidade  da  liberalidade
anteriormente feita de ascendente comum a alguns
de seus herdeiros,  sendo plenamente  possível  nos
autos do inventário, sem reclamar a instauração das
vias ordinárias. 

VISTOS,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição
de  efeito  suspensivo  interposto  por  EDUARDO  MACHADO  SILVA  e
PATRICIA MACHADO SILVA, em face da decisão do MM. Juízo da 1ª Vara
de  Sucessões  da  Capital,  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Inventário  nº
0013124-68.2003.815.2001, ajuizado pelo herdeiro Marcelo Steinbach Silva,
dos bens deixados por ISAIAS SILVA.
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Na decisão recorrida, o MM. Juízo da 1ª Vara de Sucessões da
Capital entendeu que apenas os imóveis descritos nas certidões de fls. 27 e
30 dos autos principais devem ser colacionados, ante a doação realizada pelo
“de cujus” aos agravantes.

Assim, fixou prazo improrrogável  de 05 (cinco)  dias para os
herdeiros,  ora  agravantes,  procederem  à  conferência  dos  bens  imóveis
sujeitos  à  colação,  sob  pena  de  sequestro,  para  serem  inventariados  e
partilhados.

Irresignados,  sustentam que houve  em desacerto  o  Juízo  a
quo, posto não ser possível a discussão das questões acerca da nulidade da
doação em sede de inventário,  a qual  deverá ser dirimida na via ordinária
própria.   

Ao  final,  requereu  a  concessão  de  efeito  suspensivo,
ordenando  a  suspensão  da  decisão  recorrida  até  o  julgamento  final  do
presente  agravo  e,  no  mérito,  pelo  seu provimento,  confirmando  a  liminar
acaso deferida, para reforma a decisão vergastada.

Juntou documentos (fls. 13/275).

Pedido de efeito suspensivo deferido (fls. 279/280).

Em  informações,  o  Juízo  singular  noticia  a  manutenção  da
decisão recorrida e que cumprido o disposto no art. 526 do CPC  (fl. 287).

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 291.

Instado  a  se  pronunciar,  a  d.  Procuradoria-Geral  de  Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 292/293).

É o breve relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO.

I – ADMISSIBILIDADE.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso de agravo de instrumento. 

Não existem preliminares a serem dirimidas. 

II – MÉRITO.

De  início,  importante  consignar  que,  em  sede  de  agravo  de
instrumento,  cabe  ao  relator  tão  somente  a  análise  do  acerto  ou  desacerto  da
decisão  agravada  sem,  contudo,  esgotar  a  discussão  da  matéria,  sob  pena  de
supressão de instância. 
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No caso dos  autos,  a  controvérsia  que forma o instrumento
refere-se à colação de 02 (dois) bens imóveis:  uma casa,  situada na Rua
José  Florentino  Júnior,  nº  226,  Jardim  Tambauzinho  (fl.  46);  e  um
apartamento situado  na  Av.  Cabo  Branco,  nº  2.204,  apt.  806,  “B”,  Ed.
Beiramar, Cabo Branco, ambos nesta Capital (fl. 49), nos autos do inventário
dos bens deixados por Isaias da Silva. 

Em síntese, aduzem os agravantes que os efeitos da decisão
agravada acabaram por anular um negócio jurídico perfeito realizado entre o
de  cujus,  a  viúva  meeira  e  os  filhos  recorrentes,  sem  a  adequação
característica  da  via  ordinária.  Em  síntese,  defendem  a  necessidade  de
análise da questão nas vias ordinárias. 

Todavia, não assiste razão aos recorrentes.

Com efeito,  sobre a doação,  dispõe o artigo  544 do  Código
Civil: 

“Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de
um cônjuge  a  outro,  importa  adiantamento  do  que  lhes
cabe por herança”.

De mais disso, os descendentes beneficiados por doação de
ascendente comum, em inequívoca antecipação de legítima, como ocorre no
caso presente, são obrigados a trazer à colação o quinhão recebido, pena de
sonegação, ex vi legis: 

“Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão
do  ascendente  comum  são  obrigados,  para  igualar  as
legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida
receberam, sob pena de sonegação. 

Parágrafo  único.  Para  cálculo  da legítima,  o  valor  dos  bens
conferidos  será  computado  na  parte  indisponível,  sem
aumentar a disponível”. 

“Art.  2.003.  A colação tem por fim igualar,  na proporção
estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes
e  do  cônjuge  sobrevivente,  obrigando  também  os
donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não
possuírem os bens doados. 

Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas
em  adiantamento  de  legítima,  não  houver  no  acervo  bens
suficientes  para igualar  as  legítimas dos descendentes  e  do
cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie,
ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor
ao tempo da liberalidade.” [grifos acrescidos].

Nesse  cenário,  a  colação  de  antecipação  de  legítima  não
implica por si só nulidade da liberalidade anteriormente feita. Contudo, devem
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os beneficiários  trazerem o patrimônio  recebido  à colação para  igualar  as
legítimas.

Sobre  o  tema,  o  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“[...]  A caracterização de doação inoficiosa é vício que, se
não invalida o negócio jurídico originário - doação -, impõe
ao donatário-herdeiro, obrigação protraída no tempo: de, à
época do óbito do doador, trazer o patrimônio à colação,
para  igualar  as  legítimas,  caso  não  seja  herdeiro
necessário  único,  no  grau  em  que  figura (REsp  n.
1198168/RJ,  rela.  Mina.  Nancy Andrighi,  Terceira turma, DJe
de 6-8-2013)”. 

“[...]  A finalidade da colação é  a  de igualar  as legítimas,
sendo  obrigatório  para  os  descendentes  sucessivos
(herdeiros necessários) trazer à conferência bem objeto de
doação ou de dote que receberam em vida do ascendente
comum, porquanto, nessas hipóteses, há a presunção de
adiantamento da herança (arts.  1.785 e  1.786 do  CC/1916;
arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002) (REsp n. 400948/SE, rel. Min.
Vasco Della Giustina, Terceira Turma, Dje de 9-4-2010)”. 

“[...]  A melhor interpretação do art. 1.171 do CC/16 é a de
que a doação feita de ascendente para descendente, por si
só,  não  é  considerada  inválida  ou  ineficaz  pelo
ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação
protraída no tempo, de, à época do óbito do doador, trazer
o patrimônio recebido à colação, para igualar as legítimas,
caso  não  seja  aquele  o  único  herdeiro  necessário  (art.
1.785 do CC/16). (STJ - REsp: 1361983 SC 2013/0005447-1,
Relator:  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento:
18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/03/2014) [grifos e destaques de agora].

Nesse sentido mesmo sentido é a jurisprudência dos demais
Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTELIGÊNCIA
DO ART. 1.046, DO CPC- DEFESA DA POSSE - INVENTÁRIO
- DOAÇÃO - COLAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.  A colação
não  significa  que  o  bem  em  si  volta  para  o  espólio  e
partilha,  mas  apenas  para  igualar  as  legítimas,  não
ocorrendo a desconstituição da doação ou dos negócios
jurídicos  posteriores  a  ela.  [...]  (Apelação  Cível
1.0024.07.493632-9/001; Des. KILDARE CARVALHO; julgado
em 25/04/2013)”[grifos de agora].  

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DE  FAMÍLIA.  DOAÇÃO  DE
ASCENDENTE  PARA  DESCENDENTE.  ANULAÇÃO.
DESNECESSIDADE.  ADIANTAMENTO  DE  LEGÍTIMA.
COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - "Não é passível de
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anulação  a  doação  de  bem  para  alguns  filhos  com
exclusão  de  outros,  havidos  fora  do  casamento,  não
exigindo o  CC, para tanto, a anuência dos demais filhos,
como ocorre na compra e venda,  de modo que inocorre
qualquer simulação." - "A Lei Civil Brasileira dispõe que os
bens  doados  ficam  sujeitos  a  colação,  a  qual  tem  por
finalidade  apurar  eqüitativamente  os  quinhões
hereditários,  inexistindo  dessa  forma,  prejuízo  para  os
filhos  excluídos"  (Apelação  Cível  1.0024.09.593471-7/001;
Des. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA; julgado em 06/02/2013). 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERLOCUTÓRIO  QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO
DIANTE  DE  EVENTUAL  NULIDADE  DE  DOAÇÕES
REALIZADAS PELO DE CUJUS A UMA DAS FILHAS, SEM O
CONSENTIMENTO  DOS  DEMAIS  HERDEIROS
NECESSÁRIOS.  IMPERTINÊNCIA.  BENS  DOADOS  COMO
ADIANTAMENTO  DE  LEGÍTIMA.  DESNECESSIDADE  DE
CONSENTIMENTO  DOS  HERDEIROS.  AGRAVADA  QUE
TEM A OBRIGAÇÃO DE TRAZER OS BENS RECEBIDO À
COLAÇÃO  PARA  POSSIBILITAR  A  DIVISÃO  IGUALITÁRIA
ENTRE OS HERDEIROS.  EXEGESE DOS ARTIGOS 544 E
2.002  DO  CÓDIGO  CIVIL.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  Art.  544.  A  doação  de  ascendentes  a
descendentes,  ou  de  um  cônjuge  a  outro,  importa
adiantamento do que lhes cabe por herança. Art. 2.002. Os
descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente
comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir
o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena
de sonegação. (TJ-SC - AG: 20140362202 SC 2014.036220-2
(Acórdão), Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 03/11/2014,
Terceira Câmara de Direito Civil Julgado) [Grifos acrescidos].

Assim, tenho que a questão não reclama a instauração da via
ordinária,  afigurando-se passível  de solução no  bojo  do próprio  inventário,
com bem decidiu o juízo singular. 

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,  em harmonia com o parecer ministerial,  nos
termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO
à pretensão recursal, diante de sua manifesta improcedência. 

P.I.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                               RELATOR
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