
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001316-64.2017.815.0000 — 3ª Vara de Guarabira
RELATOR       : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE    : Maria do Carmo Rocha Madruga, representada por seu Curador Erwing Ro-
cha Madruga
ADVOGADOS: Ruy Bezerra Cavalcanti Júnior (OAB/PB 8.208)
APELADO      : Suênia Shirley Madruga Cândido
ADVOGADO  : José Alberto Evaristo da Silva (OAB/PB 10.248)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— PLEITO BUSCANDO COMPELIR A INVENTARIANTE A
NÃO  EFETUAR  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  DE  IMÓVEL
COM COMPENSAÇÃO EM BENFEITORIAS — BEM PER-
TENCENTE AO ESPÓLIO — ADMINISTRAÇÃO PELA IN-
VENTARIANTE — AUSÊNCIA DE PROVAS  DAS  ALEGA-
ÇÕES AUTORAIS — IMPROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO
— MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

— “Art. 618. Incumbe ao inventariante:
II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligên-
cia que teria se seus fossem;”

— “Art. 373 – o ônus da prova incumbe:
 I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Maria do Carmo Rocha
Madruga contra sentença (fls. 134/135) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida
em face de Suênia Shirley Madruga Cândido, julgou improcedente a demanda, nos termos do
art. 269, I, do CPC, condenando a demandante nos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da gratui-
dade judiciária.

A recorrente,  em suas  razões  recursais  (fls.  142/145),  pugnou pelo
provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente procedente seu pedido ex-
posto na peça vestibular.

Contrarrazões às fls. 151/154.
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A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer fls. 161/165, opinou pelo
desprovimento do recurso para manter integramente a sentença proferida pelo juízo a quo.

É o relatório. 

DECIDO

A demandante, ora apelante, incapaz, representada por seu curador, é
herdeira do espólio de Terezinha Pequeno Madruga e José Rocha Madruga. Afirma que a in-
ventariante efetuou contratos de locação comercial onde o espólio não recebe nenhum aluguel
dos locatários, sob o argumento de compensação deste quantum em melhoramentos e benfei-
torias nos imóveis.

Diante dos fatos, ingressou com demanda judicial com o objetivo de
compelir a inventariante a se omitir de efetuar contratos de locação com compensação de ben-
feitorias necessárias, sem autorização dos herdeiros e do Juiz.

Na sentença, o magistrado julgou improcedente o pedido exposto na
peça inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Irresignada,  a  promovente  apresentou  recurso  apelatório  pugnando
pelo seu provimento para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a demanda.

Pois bem.

O cerne da questão trazida aos autos, consiste em compelir a inventa-
riante do espólio de Terezinha Pequeno Madruga e José Rocha Madruga, a abster-se de reali-
zar despesas de conservação e melhoramento nos bens do espólio, sem a devida comunicação
aos demais herdeiros e a prévia autorização judicial.

Como se sabe, compete ao inventariante administrar o espólio, toman-
do conta dos bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, conforme disciplina o art.
618 do CPC/15.

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligên-
cia que teria se seus fossem;

No caso dos autos, a recorrente argumenta que o espólio vem sendo
prejudicado com a realização e renovação de contrato de locação compensatória relativa ao
bem inventariado.

Como salientado pelo julgador de primeiro grau, a pretendida locação
encontra-se inserida no âmbito das atribuições do inventariante, o qual deve atender aos inte-
resses do espólio e, considerando que o produto será objeto de futura prestação de contas, nos
termos previstos em lei, não há razão ao pleito inicial.
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Além do mais, não existe comprovação no caderno processual do refe-
rido prejuízo ao espólio. Pelo que se observa, a compensação do valor do aluguel em conser-
vação e benfeitorias ao imóvel beneficiarão todos os herdeiros com a valorização do patrimô-
nio.

Na fundamentação de seu Parecer, a Procuradoria de Justiça enfatizou
que restou demonstrado que os atos praticados pela inventariante, de fato, enquadram-se na
esfera da administração dos bens pertencentes ao espólio, não extrapolando o ônus que lhe é
pertinente em razão do que determinava a legislação pátria no seu art. 991, inc. II, do CPC/73
(art. 618, II, do CPC/15).

Jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ EM
INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA A INVENTARIANTE PRATICAR ATOS
DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESPÓLIOS DE FORMA ABRANGENTE. DECI-
SÃO  REFORMADA.  FORMAÇÃO  DO  INSTRUMENTO.  REGULARIDADE.
OBSERVÂNCIA DO ART. 525 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
A APLICAÇÃO DOS ARTS. 991 E 992 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DE-
CLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. Tendo em vista que no caso em análise o
agravo de instrumento foi julgado conjuntamente com outros dois recursos da
mesma modalidade, interpostos pelo mesmo interessado, e que a confusão na
autuação foi reconhecida e acertada por decisão do colegiado, afasta-se a ale-
gação de omissão quanto a ausência de regular formação do instrumento, por-
quanto  inocorrente.  Conforme restou  consignado na decisão  embargada,  no
curso do inventário é possível a concessão de alvará autorizando a inventarian-
te a praticar atos específicos em nome do espólio, desde que demonstrada a ne-
cessidade e conveniência de sua efetivação. O indeferimento de pedido visando
a alienação de bens e outros compromissos em nome dos espólios, como ocorre
aqui, não importa em negativa de vigência aos arts. 991 e 992 do CPC. Contra-
riamente, decorre da necessidade de preservar o patrimônio dos herdeiros até a
distribuição da cota parte de cada um deles através da partilha. Embargos de
declaração não providos. (TJPR; EmbDecCv 346598-7/01; Ac. 6429; Clevelân-
dia; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Luiz Cezar Nicolau; Julg.
30/05/2007; DJPR 15/06/2007).

Assim, cabe ao autor o ônus da prova constitutiva de seu direito. Se
não houver prova suficiente para comprovar o pedido, ao julgador resta a ausência de elemen-
tos mínimos para apreciação da matéria.

A questão posta, portanto, deve ser decidida com base na teoria do
ônus da prova que, como se sabe, está muito clara no art. 373, do CPC, prescrevendo competir
ao autor, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, o ônus de provar
qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Art. 373 – o ônus da prova incumbe:
 I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (...)

Dessa  feita,  não  comprovando  a demandante,  os  fatos  alegados  na
exordial, não merece acolhimento o pleito inicial. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, in
verbis:

3



PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLA-
RATÓRIA.  ÔNUS DA PROVA.  ART.  333,  I,  DO CPC.  NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓ-
RIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art.  333, I,  do
CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu di-
reito. [...] (AgRg no Ag 1172610 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO  DE  INSTRUMENTO  2009/0059401-7  .  Ministro  HERMAN  BENJA-
MIN (1132). T2 - SEGUNDA TURMA. DJe 11/12/2009) .

A sentença do juízo a quo, portanto, não merece reforma, pois a im-
procedência do pedido exordial é medida que se impõe, diante da falta de prova dos fatos
constitutivos do direito da autora.

Feitas estas considerações, em harmonia com perecer ministerial, nego
provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

P.I.

João Pessoa, 23 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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	É o relatório.

