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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº. 0000138-50.1999.815.0311

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante: Fazenda Pública Nacional, representada por seu procurador, 
Daniel de Saboia Xavier. 

Apelado: Manoel Andrelino de Lima

Recorrente: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Geral, 
Gilberto Carneiro da Gama

Recorrido: Manoel Andrelino de Lima

EMENTA: PROCESSO CIVIL - INVENTÁRIO E
PARTILHA  -  FORMALIDADES  LEGAIS  NÃO
OBSERVADAS  -  JULGAMENTO  PRECOCE  DA
LIDE SOB O ARGUMENTO DE CUMPRIMENTO
DA  META  2  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE
JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE - DESRESPEITO
AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL - SENTENÇA GENÉRICA EM
DESACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 460 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA
–  PROVIMENTO  DO  APELO  E  DO  RECURSO
ADESIVO.

-  Saliente-se que nem sob o  argumento  de
cumprimento das determinações do Conselho
Nacional  de  Justiça  pode-se  admitir  a
inobservância das regras processuais, pois, do
contrário,  tais  determinações  constituiriam
ofensa  direta  ao  direito  constitucional  do
devido processo legal.
- Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo e ao

recurso adesivo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo
interpostos  pela  FAZENDA NACIONAL  e  pelo  Estado  da  Paraíba  contra
sentença (fls.  46/49)  prolatada,  pelo  juízo  da 1ª Vara da Comarca de
Princesa Isabel, nos autos do Inventário e Partilha dos bens deixados por
Manoel Andrelino de Lima.  

O  Magistrado  de  primeiro  grau,  ao  sentenciar,
esclareceu que, embora não tivesse observado todo rito procedimental,  o
caso em tela seria hipótese de se atenuar as exigências normativas para
julgar de imediato o feito no estado em que se encontrava a fim de dar
cumprimento à “Meta 2” do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformada,  a  apelante  interpôs  recurso  apelatório
(fls. 56/61) aduzindo a ausência de intimação pessoal do representante da
Fazenda Nacional com vistas dos autos quanto ao teor da sentença; a falta
de citação daquela para compor a lide, nos termos do art. 999 do CPC;
bem como a não indicação de elementos que individualizem o de cujus. 

Alega, ainda, que a decisão recorrida violou o devido
processo legal ao não oportunizar à União o direito de indicar os eventuais
débitos do inventariado, sob o argumento de estar cumprindo meta do
CNJ. 

O Estado da Paraíba apresentou recurso adesivo (fls.
95/100),  sustentando  a  necessidade  de  se  anular  a  sentença,  ante  a
ausência de intimação do Estado da Paraíba, para se manifestar acerca
das primeiras declarações e do bens deixados pelo de cujus.

Contrarrazões ofertadas apenas pelo Estado da Paraíba
(fls. 88/94).

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça
emitiu  parecer  opinando  pelo  provimento  do  recurso  apelatório  (fls.
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74/82). 
É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal
referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº
13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria. 

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo
nº 2, que assim dispõe: 

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

Portanto, como a decisão recorrida se deu em data anterior
a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de
1973. 

In casu, buscam tanto o Estado da Paraíba, quanto a
Fazenda Nacional, ora recorrentes, a anulação da sentença de fls. 46/49,
de lavra do Juiz de Direito da 1ª Vara de Princesa Isabel, sob o argumento
de que o mesmo decidiu o processo de inventário de forma prematura,
olvidando-se  dos  procedimentos  legais  obrigatórios  a  fim  de  dar
cumprimento  à  determinação  do  “Meta  2”  do  Conselho  Nacional  de
Justiça.

Com razão os recorrentes.

Determina  o  art.  999  do  CPC/73  que  “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”.

 
E ainda, o art. 1.000 do mesmo diploma processual:
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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- arguir erros e omissões;
II-  reclamar  contra  a  nomeação  do
inventariante;
III- contestar a qualidade de quem foi incluído
no título de herdeiro.

Ressalte-se  que  o  cumprimento  das  determinações
supra  não  são  meras  faculdades,  mas  sim imposição,  razão  pela  qual
todos os interessados devem ser chamados aos autos de inventário, sob
pena de nulidade do processo.

Depreende-se  dos  autos  que  o  regular  trâmite
processual da presente Ação de Inventário restou suprimido, ficando a
Fazenda Pública Nacional e o Estado da Paraíba, em razão de uma decisão
prematura, impedidos de se manifestarem sobre as primeiras declarações
da  inventariante,  bem  como  de  se  habilitarem  no  inventário,  caso
necessário.

Também verifica-se que os recorrentes foram intimados
do teor da sentença, através de ofício com aviso de recebimento – AR,
em desconformidade com os arts. 20 da Lei nº 11.033/2004 e 136, XI que
preveem o seguinte:

Art. 20. As intimações e notificações de que
tratam os arts. 36 a 38 da Lei Complementar
nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, inclusive
aquelas  pertinentes  a  processos
administrativos,  quando  dirigidas  a
Procuradores da Fazenda Nacional, dar-se-ão
pessoalmente mediante a ent r e g a  do s  auto s  c o m
vi
s
t
a
s.
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Art. 136. São assegurados ao Procurador do
Estado: 

XI  –
r
eceb
e
r
int
i
m
a
çã o  pessoal e m  qualqu e r  process o  ou g r a u  d e
jurisdição;

Nos termos do art. 36 da  Lei Complementar nº 73, de
10 de fevereiro de 1993  “nas causas de que trata o art. 12, a União será
citada na pessoa: (...)”.

Já o referido art. 12 prescreve:

Art.  12.  À  Procuradoria-Geral  Da  Fazenda
Nacional,  órgão  administrativamente
subordinado  ao  titular  do  Ministério  da
Fazenda,  compete  especialmente:  (…)  V-
representar a União nas causas de natureza
fiscal.
Parágrafo único – São consideradas causas de
natureza fiscal as relativas a : I- tributos de
competência  da  União,  inclusive  infrações  à
legislação tributária; (...)”.

In casu, o interesse que move a atuação dos recorrente
é justamente  a  fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  tributárias
oriundas das alterações de natureza patrimonial envolvendo o falecido e
seus  herdeiros,  razão  pela  qual,  de  acordo  com  a  legislação  supra,
deveriam terem sido citados, bem como intimados do teor da sentença
pessoalmente com vistas dos autos.

Logo, indubitável a inobservância ao princípio do devido
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processo  legal  e  da  ampla  defesa,  pois,  além  da  falha  no  ato  de
comunicação dificultando a defesa dos recorrentes, o litígio foi solucionado
sem  estar  maduro,  pronto  para  julgamento,  atropelando  as  fases  do
processo, como admitido pelo próprio juiz na sentença.

Saliente-se que nem sob o argumento de cumprimento
das  determinações  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  pode-se  admitir  a
inobservância  das  regras  processuais,  pois,  do  contrário,  tais
determinações  constituiriam  ofensa  direta  ao  direito  constitucional  do
devido processo legal.

Por tudo que foi explicitado, clarividente a nulidade da
decisão recorrida.

Nesse sentido, segue o precedente da Quarta Câmara
Cível deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INTERESSE
DA  FAZENDA  PÚBLICA  EM  PARTICIPAR  DA
LIDE.  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO  PARA  SE
MANIFESTAR  NO  FEITO.  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
DA  AMPLA  DEFESA.  NECESSIDADE  DE
REGULARIZAÇÃO  DO  VÍCIO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. CITAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL.
OBRIGATORIEDADE.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. Não se pode olvidar que as citações
previstas no art. 999, do CPC, não são meras
faculdades  legais,  mas sim imposição,  razão
pela  qual  todos  os  interessados  devem  ser
chamados aos autos de inventário, sob pena
de nulidade do processo, por cerceamento de
defesa das fazendas Públicas. A exigência de
cumprimento  da  “Meta  2”,  do  Conselho
Nacional  de  Justiça  não  é,  nem  pode  ser
entendida  como  justificativa  para  deixar  de
obedecer  aos  princípios  constitucionais  do
devido  processo  legal  e  da  ampla  defesa.
(TJPB;  AC  031.1999.000393-6/001;  Quarta
Câmara Cível; Rel. Des. João Alves da Silva,
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DJPB 19/10/2011)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO
RECURSO ADESIVO,  para  anular  a  sentença  recorrida  e  determinar  o
regular  processamento  do  feito  a  fim  de  que  a  Fazenda  nacional  e  o
Estado da Paraíba possa requerer o que entenderem pertinentes.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Maria das Graças Morais Guedes e Ricardo

Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo 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, 17 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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