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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FALECIMENTO  DO 
EXECUTADO.  PEDIDO DE  NOMEAÇÃO  DIRETA  DA  FILHA 
COMO  ADMINISTRADORA  PROVISÓRIA  OU 
INVENTARIANTE. NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO 
PRINCIPAL  PARA  HABILITAÇÃO  DO  ESPÓLIO  OU  DOS 
SUCESSORES.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  265,  INCISO  I,  C/C 
ARTS.  43  E  1.055  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
PRECEDENTES  DE TRIBUNAIS  PÁTRIOS  E DESTA  CORTE. 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO.

“  (...)Com  o  falecimento  do  executado,  torna-se  imprescindível  a  
suspensão do processo, nos termos do art. 265, I, c/c art. 43, ambos do  
CPC, até que se promova a habilitação do espólio ou dos sucessores que  
irão substituí-lo”.”  (TJPB - Acórdão do processo nº 01520110011572001 - Órgão 
(4A CAMARA CIVEL) - Relator DES. JOAO ALVES DA SILVA - j. Em 13/03/2012).

Em se constatando o óbito do devedor em ação de execução, não merece 
retoques  a  decisão  de  primeiro  grau  que  determinou  a  suspensão  do 
processo, a fim de que a instituição credora  promova a habilitação de 
seus herdeiros (no caso da ausência de abertura de inventário), porquanto 
compete ao exequente a indicação da parte apta a figurar no polo passivo 
da lide, para a correta formação da relação processual. 

“O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,  
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal  
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior”.  (art.  557,  caput,  do  código  de 
processo civil).

V I S T O S

Trata-se de  Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, contra decisão de fls. 17, que determinou 
a habilitação dos herdeiros do executado, tendo em vista o falecimento deste, nos termos dos 
arts. 265, I, e 1.055, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 30 dias. 



Inconformada,  a instituição financeira  interpôs a presente súplica,  aduzindo, 
em suma,  que em virtude da inexistência  de inventário aberto,  a suspensão da demanda para a 
habilitação  dos  sucessores  do  de  cujos causar-lhe-á  lesão  grave  ou  de  difícil  reparação, 
considerando o desrespeito à razoável duração do processo, porquanto a execução já corre há mais 
de dois anos, sem sequer ter entrado na fase expropriatória. 

Ademais, aduz a possibilidade de redirecionamento da lide executiva em face 
do espólio, a ser representado pelo administrador provisório, in casu, a filha do executado, enquanto 
não  aberto  o  processo  de  inventário,  a  fim  de  evitar  que  o  Banco  não  seja  prejudicado  no 
recebimento do seu crédito. 

Ao final, pleiteia liminarmente a concessão de efeito suspensivo. No mérito, 
pugna pelo provimento da súplica, de modo a reformar o decisório recorrido, determinando que o 
executado seja substituído pelo seu seu espólio, na pessoa do administrador provisório.

Pedido de efeito suspensivo indeferido às fls. 58/59. 

Ausência de contrarrazões, conforme certidão de fls. 65. 

Informações prestadas pelo Juízo a quo, às fls. 67. 

Instado a manifestar-se, às fls. 70/71, o Ministério Público apenas opinou pelo 
prosseguimento  do  feito,  sem  pronunciamento  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público 
primário. 

É o relatório. DECIDO

Mantenho-me fiel à posição esposada por ocasião da apreciação do pedido 
liminar. Por isso, permito-me reproduzir o que foi afirmado naquela oportunidade. 

“Segundo a exegese do art. 527, III, do Código de Processo Civil, o Relator  
poderá,  desde  que  haja  solicitação  do  recorrente,  antecipar  os  efeitos  da  
tutela  recursal,  condicionando  o  deferimento  do  pedido  à  relevância  da  
fundamentação (fumus boni juris) e à possibilidade de ocorrência de lesão  
grave e de difícil reparação (periculum in mora).

Portanto,  para a concessão do efeito  suspensivo ativo,  é  imprescindível  a  
presença de ambos os requisitos.

Constata-se que o ponto central da discussão tem por objeto a substituição  
processual do executado, o Sr. Espedito Queiroga da Silva,  pelo seu espólio,  
ante  a  ausência  de  inventário  aberto,  sem que haja  a paralisação da lide  
executiva,  razão  pela  qual  seria  desnecessária  a  habilitação  de  todos  os  
herdeiros do de cujos. 

Pois bem, nos termos do art. 265, inciso I, do Código de Processo Civil,  a  
execução  extrajudicial  deve  ser  suspensa,  determinando-se  que  a  parte  
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credora  promova  a  devida  habilitação  do  espólio  do  falecido  ou  de  seus  
herdeiros, em caso de ausência de abertura de inventário. 

O Código de Ritos é taxativo ao dispor:

Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição  
pelo espólio ou pelos sucessores, observado o disposto no art. 265.
(...)

Art. 265. Suspende-se o processo: 

I - pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de  
seu representante legal ou de seu procurador.

(…)

Art. 1.055.  A habilitação tem lugar quando, por falecimento de qualquer das  
partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

Todavia, analisando os autos, verifico que o agravante em momento algum  
demonstrou a efetiva ausência de processo de inventário ou mesmo que a filha  
do  falecido,  que  sequer  está  nominada  no  recurso,  seja  a  administradora  
provisória do espólio, conforme alega. 
 
Assim,  inobstante  a  possibilidade  de  substituição  processual  do  executado  
pelo seu espólio, na pessoa do seu administrador, há de ser mantida a decisão  
combatida,  a  qual  determinou  a  habilitação  dos  herdeiros  do  de  cujos,  
porquanto não se sabe se de fato inexiste inventário aberto ou administrador  
nomeado para o espólio. 

Neste sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.  
FALECIMENTO  DE  UM  DOS  EXECUTADOS.  SUSPENSÃO  DO  
PROCESSO.  DETERMINAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO  DOS  HERDEIROS.  
IRRESIGNAÇÃO. PLEITO DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO, NA PESSOA  
DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE  
INVENTÁRIO ABERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Sendo  
questão central do agravo o fato de inexistir inventário aberto e, não tendo tal  
fato sido comprovado,  não há como se acolher  o pleito  de habilitação do  
espólio na pessoa do administrador provisório. (TJPB; AI 025.2000.003658-9/001; 
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB  
12/11/2012; Pág. 19) 

Ante o exposto, vê que o fumus boni iuris está ausente para o agravante. 

Com  essas  considerações,  ausente  a  fumaça  do  bom  direito  essencial  à  
concessão do efeito suspensivo ativo,  INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA RECURSAL, mantendo inalterada a decisão combatida.”
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Sobre o tema, acosto outros julgados dessa Corte e do Superior Tribunal de 
Justiça: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO  
PROCESSUAL.  IMPOSSIBILIDADE.  HERDEIRO  AINDA  NÃO  
HABILITADO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA  
VIA PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O falecimento do  
executado não pressupõe substituição processual imediata em relação aos  
herdeiros. - A habilitação deve seguir o rito dos arts. 1.055 e seguintes, do  
Código de Processo Civil e só com o julgamento de procedência do incidente  
de  habilitação  é  que  os  herdeiros  adquirem  a  condição  de  substitutos  
processuais, diga-se, de partes no polo passivo no processo”. (TJPB - Acórdão do 
processo nº 01520110008842001 - Órgão  (Quarta  Câmara Cível)  -  Relator Desembargador 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - j. Em 21/05/2012).

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO.  FALECIMENTO  DO  
EXECUTADO  ANTES  DA  CITAÇÃO.  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  
NECESSIDADE. ART. 265, I, C/C ART. 43, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE  
DEMONSTRAÇÃO ACERCA DE PREJUDICIALIDADE PELA SUSPENSÃO  
DO  PROCESSO.  FUMUS  BONI  IURIS  NÃO  DEMONSTRADO.  
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Com o falecimento do executado, torna-
se imprescindível a suspensão do processo, nos termos do art. 265, I, c/c art.  
43,  ambos  do  CPC,  até  que se  promova a  habilitação  do espólio  ou dos  
sucessores  que  irão  substituí-lo”.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
01520110011572001 -  Órgão  (4A CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.  JOAO ALVES DA 
SILVA - j. Em 13/03/2012).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO  
DO EXECUTADO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE  
COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA. MEDIDA JUDICIAL ÍNSITA AO  
PROCESSO DE INVENTÁRIO. ARTS.  1.791 E SEGUINTES DO CÓDIGO  
CIVIL E ART.  982 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  SUBSTITUIÇÃO  
PROCESSUAL.  ART.  43  DO  CÓDIGO  DE  RITOS.  SUSPENSÃO  DO  
PROCESSO  PARA  HABILITAÇÃO  DO  ESPÓLIO  OU  SUCESSORES.  
INTELIGÊNCIA DO ART. 265, I DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ADOÇÃO  
DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS  PARA INDICAÇÃO CORRETA DO POLO  
PASSIVO  DA  LIDE.  ÔNUS  DO  EXEQUENTE.  MANUTENÇÃO  DA  
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...).  Nos termos do art. 43 c/c art.  
265, 1. ambos do CPC, falecida quaisquer das partes, o processo deve ser  
suspenso,  a  fim  de  que  seja  promovida  a  substituição  pelo  espólio  ou  
sucessores. Em se constatando o óbito do devedor em ação de execução, não  
merece retoques a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do  
processo, a fim de que a instituição credora promova a habilitação do espólio  
do  falecido  ou  de  seus  herdeiros  no  caso  da  ausência  de  abertura  de  
inventário,  porquanto compete  ao  exequente  a  indicação da parte  apta  a  
figurar  no  polo  passivo  da  lide,  para  a  correta  formação  da  relação  
processual”. (TJPB - Acórdão do processo nº 04520110008922001 - Órgão (1 CAMARA 
CIVEL) - Relator DES. JOSE RICARDO PORTO - j. Em 12/01/2012).

4



"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - REEXAME DOS  
REQUISITOS  DE  ADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO  ESPECIAL  -  
IMPOSSIBILIDADE  -  FALECIMENTO  DA  PARTE  -  SUSPENSÃO  
IMEDIATA DO PROCESSO - CPC, ART. 265 - ATOS PRATICADOS ANTES  
DA DECISÃO JUDICIAL - NULIDADE - PRECEDENTES. 
(...) 
-  O  falecimento  de  qualquer  das  partes  suspende  o  processo  no  exato  
momento  em  que  se  deu,  invalidando  os  atos  processuais  até  então  
praticados. 
-  O  despacho  judicial  que  determina  a  suspensão  do  feito  é  
preponderantemente  declaratório,  produzindo,  por consequência,  efeitos  'ex  
tunc'. 
-  Embargos  de  divergência  improvidos."  (STJ,  EREsp  nº  270.191/SP,  rel.  Min. 
Fracisco Peçanha Martins, j. em 4.8.2004, DJ 20.9.2004, p. 175). 

"Falecimento da parte. Suspensão do processo. Precedentes da Corte. 
1. Precedentes da Corte assentam que a 'morte de uma das partes suspende o  
processo desde sua ocorrência,  irrelevante,  sob este aspecto,  o instante em 
que ao Juízo foi comunicado o óbito' (REsp n° 32.667/PR, Relator o Senhor  
Ministro Fontes de Alencar, DJ de 23/09/96). 
2. Recurso especial conhecido e provido." (STJ, REsp nº 270.191/SP, rel. Min. Ari 
Pargendler,  rel.  p/  o  acórdão  Min.  Carlos  Alberto  Menezes  Direito,  j.  em 11.12.2001,  DJ 
8.4.2002, p. 209). 

Diante das razões delineadas, ocorrendo a morte da parte promovida, como in  
casu, deverá a execução ser suspensa, a fim de que o autor promova a habilitação dos sucessores do 
devedor.

Dessa forma, não se mostra possível, na presente situação, a nomeação direta 
da  filha  a  fim  de  dar  prosseguimento  à  execução,  conforme  pretende  a  instituição  financeira, 
sobretudo porque, segundo afirmado na decisão acima transcrita, em momento algum do caderno 
processual  o  Banco  do  Nordeste  demonstrou  que  inexiste  inventário  aberto  ou  mesmo  que  a 
herdeira  do falecido,  que sequer está nominada no recurso,  seja a administradora provisória do 
espólio, segundo alegou na exordial. 

 
Ante o exposto, compete ao Relator, monocraticamente, conforme autoriza o 

art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  negar  seguimento  aos  recursos  manifestamente 
contrários à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de Corte Superior, como forma de 
prestigiar os princípios da economia e celeridade processuais.

Posto isso, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa, 22 de agosto de 2014. 

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J/02- J12(R)
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