
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  2005170-37.2014.815.0000  -  Campina
Grande
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
AGRAVANTE : Glória de Lourdes Barros Vilela de Farias
ADVOGADO : Roberto Nogueira Gouveia
AGRAVADO : Município de Campina Grande

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE (EM FASE DE EXECUÇÃO).
PRECATÓRIO.  INDEFERIMENTO  DE HABILITAÇÃO  DO
HERDEIRO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO
OU  ARROLAMENTO.  IRRESIGNAÇÃO.  INVENTÁRIO
REALIZADO  EXTRAJUDICIALMENTE.  REQUISIÇÃO  DA
HABILITAÇÃO  AO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

Falecido  o  titular  do  crédito  do  precatório,  os  herdeiros
devem requisitar sua habilitação ao juízo das sucessões ou,
caso  inexistam  bens  a  serem  partilhados,  ao  juízo  da
execução, em que tramitou o processo originário.

Comprovada  a  realização  de  inventário  extrajudicial,
atestando a existência de um único herdeiro do titular  do
crédito do precatório,  irrazoável a determinação de que o
pleito  de  habilitação  seja  efetuado  perante  o  Juízo  do
inventário, hipótese em que tal providência cabe ao Juízo da
execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Glória  de
Lourdes Barros Vilela de Farias, inconformada com a decisão proferida pelo
Juízo  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,
proferida  nos  autos  da  Ação  de  Reintegração  de  Posse  nº  0001582-
24.1994.815.0011,  que  indeferiu  o  pedido  de  substituição  processual  para
recebimento de crédito oriundo de precatório.

Em suas razões, a agravante relata ser filha única da Sra. Maria
das  Neves Barros  Vilela,  credora  do Precatório  nº  888.2003.006.681-8/001,
ainda  pendente  de  pagamento.  Aduz  que  sua  genitora  faleceu  em  2007,
deixando-a como única herdeira e que, diante disso, requereu a substituição
processual  nos autos do precatório,  pleito este negado pela Presidência do
TJPB, sob o fundamento de que tal requisição deveria ser formulada perante o
Juízo da execução.

Sustenta que requereu, ao Juízo a quo, a substituição processual
e  habilitação  no  precatório,  pleito  este  deferido  para  os  autos  principais  e
indeferido  para  o  precatório,  ante  o  entendimento  de  que  o  pedido  de
recebimento  do  crédito  deveria  ser  realizado  no  Juízo  do  inventário  ou
arrolamento da falecida Maria das Neves Barros Vilela.

Assevera que, contra esta decisão opôs embargos de declaração
comprovando que o inventário já havia sido concluído, o que a impossibilitava
de requerer a habilitação no precatório nos autos de tal processo. Rejeitados
os embargos e mantida a decisão, a requerente interpôs o presente recurso.

Pugna, por fim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e,
no mérito, pelo provimento do agravo, para que a agravante seja incluída como
credora do precatório, em substituição a sua falecida genitora.

Decisão liminar às fls. 47/49, indeferindo a antecipação de tutela.

Intimado,  o  agravado  não  apresentou  contrarrazões,  conforme
certidão de fl. 55.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito (fls. 57/58).

Informações do Juízo de origem às fls. 71/72.

É o que basta relatar.

VOTO

No caso vertente, pretende a agravante habilitar-se no precatório
nº 888.2003.006.681-8/001, tendo em vista ser a única herdeira de um dos
credores originários, a Sra. Maria das Neves Barros Vilela, falecida em 2007. 

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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O juízo  a quo,  apesar de deferir  a habilitação da agravante no
processo  originário  de  Reintegração  de  Posse,  indeferiu  a  substituição
processual  para recebimento do crédito  oriundo do precatório,  por entender
que tal pedido deveria ser realizado no juízo do inventário ou arrolamento da
falecida credora originária.

Contra esta decisão, a agravante opôs embargos declaratórios,
comprovando que o inventário extrajudicial já havia sido realizado no ano de
2009 e pugnando pelo deferimento da habilitação no precatório. Tais embargos
foram rejeitados, motivando a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Assiste razão à agravante.

Ocorrendo o falecimento  do titular  do  crédito  do  precatório,  os
herdeiros devem requisitar sua habilitação e autorização para recebimento do
crédito ao Juízo das sucessões ou, caso inexistam bens a serem partilhados,
ao Juízo da execução, em que tramitou o processo originário.1

No caso em comento, a agravante acostou escritura pública de
inventário e partilha (fls. 32/36), lavrada em 2009, na qual consta como única
herdeira da Sra. Maria das Neves Barros Vilela.

Dessa  forma,  mostra-se  irrazoável  exigir-se  da  agravante  que
requeira  a  habilitação  no  precatório  junto  ao  Juízo  do  inventário  ou
arrolamento, pois tal procedimento já foi concluído na esfera extrajudicial.

Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.  PRECATÓRIO.  FALECIMENTO  DO  TITULAR.
HABILITAÇÃO DA ÚNICA HERDEIRA. AUSÊNCIA DE BENS.
DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. 
Ante  a  inexistência  de  bens  a  inventariar  ou  de  outros
herdeiros, desnecessária a imposição de abertura de inventário
ou arrolamento para o cônjuge supérstite receber os valores a
serem pagos mediante precatório.2 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DA PARTE
AUTORA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INVENTÁRIO JÁ
CONCLUÍDO.  POSSÍVEL  A  HABILITAÇÃO  DOS
SUCESSORES  NOS  AUTOS  DO  PROCESSO  DE
EXECUÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE  SOBREPARTILHA.
Possibilidade  da  habilitação  dos  herdeiros  no  pólo  ativo  do
processo  executivo,  nos  termos  do  artigo  1.060  do  CPC,
quando já findo o inventário e realizado o formal de partilha,
sendo  desnecessária  a  sobrepartilha  do  crédito  sujeito  ao
pagamento de precatório. Recurso provido.3

1 Fonte: TJPB; Disponível em: <http://www.tjpb.jus.br/transparencia/precatorios/perguntas-frequentes/>. Acesso em 10
mar. 2015.
2 TJRO;  AI  0011676-68.2014.8.22.0000;  Primeira  Câmara  Especial;  Rel.  Juiz  José  Augusto  Alves  Martins;  Julg.
26/02/2015; DJERO 05/03/2015.
3 TJRS; AI 0218525-51.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer;
Julg. 16/12/2014; DJERS 03/02/2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
3

http://www.tjpb.jus.br/transparencia/precatorios/perguntas-frequentes/


Agravo de Instrumento nº 2005170-37.2014.815.0000

De  acordo  com  o  artigo  43,  do  CPC,  “ocorrendo  a  morte  de
qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus
sucessores, observado o disposto no art. 265”.

Ainda nos termos do artigo 1.060, I, do mesmo diploma legal:

Art. 1.060. Proceder-se-á à habilitação nos autos da causa
principal e independentemente de sentença quando: 

I - promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde
que  provem  por  documento  o  óbito  do  falecido  e  a  sua
qualidade.

Dessa  forma,  considerando  que  a  agravante  comprovou  ter
realizado inventário  extrajudicial,  legitimando-a como única  herdeira  da Sra.
Maria  das  Neves  Barros  Vilela,  um  dos  credores  do  Precatório  nº
888.2003.006.681-8/001,  dou provimento ao agravo de instrumento,  para
determinar que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
realize os atos necessários à habilitação da agravante nos autos do referido
precatório.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos,
Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmº.
Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  a Exmª.  Drª.  Vanda Elizabeth  Marinho (Juíza
convocada  para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Exmº.  Sr.  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 31 de
março de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR
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