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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO. 
FALECIMENTO  DO  EXECUTADO.  CITAÇÃO  NÃO 
EFETIVADA.  PEDIDO  DE  SUBSTITUIÇÃO  PELO 
ESPÓLIO.  POSSIBILIDADE.  DESNECESSIDADE  DE 
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  PRINCIPAL. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
INFORMAÇÃO  DO  ENVIO  DE  DOCUMENTOS  AO 
CARTÓRIO DE IMÓVEIS PARA INÍCIO DE ABERTURA DE 
INVENTÁRIO. PROVIMENTO DA SÚPLICA. 

- “1. O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo  
de  ação  de  execução,  sendo  representado  por  seu 
inventariante.
2. Inexistindo inventário aberto e inventariante nomeado, é  
cabível a representação por administrador provisório (...).”
(STJ  –  Resp nº  1.276.541-PB.  Relator:  Min.  João Otávio de Noronha. 
Decisão  Monocrática.  Julgado  em:  05/08/2014.  Publicado  em: 
14/08/2014).

-  “O  caso  dos  autos  não  comporta  suspensão  do  
julgamento,  com a respectiva  habilitação dos sucessores,  
nos moldes do art. 265, I, do código de processo civil, pois o  
ajuizamento  da  execução  deu-se  após  o  falecimento  do 
então contratante, constituindo-se o espólio como legitimado  
a compor a lide. A disposição constante do art. 557, § 1º-a,  
do código de processo civil,  permite ao julgador, de forma  
isolada,  negar  seguimento  ao recurso,  conferindo  à  parte  
prestação  jurisdicional  equivalente  à  que  seria  concedida  
caso a demanda fosse julgada pelo órgão colegiado.” (TJPB; 
AI  015.2006.000193-8/001;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho; DJPB 03/09/2013; Pág. 12).
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V I S T O S

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do 
Brasil S/A, contra decisão que indeferiu pedido formulado em Ação de Execução, movida 

em face de Sinval Pinto Brandão, para substituição deste por seu espólio, em virtude de 

falecimento.

Na  interlocutória  agravada  (fls.  11),  além  de  refutar  a  pretensão  acima 

mencionada,  o  MM.  Juiz  de  primeiro  grau  suspendeu  o  feito  para  a  habilitação  dos 

sucessores do executado em processo autônomo, nos termos do artigo 265, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Inconformada, a instituição financeira interpôs a presente súplica, aduzindo 

ter  sido comunicada pelo 2º  Ofício  de Notas e Registros de Imóveis da Comarca de 

Itaporanga-PB,  cientificando  que  os  herdeiros  do  falecido  enviaram  a  documentação 

necessária à abertura de inventário e partilha dos bens deixados por ele e sua esposa.

Ademais, assevera a necessidade de prosseguimento da demanda proposta 

pelos sucessores.

Ao final, pugna pelo provimento da súplica, de modo a reformar o decisório 

recorrido, determinando a substituição do polo passivo da lide pelo respectivo espólio,  

sendo este representado pelo inventariante respectivo.

Acostou documentos – fls. 10/139.

Requerimento de efeito suspensivo não formulado devidamente, razão pela 

qual restou impossibilitada a apreciação do mesmo (fls. 143).

Informações prestadas às fls. 149.

Manifestação ministerial pelo prosseguimento do recurso, ante a ausência 
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de interesse público enseje a sua intervenção (fls. 155/157).

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 161v).

É o relatório. 
 

DECIDO

Constata-se  que  o  ponto  central  da  discussão  tem  como  objeto  a 

substituição processual do executado, o Sr. Sinval Pinto Brandão, pelo seu espólio, em 

virtude do seu falecimento, sem que haja a paralisação da lide executiva.

Requer o banco agravante, em suma, a intimação do inventariante a ser 

informado pelo 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Itaporanga-PB, 

formando-se  a  relação  processual,  com  o  consequente  prosseguimento  do  processo 

principal. 

Pois bem, com relação ao assunto, tenho que, apesar de haver precedentes 

nesta Corte no sentido da suspensão da execução extrajudicial em situações como a em 

análise, tenho que o decisum de primeiro grau merece alteração. 

É  que  a  Máxima  Corte  Infraconstitucional  entende  que  o  espólio  tem 

legitimidade para figurar no polo passivo de Ações dessa natureza, sendo representado 

por seu inventariante ou pelo Administrador Provisório.  Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO 
DE  EXECUÇÃO.  FALECIMENTO  DO  DEVEDOR.  NÃO 
OCORRÊNCIA  DE  ABERTURA  DO  INVENTÁRIO.  
REPRESENTAÇÃO.  ADMINISTRADOR  PROVISÓRIO.  
CÔNJUGE  SUPÉRSTITE.  ART.  1.794,  I,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de  
ação de execução, sendo representado por seu inventariante.
2.  Inexistindo inventário aberto e inventariante nomeado, é  
cabível  a  representação  por  administrador  provisório  na  
pessoa  do  cônjuge  supérstite,  a  quem  compete  
preferencialmente, a teor do art. 1.797, I, do Código Civil, a  
administração dos bens do de cujus.
3. Recurso especial provido.”
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(STJ – Resp nº 1.276.541-PB. Relator: Min. João Otávio de Noronha. Decisão 
Monocrática. Julgado em: 05/08/2014. Publicado em: 14/08/2014).

"PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE 
EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  DO  DE  CUJUS.  POSSIBILIDADE  DE  EMENDA  À 
INICIAL  ATÉ  A  CITAÇÃO.   NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO 
DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA 
FIGURAR  COMO  DEVEDOR  EM  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO. 
REPRESENTAÇÃO.  ADMINISTRADOR  PROVISÓRIO.  
POSSIBILIDADE.
1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a  
correção do pólo passivo,  em razão de não ter  ocorrido a  
estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do  
CPC.
2.  O  Tribunal  de  origem,  embora  fundado  em  premissa 
equivocada,  manifestou-se  expressamente  quanto  à  questão 
suscitada  pelo  recorrente,  não  havendo  falar  em  negativa  de  
prestação jurisdicional.
3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a  
morte do de cujus implica a imediata transferência do seu  
patrimônio  aos  sucessores,  como  um  todo  unitário,  que  
permanece em situação de indivisibilidade até a partilha.
4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário -  
espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC)  
e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art.  
12, V, do CPC).
5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com  
o  art.  12,  V,  do  CPC,  o  espólio  é  representado,  ativa  e  
passivamente,  pelo  inventariante.  No  entanto,  até  que  o  
inventariante  preste  o  devido  compromisso,  tal  
representação  far-se-á  pelo  administrador  provisório,  
consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC.
6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de  
ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor  
da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo 
administrador  provisório  da  herança,  na  hipótese  de  não 
haver inventariante compromissado.
7.  Recurso  especial  conhecido  e  provido."  (STJ  -  REsp  n. 
1.386.220⁄PB,  relatora  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  DJe  de 
12⁄9⁄2013.)
 

"RECURSO ESPECIAL -  AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA 
EM  FACE  DO  ESPÓLIO  DO  DE  CUJUS  -  EXTINÇÃO  DO  
PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO,  PELAS 
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS,  EM  FACE  DA  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  AD  CAUSAM  -  REFORMA  -  NECESSIDADE  -  
ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E  
SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O  
DE  CUJUS  INTEGRARIA  O  PÓLO  ATIVO  OU  PASSIVO  DA 
DEMANDA,  SE  VIVO  FOSSE  (SALVO,  EXPRESSA 
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DISPOSIÇÃO  LEGAL  EM  CONTRÁRIO  -  PRECEDENTE)  -  
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I  -  Em  observância  ao  Princípio  da  Saisine,  corolário  da  
premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular,  a  
herança,  compreendida  como  sendo  o  acervo  de  bens,  
obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata  
e indistintamente aos herdeiros.  Ressalte-se, contudo, que 
os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas 
na  posse  indireta  dos  bens  transmitidos.  A  posse  direta,  
conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a  
posse  de  fato  dos  bens  deixados  pelo  de  cujus  ou  do  
inventariante, a depender da existência ou não de inventário  
aberto;
II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota  
pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com 
a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo  
supracitado,  que responde por eventual  obrigação deixada 
pelo  de  cujus.  Nessa  perspectiva,  o  espólio,  que  também  
pode  ser  conceituado  como  a  universalidade  de  bens 
deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação  
legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad  
causam para demandar e ser demandado em todas aquelas 
ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo  
da demanda, se vivo fosse;
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento  
da  prolação  do  acórdão  recorrido,  inventário  aberto  (e,  
portanto,  inventariante  nomeado),  não  faz  dos  herdeiros,  
individualmente  considerados,  partes  legítimas  para  
responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois,  
como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que  
responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o  
espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva  
ad causam para integrar a lide;
IV  -  Na  espécie,  por  tudo  o  que  se  expôs,  revela-se  
absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em 
face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que,  
nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração,  
de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797  
do Código Civil;
V -  Recurso Especial  provido."  (STJ  -  REsp  n.  1.125.510⁄RS,  relator 
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 19⁄10⁄2011.)
 
"PROCESSO  CIVIL.  MORTE  DE  UMA  DAS  PARTES.  
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO 
PELO  ADMINISTRADOR  PROVISÓRIO.  POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO.  
DESNECESSIDADE.  NULIDADE  PROCESSUAL.  
INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há a configuração de negativa de prestação jurisdicional  
nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a  
matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde  
da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária  
ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do  
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CPC.
2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não  
nomeado  inventariante  e  prestado  compromisso,  a  
representação  ativa  e  passiva  do  espólio  caberá  ao 
administrador  provisório,  o  qual,  comumente,  é  o  cônjuge 
sobrevivente,  visto  que  detém  a  posse  direta  e  a  
administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC⁄1916,  
derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC⁄2002).
3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do  
de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas  
com  a  posse  indireta  dos  bens,  pois  a  administração  da  
massa  hereditária  restará,  inicialmente,  a  cargo  do  
administrador provisório, que representará o espólio judicial  
e  extrajudicialmente,  até  ser  aberto  o  inventário,  com  a 
nomeação do  inventariante,  a  quem incumbirá  representar  
definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC).
4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do  
feito  por  morte  de  uma  das  partes  se  a  substituição  
processual  do falecido se fez devidamente pelo respectivo 
espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva  
meeira na condição de administradora provisória, sendo ela  
intimada pessoalmente das praças do imóvel.
5. Recurso especial parcialmente provido." (STJ - REsp n. 777.566⁄RS, 
relator  Ministro  Vasco  Della  Giustina,  Desembargador  convocado  do  TJ⁄RS, 
Terceira Turma, DJe de 13⁄5⁄2010.)

Em situação semelhante já decidiu esta Corte:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL.  AJUIZAMENTO.  FALECIMENTO  DO 
DEVEDOR.  ANTERIORIDADE.  COMPROVAÇÃO.  SUSTAÇÃO 
DO  PROCESSO  PARA  HABILITAÇÃO  DOS  HERDEIROS. 
INCONFORMISMO.  EFEITO  SUSPENSIVO.  PEDIDO 
EXPRESSO.  AUSÊNCIA.  REQUISITOS  DO  ART.  558,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PREENCHIMENTO. 
RELEVÂNCIA  DA  FUNDAMENTAÇÃO.  ESPÓLIO.  PARTE 
LEGÍTIMA.  ART.  265,  I,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  
INAPLICABILIDADE.  ERRO  DE  PROCEDIMENTO. 
EVIDENCIADO.  POSSIBILIDADE  DE  DANO  IRREPARÁVEL.  
COMPROVAÇÃO.  JURISDIÇÃO  EQUIVALENTE.  ADOÇÃO.  
PROVIMENTO. O  agravante,  nada  obstante,  perseguir  
liminarmente  o  deferimento  do  efeito  suspensivo  à  decisão  
combatida,  não  logrou  êxito  em pedi-lo  de  forma  expressa.  O 
mérito  do  agravo  de  instrumento  se  credencia  ao  provimento,  
conquanto preenchidos os requisitos inerentes ao pedido, insertos  
no art. 558, do código de processo civil, quais sejam: relevância  
da fundamentação e lesão apta a provocar dano irreparável ou de  
difícil reparação.  O caso dos autos não comporta suspensão 
do julgamento, com a respectiva habilitação dos sucessores,  
nos moldes do art. 265, I, do código de processo civil, pois o  
ajuizamento da execução deu-se após o falecimento do então  
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contratante,  constituindo-se  o  espólio  como  legitimado  a  
compor a lide. A disposição constante do art.  557,  § 1º-a,  do  
código de processo civil,  permite ao julgador, de forma isolada,  
negar  seguimento  ao  recurso,  conferindo  à  parte  prestação  
jurisdicional equivalente à que seria concedida caso a demanda  
fosse julgada pelo órgão colegiado.” (TJPB; AI 015.2006.000193-8/001; 
Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 03/09/2013; Pág. 12).

Em  adição,  cumpre  salientar  que,  mesmo  quando  não  há  abertura  de 

inventário, é cabível a representação pelo Administrador Provisório, a quem compete a 

administração  do  acervo  deixado,  seguindo-se  a  ordem  prevista  no  artigo  1.797  do 

Código Civil, que assim estabelece:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração  
da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo  
da abertura da sucessão;

II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e,  
se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV  -  a  pessoa  de  confiança  do  juiz,  na  falta  ou  escusa  das  
indicadas  nos incisos  antecedentes,  ou quando  tiverem de ser  
afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

Na hipótese dos autos, a possibilidade de substituição sem necessidade de 

suspensão do feito principal ganha força ao se verificar, às fls. 139 dos autos, o Ofício nº 

02/2014, do 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Itaporanga, onde o 

devedor possui uma propriedade hipotecada por empréstimo junto ao banco agravante, 

informando o encaminhamento, àquele Tabelionato, da “documentação necessária para a  

abertura  do  inventário  e  partilha  dos  bens  deixados  por  falecimento  de  Sinval  Pinto  

Brandão e Pucheria Pinto Brandão”.

Considerando o exposto, é de se concluir pela viabilidade da substituição 

requerida no presente recurso, o que enseja a modificação da interlocutória impugnada.

Ante o exposto, com espeque no art. 557, §1.º-A, do Código de Processo 
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Civil,  DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, a fim de reformar  a decisão de primeiro 
grau,  permitindo a substituição do devedor falecido pelo seu espólio, sendo este 
representado por seu inventariante ou administrador provisório.

P.I.

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 07 de abril de 2015.

Vanda Elizabeth Marinho
JUÍZA CONVOCADA - RELATORA

J/04 e J/11 (R)
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