
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Ação Incidental de Habilitação nº 0000349-42.2003.815.0151
Requerente : Ministério Público do Estado da Paraíba
Requerido : Espólio de José Ramalho da Silva, representado por sua inventariante,

  Sueide Maria Barros Ramalho

AÇÃO  INCIDENTAL  DE  HABILITAÇÃO.
SUCESSÃO  PROCESSUAL  EM  AÇÃO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
FALECIMENTO  DO  AGENTE  CAUSADOR  DO
DANO. POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DOS
SUCESSORES  DIANTE  DA  EXISTÊNCIA  DE
CONDENAÇÃO  DE  NATUREZA  PECUNIÁRIA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

- Embora não se possa imputar aos sucessores os atos
de improbidade administrativa lesivos ao patrimônio
público, em caso de falecimento do agente causador
do  dano,  é  cabível  acioná-los,  nos  casos  em  que,
existente  condenação  de  natureza  pecuniária,  pelo
que é de se julgar procedente o pedido formulado na
inicial da presente ação incidental de habilitação.

Vistos.

O  Ministério  Público,  por  meio  do  Promotor  de
Justiça oficiante na Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Conceição ,

Ação Incidental de Habilitação nº 0000349-42.2003.815.0151                                                 1



requereu, através do petitório constante às fls. 669/671, a habilitação dos sucessores
de José Ramalho da Silva.

 Nada obstante devidamente citada, a  inventariante
do espólio respectivo,  Sueide Maria Barros Ramalho,  fl.  704, até o momento, não
apresentou qualquer impugnação, consoante certificado à fl. 708.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Com o falecimento de quaisquer das partes, emerge a
possibilidade de sua sucessão pelo espólio, ou por seus sucessores, a teor do disposto
no art. 110, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes,
dar-se-á a sucessão pelo  seu espólio  ou pelos seus
sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e
2º.

Mister  esclarecer,  contudo,  que,  sob  essa
circunstância,  a  representação  em  juízo,  ativa  ou  passivamente,  deve-se  dar,  em
primeiro plano, pelo inventariante, somente se admitindo que os herdeiros assumam
a sucessão processual, no caso de inexistência de bens a inventariar, ou quando já
findo o processo de inventário.

Nessa direção, é uníssona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL  CIVIL.  MORTE  DO  AUTOR.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO.  HABILITAÇÃO  DOS  HERDEIROS.
CPC, ART. 43.
-  Embora  no  caso  de  morte  do  autor  da  ação  seja
efetuada a substituição processual pelo seu espólio, é
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admissível  a  simples habilitação dos seus herdeiros
na hipótese de inexistência de patrimônio susceptível
de abertura de inventário.
- Inteligência do art. 43, do Código de Processo Civil. 
- Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 254180 /
RJ,  Sexta  Turma,  Rel.  Min.  Vicente  Leal.  DJ  de
15/10/2004, p. 304) 

Compulsando o caderno processual, verifica-se que,
após  a  comunicação  de  morte  do  promovido,  o  Ministério  Público  requereu  a
abertura de procedimento de habilitação. 

Ocorre,  contudo,  que,  muito  embora  esta  relatoria
tenha  determinado  a  citação  da  respectiva  inventariante,  Sueide  Maria  Barros
Ramalho,  até  o  momento,  essa  não  se  apresentou  aos  autos,  nem  constituiu
advogados.

Esse panorama, é dizer, torna induvidosa a aplicação
da  disposição  da  primeira  parte  do  art.  691  do  já  citado  Códex  Processual,  que
determina a imediata análise do pedido, senão veja-se

Art.  691.  O  juiz  decidirá  o  pedido  de  habilitação
imediatamente, salvo se este for impugnado e houver
necessidade  de  dilação  probatória  diversa  da
documental, caso em que determinará que o pedido
seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Com vistas a tal fim, é de se registrar, em primeiro
plano,  que  a  finalidade  da  habilitação  consiste  unicamente  na  reaquisição  das
condições processuais necessárias ao regular trâmite da ação mediante a substituição
da parte falecida por seus sucessores. 

No  presente  caso,  essa  demanda  incidental  restou
instaurada pela apelante, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
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Administrativa.  Com efeito,  em situações  desse  jaez,  conforme entendimento  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  mostra-se  cabível  a  habilitação  quando  existente
condenação de natureza pecuniária.

A propósito:

PROCESSO  CIVIL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
-IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  -
FALECIMENTO  DO  RÉU  (EX-PREFEITO)  NO
DECORRER DA DEMANDA - HABILITAÇÃO DA
VIÚVA  MEEIRA  E  DEMAIS  HERDEIROS
REQUERIDA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -
POSSIBILIDADE  -  ARTS.  1055 E  SEGUINTES  DO
CPC -ART. 535 DO CPC.
1.  Não  pode  o  jurisdicionado  escolher  quais
fundamentos devem ser utilizados pelo magistrado,
que  pauta-se  na  persuasão  racional  para  'dizer  o
direito.' Não-violação dos arts.  535,  165 e  458,  II, do
CPC.
2. A questão federal principal consiste em saber se é
possível a habilitação dos herdeiros de réu, falecido
no  curso  da  ação  civil  pública,  de  improbidade
movida pelo Ministério Público, exclusivamente para
fins de se prosseguir na pretensão de ressarcimento
ao erário.
3. Ao requerer a habilitação, não pretendeu o órgão
ministerial  imputar  aos  requerentes  crimes  de
responsabilidade  ou  atos  de  improbidade
administrativa,  porquanto  personalíssima  é  a  ação
intentada.
4. Estão os herdeiros legitimados a figurar no polo
passivo  da  demanda,  exclusivamente  para  o
prosseguimento  da  pretensão  de  ressarcimento  ao
erário  (art.  8º,  Lei  8.429/1992).  Recurso  especial
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improvido."  (REsp 732777 MG 2005/0040770-0,  Rel.
Min.  HUMBERTO  MARTINS,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, j. 06/11/2007)

Pois  bem,  esse  é  exatamente  o  caso  dos  autos,  eis
que,  da  leitura  do dispositivo  da sentença  de  fls.  553/562,  exsurge  clarividente  a
consignação  de  cominação  dessa  espécie;  cumprindo-se,  pois,  diante  desse
panorama, tão somente, acolher-se a pretensão em análise.

Ante  o  exposto,  nos  termos  do  art.  691  do  Novo
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE HABILITAÇÃO,
formulado às fls. 669/671.

P. R. I

Passada  em  julgado  a  presente,  visando  a  regular
tramitação da ação principal, e, em não tendo a representante do espólio requerido
constituído causídico para representá-lo, dê-se vista à Defensoria Pública, para fins
manifestação  acerca  das  contrarrazões  de  fls.  607/611,  conforme,  inclusive,  já
pleiteado por meio do pedido de fls. 622/626.

Cumpra-se com urgência, em face da prioridade que
detêm os processos vinculados à Meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. 

João Pessoa, 1º de março de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

                Relator
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