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 A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000722-55.2005.815.0781
Origem : Vara Única da Comarca de Barra de Santa Rosa
Relatora                  : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante  : Espólio de Roselita Maria da Silva Lima
Advogado :  Roseno de Lima Sousa
Apelado    :  Município de Barra de Santa Rosa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  PRETENSÃO  DE  RECEBIMENTO  DE
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  E  HORAS
EXTRAS.  FALECIMENTO  DA AUTORA NO  CURSO
DA  DEMANDA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
APRECIAÇÃO  DO  MÉRITO  PELO  JULGADOR
PRIMEVO.  IRRESIGNAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
TRANSMISSÃO  AOS  HERDEIROS  DO  DIREITO  À
REPARAÇÃO  QUE  PERTENCIA  À  PROMOVENTE.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA TITULARIZAR A
SUCESSÃO  PROCESSUAL.  NECESSIDADE  DE
PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA DECLARADA. PROVIMENTO.
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-  A  jurisprudência  pátria  vem  reconhecendo  a
legitimidade  do  espólio  para  titularizar  a  sucessão
processual, o que não se confunde com a titularidade do
próprio direito. 

-  Se  eventualmente  recebida,  a  verba  irá  compor  o
acervo inventariado, até mesmo para fins de satisfação
do direito dos eventuais credores. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento
ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  pelo Espólio  de
Roselita Maria da Silva Lima contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única  da  Comarca  de  Barra  de  Santa  Rosa,  lançada  nos  autos  da  Ação
Ordinária de Cobrança ajuizada em face daquele Município.

O julgador de primeiro grau, às fls.133/134, extinguiu o
processo  sem  resolução  do  mérito,  fundamentando  a  decisão  na
impossibilidade de transmissão do direito do adicional de insalubridade aos
herdeiros da autora.

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  137/139,  o  apelante
sustenta  que  os  herdeiros,  devidamente  habilitados,  detém  legitimidade
para figurar no polo passivo do litígio.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000722-55.2005. 815.0781 2



Afirma que “o fato de não ter havido julgamento de mérito,
não obsta que os herdeiros possam continuar a demanda ora impetrada pela falecida
genitora dos mesmos”.

Requer  o  provimento  do  recurso  para  reformar  o
decisum e a julgar procedentes os pleitos iniciais.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  apelada
deixou de ofertar razões contrárias.

A Procuradoria  de  Justiça  opina  pelo  provimento  do
recurso apelatório com a consequente anulação da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Prefacialmente, impende esclarecer que a sentença fora
prolatada  em  2015,  e,  conforme  o  Enunciado  nº  2  do  STJ,  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 as interpretações dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se  dos  autos  que  no  curso  da  presente  Ação
Ordinária  de  Cobrança,  pleiteando  o  adicional  de  insalubridade  por
exercício da função de gari e horas extras, a autora, Roselita Maria da silva
Lima, veio a óbito, conforme atesta a Certidão de fl.132.

Por  tal  razão,  em  petição  de  fl.  117,  os  herdeiros
requereram suas habilitações para alterar o polo ativo da demanda, bem
como o regular prosseguimento do feito.
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O magistrado  extinguiu  o  processo  sem  resolução  do
mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa dos requerentes.

Pois bem.

Como cediço, diante do falecimento de uma das partes,
o processo deve ser suspenso (art. 265 I, do CPC/73), para a realização da
habilitação dos herdeiros ou sucessores. Ademais, com base no art. 13 do
CPC/73 e, em homenagem ao princípio da economia processual, o feito deve
prosseguir com a habilitação dos herdeiros.

O art.  1.055 do CPC/73 previa  que a habilitação tinha
lugar quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados de
sucedessem-lhe no processo.

No  entanto,  a  controvérsia  dos  autos  é  sobre  a
possibilidade  de  transmissão  aos  herdeiros  do  direito  à  reparação  que
pertencia à autora. 

A  jurisprudência  pátria  vem  reconhecendo  a
legitimidade do espólio para titularizar a sucessão processual, o que não se
confunde com a titularidade do próprio direito. In casu, o pleito diz respeito
à verba que, se eventualmente recebida, irá compor o acervo inventariado,
até mesmo para fins de satisfação do direito de eventuais credores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO  CÍVEL Nº

0167889-20.2013.8.19.0001  APELANTE:  ESPOLIO  DE  PIERRE

BATISTA CRISPIM APELADO 1: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

APELADO 2: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RELATOR: DES.

AGOSTINHO  TEIXEIRA DECISÃO  PIERRE  BATISTA CRISPIM

ajuizou  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  indenizatória  contra
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MUNICÍPIO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objetivando a sua

internação  em  hospital  com  CTI,  e  reparação  moral.  Houve

antecipação da tutela, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (fls.

18/19).  Lamentavelmente,  ocorreu  o  falecimento  do  autor.  A

sentença  extinguiu  o  processo,  sem  resolução  de  mérito  (fls.

119/121). Recurso do espólio com argumento de que o óbito não

impede  o  prosseguimento  do  processo  em  relação  ao  pedido

indenizatório  (fls.  138/141).  Os  réus  apresentaram contrarrazões

(fls.  155/164  e  166/173).  Parecer  do  Ministério  Público  pela

manutenção  da  sentença  (fls.  190/194).  É  o  relatório.  O  pedido

indenizatório  justifica  a  sucessão  processual  do  falecido,  nos

termos dos artigos 43 c/c 1.055 e seguintes do Código de Processo

Civil1. A pretensão transmite-se com o óbito do titular do direito,

possuindo  o  espólio  ou  os  herdeiros  legitimidade  ativa  para

ajuizar ação indenizatória por danos morais ou suceder o de cujus.

Assentada essa  premissa,  passo  à  analise  do  mérito.  A saúde é

direito  fundamental  garantido  constitucionalmente  e  todos  os

entes da federação têm responsabilidade solidária. Esse é o teor do

enunciado  da  Súmula  nº  65  deste  Tribunal:  "Deriva-se  dos

mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988

e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados

e  Municípios,  garantindo  o  fundamental  direito  à  saúde  e

consequente  antecipação  da  respectiva  tutela."  Desse  modo,  o

Poder Público tem o dever de gerir com eficiência o sistema de

saúde, direito fundamental previsto no art.  196,  da Constituição

Federal,  propiciando aos cidadãos acesso digno aos tratamentos

médicos  necessários.  No  caso  dos  autos,  a  transferência  do

paciente para CTI foi concretizada três dias após o ajuizamento da

ação, prazo razoável (fls. 17 e 57). Registro que o óbito do paciente

não está relacionado com eventual atraso na internação em CTI.

Veja-se  que  a  morte  ocorreu  quatro  meses  depois  da

disponibilização de leito especializado (fl.  83).  Inexiste,  assim,  a

meu ver, nexo causal que justifique a reparação moral. No que diz

respeito  à  sucumbência,  as  custas  devem  ser  rateadas  e  os
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honorários compensados, nos termos do art.  21 do CPC. Ante o

exposto,  nego  seguimento  ao  recurso,  monocraticamente,  com

aplicação  do  artigo  557,  caput,  do  CPC.  Rio  de  Janeiro,  09  de

setembro  de  2015.  Desembargador  AGOSTINHO  TEIXEIRA

RELATOR 1 Art. 43. 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."Art.  1.055.  A habilitação  tem

lugar  quando,  por  falecimento  de  qualquer  das  partes,  os

interessados houverem de suceder-lhe no processo." Art. 1.056. A

habilitação pode ser requerida II - pelos sucessores do falecido, em

relação à parte  (TJ-RJ - APL: 01678892020138190001 RJ 0167889-

20.2013.8.19.0001,  Relator:  DES.  AGOSTINHO  TEIXEIRA  DE

ALMEIDA  FILHO,  Data  de  Julgamento:  16/09/2015,  DÉCIMA

TERCEIRA  CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação:  18/09/2015

13:47)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE

INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  TRANSFERÊNCIA DA

AUTORA PARA UTI  DE  UNIDADE  HOSPITALAR  PÚBLICA.

FALECIMENTO  DA  AUTORA  NO  CURSO  DA  DEMANDA.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE

MÉRITO,  EM  RELAÇÃO  AO  PEDIDO  DE  OBRIGAÇÃO  DE

FAZER,  E  DE  IMPROCEDÊNCIA QUANTO  AO  PEDIDO  DE

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO ESPÓLIO.

1. Correta a sentença que extingue sem resolução de mérito, por

perda  superveniente  do  objeto,  o  pedido  de  obrigação de  fazer

consistente  na  transferência  da  autora  para  unidade  hospitalar

com  UTI.  Cunho  personalíssimo.  Intransmissibilidade.  2.

Entretanto,  quanto  ao  pedido  de  reparação  por  dano  moral,

comungamos  do  posicionamento  segundo  o  qual  é  possível  a

transmissão hereditária do direito à compensação por dano moral,

pois, embora o dano moral possua caráter personalíssimo, o que se

transmite, na verdade, não é o direito da personalidade, que é em

sua essência intransmissível, extinguindo-se com a morte (art. 6º,
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CC), mas sim o direito patrimonial à reparação que, pelo direito de

saisine (art. 1.784, CC), passa, após a abertura da sucessão, para o

patrimônio  dos  herdeiros.  Inteligência  do  artigo  943,  do  CC.

Interpretação extensiva. 3. Necessidade de suspensão do processo

imediatamente após a notícia do óbito da demandante, a fim de

que se promova a sucessão processual com a habilitação do espólio

ou dos herdeiros. 4. Inteligência do art. 313, I, e §2º, II, do CPC. 5.

Ausência  de  suspensão  do  processo.  Sentença  proferida  sem

oportunizar a habilitação do espólio ou dos herdeiros. Inexistência

de intimação pessoal  da Defensoria Pública,  que patrocinava os

interesses da autora. Cerceamento de defesa. 6. Parecer da douta

Procuradoria  de  Justiça  opinando pela  anulação da sentença.  7.

Sentença parcialmente anulada. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJRJ/  Des(a).  MARCO  AURÉLIO  BEZERRA  DE  MELO  -

Julgamento: 26/09/2017 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - TÍTULO

EXECUTIVO  JUDICIAL PROVENIENTE  DE AÇÃO  COLETIVA

PROPOSTA  PELO  SINDSAÚDE  COMO  SUBSTITUTO

PROCESSUAL -  FALECIMENTO DO AUTOR -  HABILITAÇÃO

DOS  HERDEIROS  -  POSSIBILIDADE  -  INTELIGÊNCIA  DOS

ARTIGOS 13 E 1055 AMBOS DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE

EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 267, IV, DO CPC -

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM A DEVIDA HABILITAÇÃO

DOS  HERDEIROS  -  SENTENÇA  ANULADA  -  RECURSO

PROVIDO (TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1406213-0 - Curitiba -  Rel.:

Rubens Oliveira Fontoura - Unânime -  J. 01.09.2015)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO para  declarar  a  nulidade  da  sentença  e
determinar o prosseguimento do feito com os herdeiros habilitados.

É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 06 de
março  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  dele
participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides).
Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor
de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, em 08 de março de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
        R E L A T O R A
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