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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER – VENDA DE LOTES DE TERRENOS – 
INTERESSE  DA  PARTE  COMPRADORA  EM 
REGULARIZAR  E  LEGALIZAR  O  IMÓVEL  – 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –  IRRESIGNAÇÃO 
DA  PARTE  PROMOVIDA  –  PRELIMINAR  DE 
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DO  JUÍZO  – 
ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 95 DO 
CPC  –  PRECEDENTES  –  PRELIMINAR  DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –  MÉRITO  – 
CONTRATO  FIRMADO  COM  TERCEIROS  – 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CUMPRIMENTO  – 
DEMAIS  PLEITOS  PREJUDICADOS  - 
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  APELO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. art. 557, § 1º-A, do CPC. 

-  “Art.  95.  Nas  ações  fundadas  em  direito  real 
sobre imóveis é competente o foro da situação da 
coisa.”

- “I -Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, é  
possível identificar  que o critério de competência adotado 
para as ações fundadas em direito real é territorial, porém,  
com  características  híbridas,  porquanto,  ora  com  viés 
relativo (em regra),  ora com viés absoluto (nas hipóteses  
expressamente delineadas).  II  - O mencionado dispositivo  
legal  deixa  assente  que  as  ações  reais  imobiliárias  tem 
como  foro  competente  a  comarca  em  que  se  encontra  
situado o bem imóvel.  (…)” (STJ -  REsp 1048937 /  PB - 
RECURSO  ESPECIAL  -  2008/0083289-4  –  Relator: 
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Ministro  MASSAMI  UYEDA  -  Órgão  Julgador:  T3  - 
TERCEIRA TURMA - DJe 03/03/2011)

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por  Welber Lopes 
Marcolino e Laurentino Alves Maia em face do Companhia Estadual de 
Habitação  Popular  –  CEAHP,  onde  alegam  que  a  promovida era 
proprietária  de  um terreno  com área  de  72.152  hectáres,  localizado  na 
cidade de Bayeux, e que em 1993, efetuou a venda de quatro lotes na área 
de 4 hectáres a Severino Costa Alves e sua esposa.

Alegam ainda, que o novo proprietário vendeu o imóvel e  os 
autores, atuais proprietários, buscaram efetuar o registro das áreas, e foram 
informados que a promovida não desmembrou os lotes, sendo necessário 
para sua legalização. Aduzem também, que após procurarem a promovida, 
está  não  manifestou-se,  impossibilitando  os  autores  de  exercerem  seu 
direito de propriedade, fls. 02/11.

Juntou documentos.

Certidão  de  transcurso  de  prazo  sem  apresentação  de 
defesa pelo promovido. (fl. 71v).

Conclusos, o Magistrado a quo proferiu sentença (fls. 72/74) 
nos termos finais, que transcrevo, in verbis: 

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido constante  
nesta  ação,  com  base  no  art.  269,  I  do  CPC  e  
DETERMINO  que  a  promovida  regularize  os  lotes  
adquiridos pelos autores, objeto desta ação, no prazo de  
vinte dias, promovendo o desmembramento e a devida 
regularização  sob  pena  de  multa  diária  que  fixo  em 
R$20.000,00 (vinte mil  reais),  na forma do art.  461 do  
CPC (...).”

Logo após, houve juntada da contestação do promovido às 
fls.  78/83  que,  embora  tempestiva,  fora  tardiamente  juntada,  e  que fora 
certificado à fl. 83V, que a mencionada peça não havia aportado naquele 
juízo, no qual resultou na revelia do promovido.

Embargos  de  declaração  opostos  e  rejeitados,  às  fls. 
103/106.

Inconformado com a r. Sentença, apelou o promovido às fls. 
110/118, alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da 
5ª Vara Cível da Comarca da Capital, pois o imóvel é situado em Bayeux, 
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cerceamento de defesa, em face da revelia decretada, e no mérito, alega 
que os promoventes adquiriram lotes não regularizados, através de contrato 
com terceiros, não podendo regularizar a área questionada. Ao final, requer 
o provimento do recurso inserto.

Contrarrazões do recurso às fls. 124/132, rebatendo os fatos 
alegados e pugnando pela manutenção da sentença singular.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou 
pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, retornando 
os autos para análise da contestação, fls. 138/140.

É o relatório. 

DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Versa o recurso acerca de lotes de terrenos adquiridos pelos 
autores,  ora  apelados,  por  terceiros,  que  vieram  a  comprar  da  parte 
recorrente.  Com  a  sentença  singular  julgada  procedente,  o 
promovido/apelante  se insurgiu  em 2º  grau  e  alegou preliminarmente,  a 
incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
pois o imóvel é situado em Bayeux, cerceamento de defesa, em face da 
revelia decretada, e no mérito, alega que os promoventes adquiriram lotes 
não regularizados, através de contrato com outros, não podendo regularizar 
a área questionada.

Compulsando os autos, observo que a preliminar suscitada, 
pelo  apelante,  de incompetência  absoluta  do Juízo da 5ª  Vara Cível  da 
Capital merece acolhimento, vejamos:

Nos termos do art. 95 do CPC, a competência adotada nas 
ações fundadas em direito real é territorial funcional, devendo as demandas 
serem propostas na comarca em que se situa o imóvel, ensejando, in casu, 
guarida ao requerido, vez que a ação fora ajuizada na Capital e a coisa em 
questão  localiza-se  em Bayeux,  fls.  19/21,  expressando  dessa  forma  a 
incompetência absoluta do Juízo de origem para dirimir a contenda.

Art.  95.  Nas  ações  fundadas  em  direito  real  sobre 
imóveis  é  competente  o  foro  da  situação  da  coisa. 
Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio 
ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de 
propriedade,  vizinhança,  servidão,  posse,  divisão  e 
demarcação de terras e nunciação de obra nova.

Ademais,  vê-se  que  os  imóveis,  objetos  do  litígio,  estão 
localizados em  área abrangida pela competência das Varas da Comarca de 
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Bayeux/PB, e apesar de se tratar de competência territorial, o que em regra 
seria relativa, cuida de ação fundada em direito real sobre imóvel, o que torna 
a competência absoluta.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:
"Há  que  distinguir  a  competência  do  foro  da 
competência do juiz. Foro é o local onde o juiz exerce  
as  suas  funções.  Mas  no  mesmo  local  podem 
funcionar  vários  juizes  com  atribuições  iguais  ou 
diversas, conforme a Organização Judiciária.
Se  tal  ocorrer;  há  que  se  determinar,  para  uma 
mesma  causa,  primeiro  qual  o  foro  competente  e,  
depois, qual o juiz competente.
Foro competente, portanto, vem a ser a circunscrição
•  territorial  (seção  judiciária  ou  comarca)  onde 
determinada
•  causa  deve  ser  proposta.  E  juiz  competente  é  
aquele,  entre  os  vários  existentes  na  mesma 
circunscrição,  que  deve  tomar  conhecimento  da  
causa, para processá-la e julgá-la.
A  competência  dos  juízes  é  matéria  pertencente  à  
Organização Judiciária local. A do foro é regulada pelo
Código de Processo Civil."

Nesse sentido o STJ já decidiu:

RECURSO  ESPECIAL  -  PROCESSO  CIVIL  - 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO 
OCORRÊNCIA -  EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - 
AÇÃO  DE  EXTINÇÃO  DE  HIPOTECA  (AÇÃO  QUE 
NÃO SE ENCONTRA FUNDADA EM DIREITO REAL, 
ATINGINDO-O  APENAS  INDIRETAMENTE)  - 
HIPÓTESE  NÃO  INSERIDA  NO  ROL  CONSTANTE 
DA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 95 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL, QUE VEICULA CRITÉRIO DE 
COMPETÊNCIA  TERRITORIAL  FUNCIONAL  - 
COMPETÊNCIA  TERRITORIAL  -  CRITÉRIO  DE 
COMPETÊNCIA  RELATIVA  -  DERROGAÇÃO  DAS 
PARTES  -  POSSIBILIDADE  -  CLÁUSULA  DE 
ELEIÇÃO DE FORO INSERIDA EM CONTRATO DE 
ADESÃO -  VALIDADE,  DESDE QUE AUSENTES A 
HIPOSSUFICIÊNCIA  DA  PARTE  ADERENTE  E  A 
INVIABILIZAÇÃO  DO  ACESSO  AO  PODER 
JUDICIÁRIO  -  PARTES  COM  CAPACIDADE 
TÉCNICA, JURÍDICA E FINANCEIRA - VERIFICAÇÃO 
- RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Nos termos do artigo 95 do Código de Processo 
Civil,  é  possível  identificar  que  o  critério  de 
competência adotado para as ações fundadas em 
direito real é territorial, porém, com características 
híbridas,  porquanto,  ora  com  viés  relativo  (em 
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regra),  ora  com  viés  absoluto  (nas  hipóteses 
expressamente delineadas).
II - O mencionado dispositivo legal deixa assente 
que  as  ações  reais  imobiliárias  tem  como  foro 
competente a comarca em que se encontra situado 
o bem imóvel. (…)
(STJ - REsp 1048937 / PB - RECURSO ESPECIAL - 
2008/0083289-4  –  Relator:  Ministro  MASSAMI 
UYEDA - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA - 
DJe 03/03/2011) GRIFO NOSSO

Nesse sentido:

"A lei faz uma distinção. Se o litígio versar sobre 
direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse 
(assim apontada a posse, pelo menos para efeito 
de  determinação  da  competência,  como  direito 
real), divisão e demarcação de terras e nunciação 
de obra nova, a competência — embora territorial 
—  é  absoluta  (Arruda  Alvim,  Manual  de  direito 
processual  civil,  6.  ed.,  Revista  dos  Tribunais, 
1997, v. 1, n. 85; Agrícola Barbi, Comentários, cit., 
v.  1,  n.  544),  não  sendo,  pois  admitida  a 
prorrogação  de  competência  ou  a  eleição 
contratual de foro (RTJ, 65:817).
Destarte, se uma ação reivindicatória de imóvel, ou 
ação negatória (v. Pontes de Miranda, Tratado de 
direito privado, 2. ed., t. 14, §§ 1.583 e s.), ou ação 
confessória de servidão, ou ação de reintegração 
de posse, ou ação de usucapião de terras, ou ação 
demarcatória etc,  forem propostas em foro outro 
que  não  o  da  localização  do  imóvel  litigioso, 
necessariamente se dará o juiz por incompetente e 
determinará  a  remessa  dos  autos  ao  juízo 
competente  (CPC,  art.  113)."(Carneiro,  Athos 
Gusmão.  Jurisdição  e  competência,  São  Paulo  : 
Saraiva, 12. ed., 2002, n. 74, p. 103)

Esta Corte já se pronunciou:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  -  PRELIMINAR  - 
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - ART. 95 
DO  CPC  -  IMPOSSIBILIDADE  DE  MODIFICAÇÃO 
POR CONEXÃO - FORO COMPETENTE - SITUAÇÃO 
DO  IMÓVEL  -ACOLHIDAA  PRELIMINAR  - 
DECLARADA  NULA  A  DECISÃO  AGRAVADA  E 
DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À VARA 
COMPETENTE.
Inexiste conexão em a ação de reintegração de posse 
e a ação de inventário, portanto, não há que se falar 
em  competência  do  juízo  do  inventário.  TJPA;  CC 
20113025825-0;  Ac.  103748;  Belém;  Tribunal  Pleno; 
Rel.  Des.  Constantino  Augusto  Guerreiro;  Julg. 

Apelação Cível nº0000734-85.2011.815.2001 5



25/01/2012;  DJPA  27/01/2012;  Pág.  80  Inventário  e 
ação  de  reintegração  de  posse. Incidência  da 
ressalva disposta no art. 95 do CPC. Competência 
absoluta  do  juízo  da  situação  do  imóvel, para  o 
interdito  possessório.  Impossibilidade  de modificação 
por conexão ou continência. Decisões desta corte e do 
STJ.  TJRS;  CC  70037551850;  Tramandaí;  Décima 
Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Renato Alves da 
Silva; Julg. 30/09/2010; DJERS 11/10/2010 - (TJPB - 
Acórdão  do  processo  nº  20020121086264001  - 
Órgão (3ª Câmara cível) - Relator DR WOLFRAM DA 
CUNHA RAMOS - JUIZ CONVOCADO - j. em 22-01-
2013) Grifo nosso

Destarte,  diante  desse  diapasão,  verifico  que  o  juízo  é 
absolutamente incompetente, com efeito, a nulidade é absoluta, e ante a 
falta  de  pressuposto  processual  de  validade,  esta  pode  ser  argüida  a 
qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes, razão pela qual, acolho a 
preliminar suscitada pelo apelante, em face da localização do imóvel ser na 
cidade  de  Bayeux,  PB,  foro  competente,  nos  termos  do  art.  95,  acima 
transcrito,  e  do  art.  113,  §2º,  ambos  do  CPC,  restando  prejudicado  os 
demais pleitos.

Art. 113. A incompetência absoluta deve ser declarada 
de ofício e pode ser alegada,  em qualquer tempo e 
grau de jurisdição, independentemente de exceção.

§ 2o Declarada a incompetência absoluta, somente os 
atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao 
juiz competente.

DISPOSITIVO

ISTO  POSTO,  nos  termos  do  art.  557,  §  1º-A,  DOU 
PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO,  o  que  faço  de  forma 
monocrática,  para acolher a preliminar de incompetência do Juízo da 5ª 
Vara Cível da Comarca da Capital, determiando o encaminhamento do feito 
ao Juízo do local do imóvel,  (Comarca de Bayeux/PB),  para seu regular 
processamento. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                   RELATOR
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