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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.  PROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  COMPARECER  À
AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO  E  OFERTAR
PARECER FINAL. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA.
INOBSERVÂNCIA AO ART. 944,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO.  ANULAÇÃO
DO DECISUM.  RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
DE ORIGEM.

-  Nos  termos  do  art.  944,  do  Código  de  Processo
Civil,  nas  ações  de  usucapião,  é  obrigatória  a
intervenção do Ministério Público em todos os atos
processuais.
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- Não tendo sido oportunizado ao Parquet participar
da audiência  de instrução e  julgamento,  tampouco
emitir  parecer  final,  resta  a  sentença  eivada  de
nulidade  absoluta,  sendo  imperioso  o  acolhimento
da  preliminar  arguida  para  anular  o  provimento
combatido,  assim  como  todos  os  atos  processuais
realizados desde o momento em que era  devida a
intervenção do Ministério Público no processo.

Vistos.

José Edvaldo da Silva e Verônica Maria Nunes Silva
ajuizaram a  presente  Ação  de  Usucapião  Extraordinário,  objetivando  usucapir  o
imóvel  situado  Rua  Rio  de  Janeiro,  n°  375,  Liberdade,  Campina  Grande/PB,  ao
fundamento de que são possuidores do citado do bem há mais de 50 (cinquenta)
anos.

A Magistrada singular  julgou procedente o pedido,
consignando os seguintes termos, fls. 52/54:

Por  tais  fundamentos,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO PARA DECLARAR POR SENTENÇA, em
favor dos requerentes JOSÉ EDVALDO DA SILVA e
VERÔNICA MARIA NUNES SILVA, a aquisição do
imóvel urbano específico às fls. 09, o que faço calcada
no que disciplina o  art.  1.238,  parágrafo  único,  do
Código  Civil  Brasileiro  então  vigente,  outorgando-
lhe  título  hábil  para  transcrição  do  Registro
Imobiliário competente.

Inconformado, o  Ministério  Público  do  Estado da
Paraíba interpôs  APELAÇÃO,  fls.  56/61,  aduzindo,  em  sede  de  preliminares,  as
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seguintes questões: nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de intimação do
Parquet  para comparecer à audiência de instrução,  bem como para emitir  parecer
final; falta de descrição do imóvel usucapido na sentença; inocorrência da citação de
todos os confinantes. No mérito, pugnou pela extinção do feito, ao fundamento de
não ter havido a comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do pedido
inicial.

Contrarrazões apresentadas, fls. 71/73, concordando
com a anulação da sentença em razão das nulidades noticiadas.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes,  fls.76/80,  opinou pelo acolhimento das preliminares de
nulidade da sentença.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De antemão, cabe apreciar a preliminar de nulidade
da sentença aduzida nas razões do apelo, sob o argumento de ausência de intimação
do  Ministério  Público  para  participar  da  audiência  de  instrução  e  julgamento
realizada, bem como para ofertar parecer final.

Sem maiores delongas, assiste razão ao apelante.

Isso porque, consoante o enunciado no art. 944, do
Código de Processo Civil, nas ações de usucapião, “Intervirá obrigatoriamente em
todos os atos do processo o Ministério Público”, pelo que a não observância a tal
exigência legal enseja a nulidade dos atos processuais, haja vista a existência de vício
insanável.
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Acerca  do  assunto,  Luiz  Guilherme  Marinoni  e
Sérgio Cruz Arenhart dissertam: 

A intimação do Ministério Público para que participe
do  processo  de  usucapião  de  bens  imóveis  é
obrigatória  (art.  944,  CPC),  sob  pena  de  nulidade
(arts. 84 e 246, CPC).  (In.  Código de Processo Civil
comentado artigo por artigo. 2ª edição – São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 865).

Com  feito,  pela  redação  do  dispositivo  legal
supracitado, percebe-se, sem maior esforço, ser obrigatória a intervenção ministerial
em todos os atos do processo, o que, por óbvio, inclui a sua intimação para audiência
de instrução e  julgamento,  bem assim para a  emissão de  parecer  final  acerca  do
mérito da ação, sobretudo se considerado que, no caso telado, o Parquet com atuação
em primeiro grau demonstrou interesse na instrução da ação, conforme se vê à fl. 47.
Assim, “Tratando-se de feito que exige intervenção obrigatória do ministério público,
a  falta  de  intimação  para  oferecer  parecer  final,  implica  nulidade  absoluta  da
sentença.” (TJSE; AC 201300211533; Ac. 873/2014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Osório de Araújo Ramos Filho; DJSE 24/02/2014).

Sobre o tema, a jurisprudência:

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
INTERVENÇÃO  OBRIGATÓRIA.  PRELIMINAR
SUSCITADA DE  OFÍCIO.  SENTENÇA CASSADA.
RECURSO  PREJUDICADO.  1.  É  obrigatória  a
intervenção  do  órgão  ministerial  em  ações  de
usucapião,  nos  termos  do  dispõe  o  art.  944,  do
Código de Processo Civil,  ressalvados os feitos em
que a usucapião é alegada como matéria de defesa
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em  ações  possessórias.  2.  Impõe-se  a  cassação  da
sentença e dos atos processuais desde o momento em
que devida a intervenção do Ministério Público.  3.
Preliminar  suscitada  de  ofício.  Sentença  cassada.
Recurso prejudicado.  (TJDF -  APC: 20100310278314
DF  0027587-70.2010.8.07.0003,  Relator:  GISLENE
PINHEIRO,  Data  de  Julgamento:  04/06/2014,  5ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
12/06/2014 . Pág.: 189).

Na  mesma  linha  de  raciocínio,  os  seguintes
julgados:  TJRS -  AC: 70056520778 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de
Julgamento:  12/03/2014,  Vigésima  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça  do  dia  21/03/2014;  TJSC;  AC  2013.026806-6;  Anchieta;  Câmara  Especial
Regional de Chapecó; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; DJSC 11/02/2014; Pág. 443;
TJRO;  APL 0043764-32.2009.8.22.0002;  Rel.  Des.  Moreira  Chagas;  Julg.  05/07/2011;
DJERO 14/07/2011; Pág. 48.

Portanto,  o  julgamento  da  lide  sem  ter  sido
oportunizado ao Ministério Público participar da audiência de instrução, bem como
emitir  parecer  final,  no  meu  sentir,  revela  prejuízo  processual  que  autoriza  a
decretação  de  nulidade  do  processo  a  partir  da  audiência  realizada,  estando  o
entendimento ora desenvolvido em perfeita sintonia com o princípio  pas de nullité
sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Nesse sentido:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO.  FALTA  DE  INTIMAÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  AUDIÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO.  NULIDADE  CARACTERIZADA.
PREJUÍZO  PROCESSUAL.  INTERESSE  PÚBLICO.
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PROVIMENTO  DO  APELO  MINISTERIAL.
PRECEDENTE DO TJPE. 1. O  princípio segundo o
qual  não  há  nulidade  sem  prejuízo  aplica-se  à
atuação  do  ministério  público,  cuja  falta  de
intimação, nos casos de intervenção obrigatória sob
pena de nulidade resulta em prejuízo processual. 2.
Inteligência  dos  arts.  944  c/c  art.  246  e  parágrafo
único  do  CPC.  3.  Apelo  provido.  (TJPE;  APL
0045250-98.2006.8.17.0001;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Roberto  da  Silva Maia;  Julg.  19/03/2013;
DJEPE 02/04/2013; Pág. 223).

Assim,  sendo  evidente  o  prejuízo  processual
decorrente da  não observância  ao  enunciado no art.  944,  do Código de Processo
Civil, deve ser acolhida preliminar de nulidade da sentença, restando prejudicada,
por consequência, a análise das demais questões suscitadas na apelação. 

Ante o exposto,  ACOLHO A PRELIMINAR para
anular todos os atos os processuais realizados a partir da audiência de instrução
realizada à fl. 51, incluindo a sentença,  devendo o processo retornar a unidade de
origem, a fim de ser oportunizado ao Parquet participar de todos os atos processuais.

P. I.

João Pessoa, 06 de agosto de 2014. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                               Relator
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