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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL -   AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DA ESPOSA DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO
§  2º,  ART.  10,  CPC  -  SENTENÇA  CASSADA  –
NULIDADE  DO  PROCESSO  -  RETORNO  DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE A PARTE
AUTORA EMENDE A INICIAL FAZENDO INCLUIR NO
PÓLO  PASSIVO  O  CÔNJUGE  DO  PROMOVIDO  –
RECURSO APELATÓRIO NÃO CONHECIDO.

 Nas  ações  possessórias,  em  regra,  não  há
necessidade  de  promover  a  citação  do  cônjuge  da
parte ré, exceto no caso de composse ou de ato por
ambos praticados. Precedentes do STJ.

 No caso dos autos, verifica-se que o demandado
é casado,  impondo-se  a  incidência  do  art.  10,  §  2º,  do
Código  de  Processo  Civil  para  o  responder  a  ação  de
reintegração de posse. Precedentes do colendo STJ.

 Restando configurada a  nulidade absoluta,  em
face da ausência de citação da esposa do réu em ação
de reintegração de posse de imóvel (art. 10, § 2º, do
CPC), a cassação da r. sentença impugnada é medida
que se impõe.
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VISTOS,

Cuida-se  de  apelação  Cível  interposta  por  MARIA  DO
SOCORRO  GONÇALVES  ABRANTES em  face  da  sentença  de  fls.82/85,
proferida  nos  autos  da  "Ação  de  Reintegração  de  Posse  com  Pedido  de
Liminar"  ajuizada  contra FLÁVIO  HENRIQUE  GADELHA ABRANTES,  que
julgou improcedente o pedido autoral, ao argumento de que a parte autora não
comprovou o esbulho.

Irresignada, a parte autora, sustentou, em síntese, que houve em
desacerto o juízo  a quo, ao passo que o recorrido confessou ter praticado o
esbulho, o que dispensa a produção de prova do ato perpetrado pelo apelado.
Assim,  pugnou pelo  provimento do recurso a fim de ser  julgada totalmente
procedente a ação (fls. 100/108).

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 111v.

Com vista  dos  autos,  a   douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça
deixou  de  emitir  parecer  conclusivo,  porquanto  não  vislumbrou  interesse
público que recomendasse sua intervenção obrigatória (fls. 1817/119).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

DA  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.  NULIDADE  DO
PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO PROMOVIDO.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se a nulidade do  processo
com apoio nos §§ 1º e 2º, do art. 10, do CPC c/c art. 471 do mesmo diploma
legal, posto que o promovido é casado, conforme reconhecido pela autora em
sua petição inicial, bem assim da escritura de compra e venda do imóvel objeto
da lide (fls. 4044), fazendo-se necessária a citação de sua esposa diante do
litisconsórcio passivo necessário. 

Com  efeito,  cumpre  esclarecer  que,  embora  não  tenha  sido
objeto de alegação da parte recorrida, a apreciação e eventual aplicação do
disposto no art. 10 e seus §§, do CPC, não encontra óbice no ordenamento
processual  pátrio,  uma vez que,  por  tratar-se de matéria de ordem pública,
conhecida de ofício pelo magistrado, a nulidade por ausência de citação do
cônjuge independe, inclusive, do requerimento das partes.

Dispõe os §§ 1º e 2º, do art. 10, CPC, “verbis”:

§  1o  Ambos  os  cônjuges  serão necessariamente  citados
para as ações: 

1 Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica,
o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença
dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 
     Parágrafo  único.  O  juiz  ordenará  ao  autor  que promova a  citação  de  todos  os  litisconsortes
necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.
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[...]

“§ 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do
autor  ou  do  réu  somente  é  indispensável  nos  casos  de
composse  ou  de  ato  por  ambos  praticado.”  [grifos
acrescidos].

Ora,  se  o  imóvel  em  questão  pertence  a  pessoa  casada,
certamente  seu  cônjuge  também  deveria  ter  sido  citado  para  a  ação
possessória,  posto  que,  reconhecidamente  o  réu  casado,  a  mulher  deste
exerce composse do imóvel posto “sub judice”, objeto de reintegração.

Sendo assim, entendo que o feito deve ser anulado em razão da
não citação da esposa do demandado, conforme entendimento pacificado da
jurisprudência  no  que  pertine  à  necessidade  de  citação  da  esposa  do
demandado, in verbis:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA CONTRA
O MARIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DA ESPOSA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CASO PECULIAR. COMPOSSE.
LIMINAR  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  DEFERIDA.
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  AÇÃO.  DECADÊNCIA.  DIREITO
REAL  IMOBILIÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA  DO  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  INVIABILIDADE
NA  VIA  DO  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  RECURSO
DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, em regra, não há
necessidade de promover a citação do cônjuge da parte ré,
exceto  no  caso  de  composse  ou  de  ato  por  ambos
praticados. Ademais, o contrato de promessa de compra e
venda de imóvel averbado à margem da matrícula no serviço
registral  configura  direito  real  imobiliário,  o  que  tornaria
necessária a citação do cônjuge. 2.  Se havia composse e a
impetrante sofreu as consequências do cumprimento da ordem
liminar de reintegração de posse, tendo que desocupar o imóvel
em que residia com o marido, é evidente que, nesse momento,
tomou ciência inequívoca do ato impugnado, ficando inerte por
vários  anos.  O  direito  de  requerer  mandado  de  segurança
extingue-se  decorridos  cento  e  vinte  dias  da  ciência  do  ato
impugnado  3.  O  mandado  de  segurança  exige  prova  pré-
constituída  do  direito  líquido  e  certo,  não  sendo  admitida  a
dilação  probatória.  Se,  à  época  do  ajuizamento  da  ação
possessória, não havia notícia de que o promitente comprador do
imóvel era casado, não há como, na estreita via do mandado de
segurança, anular todo o processo com base na falta de citação
do cônjuge,  se essa informação só foi  levada a conhecimento
público  após  o  trânsito  em  julgado  do  processo.  4.  Recurso
ordinário desprovido.  (STJ - RMS: 45071 BA 2014/0044234-0,
Relator:  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de
Julgamento:  21/08/2014,  T3  -  TERCEIRA TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 01/09/2014)
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PROCESSUAL  CIVIL.  INTERVENÇÃO  DO  ESTADO  NA
PROPRIEDADE.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  COMPOSSE.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA. NECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  10,  §  2º  DO  CPC.  1.  A  falta  de
prequestionamento dos artigos 46, 243 e 245 do CPC impede o
conhecimento  do  recurso  especial  nos  termos  da  Súmula
282/STF. 2.  Em ação de reintegração de posse, existindo a
composse, é imprescindível a participação do cônjuge para
o processamento válido (art. 10, § 2º, do CPC). Precedente:
REsp 76.721/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de
30.03.98 3.  Impõe-se a anulação do processo ab initio ante a
ausência de citação do cônjuge litisconsorte passivo necessário.
4.  Rever  os  fundamentos  do  acórdão  recorrido  para  acatar  a
alegação de inexistência de cônjuge, ou o fato de o réu ser o
causador  da  falta  de  citação,  seria  necessária  a  incursão  no
campo  fático-probatório.  Óbice  da  Súmula  7/STJ.  5.  Recurso
especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp: 553914
PE 2003/0106692-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento:  18/03/2008,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 01/04/2008) [grifos e destaques de agora].

À vista do esposado, anulo o processo em razão da ausência de
citação do cônjuge do demandado, julgando prejudicado o mérito do apelo.

DISPOSITIVO

Isto  posto,  com fulcro  no  Art.557,  caput2,  do  CPC,  de  ofício,
ANULO o processo ante a falta de citação do cônjuge do recorrido e, via de
consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a
recorrente  emende  à  inicial,  fazendo  incluir  no  pólo  passivo  a  esposa  do
recorrido, procedendo-se sua citação, ficando prejudicado o mérito do apelo.

P. I.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz  

                          Relator 

2 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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