
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 0100033-92.2012.815.2003 
Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Igreja Metodista Wesleyana
Advogados : Antônio Pereira dos Santos Júnior, Eugênio Vieira de Oliveira Almeida 

  e Cícero de Lima e Sousa
Agravados : Espólio de Genivaldo Antônio da Silva e Igreja Metodista Wesleyana
                        Livre
Advogados : Eriberto da Costa Neves e Luciana da Silva Menéndez

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO
DA  PARTE  AUTORA.  PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE  ARGUIDA  EM  SEDE  DE
CONTRARRAZÕES.  RECLAMO  INTERPOSTO
NOS DEZ DIAS SUBSEQUENTES À INTIMAÇÃO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PARTE
RECORRIDA. FALECIMENTO. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO  DE  HERDEIROS.
INOCORRÊNCIA.  IRREGULARIDADE  NO  POLO
PASSIVO  DA  DEMANDA.  SEGUIMENTO
NEGADO. 

-  É tempestivo o  agravo de instrumento interposto
dentro o prazo legal, previsto no art. 522,  caput, do
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Código de Processo Civil.

-  “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”,  de
acordo com o art. 43, do Código de Processo Civil. 

-  Não  havendo  confirmação  de  habilitação  de
herdeiros  da  parte  falecida  no  transcorrer  do
processo,  falta  regularidade  na  formação  do  polo
passivo  do  agravo  de  instrumento  em  comento,
impondo  a  negativa  de  seguimento  ao  reclamo,
consoante  dicção  do  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo Civil.

Vistos. 

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/15, interposto pela Igreja Metodista Wesleyana, em face da decisão proferida pela
Juíza  de  Direito  da  2ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  que,  nos  autos  da  Ação de
Reintegração de Posse aforada em face de Genivaldo Antônio da Silva e da Igreja
Metodista Wesleyana Livre, indeferiu o pleito liminar, fl. 64, nos seguintes termos:

Na verdade,  diante  das  provas  dos  autos,  entendo
que  embora  tenha  ocorrido  a  criação  da  segunda
promovida,  IGREJA  METODISTA  WESLEYANA
LIVRE, o prédio utilizado para cultos e formação de
pastores, que é o objeto desta demanda, é o mesmo
que vinha sendo ocupado de forma mansa e pacífica
pelo  primeiro  promovido,  Pastor  GENIVALDO
ANTÔNIO DA SILVA, bem como pelos seguidores
da  Igreja,  não  havendo  que  se  falar,  a  priori,  em
esbulho possessório. 
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Ante  o  exposto,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE
LIMINAR PLEITEADO.

Em suas razões, alega a recorrente ser proprietária do
terreno onde está construída sua antiga sede, possuindo estatuto e regimento interno,
havendo neles “regramento sobre direitos e obrigações dos membros, administração
dos seus bens e como a forma que eles são adquiridos e vendidos”. Explica, para
tanto,  ter o primeiro agravado,  na qualidade de Pastor,  recebido procuração para
representar a Igreja nos Estados do Nordeste do País. A partir de então, sustenta, o
agravado teria fundado a chamada Igreja Metodista Wesleyana Livre, realizando a
doação do imóvel para o novo Templo e ocupado o bem. Frente a tal situação, busca
a agravante, por meio do presente recurso, sustar os efeitos da decisão de primeiro
grau e, consequentemente, ser reintegrada na posse do imóvel.

Contrarrazões,  fls.  183/191,  preliminarmente,  a
intempestividade  recursal,  porquanto  a  agravante  interpôs  várias  ações  judiciais
envolvendo os litigantes. No caso dos autos, o termo a quo para o ingresso do reclamo
seria 09 de abril de 2012, data em que o Juiz da 1ª Vara Distrital de Mangabeira se
considerando incompetente, remeteu os autos ao Magistrado da 2ª Vara. No entanto,
a insurreição só foi atravessado em 01 de junho de 2012. No mérito, se for concedida
a liminar,  o  pleito original  perde o objeto,  dado ao caráter  satisfativo da medida
perseguida na ação de reintegração de posse. Refuta a alegação de auto-doação do
prédio da igreja, ao tempo em que sustenta os vultosos investimentos ocorridos em
melhorias  do empreendimento.  Por fim, discorre sobre a conexão com as demais
ações reivindicatórias frente à existência de prédios contíguos.   

A  Procuradoria  de  Justiça,  por  meio  do  Dr.  José
Raimundo de Lima, absteve-se de lançar opinativo de mérito, fls. 248/249.

É o RELATÓRIO.

DECIDO
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A preliminar de intempestividade não prospera. 

O protocolo de distribuição data de  01 de junho de
2012, tendo a intimação do recorrente ocorrido, via nota de foro, em 22 de maio de
2012,  no prazo legal de dez dias previsto no art. 522, do Código de Processo Civil,
abaixo reproduzido, destacado na parte que interessa: 

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo,
no  prazo  de  10  (dez)  dias,  na  forma  retida,  salvo
quando se  tratar  de  decisão  suscetível  de  causar  à
parte  lesão grave e de difícil  reparação,  bem como
nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos
aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será
admitida  a  sua  interposição  por  instrumento.
(Redação dada pela Lei nº 11.187, de 2005).

Entrementes,  nada  obstante  a  decisão  de
Reintegração de Posse ter sido proferida em 16 de abril de 2012, a intimação deu-se
em 22 de maio do mesmo ano. Portanto, em cumprimento ao art. 240, do Código de
Processo  Civil,  o  prazo,  para  interposição  do  recurso  passará  a  ser  contado  “no
primeiro dia útil subsequente”, a intimação.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, deve ser negado seguimento ao presente
agravo de instrumento,  por falta  de regularização processual  no polo  passivo do
reclamo.  

Com efeito, a Igreja Metodista Wesleyana ingressou
com este instrumental em face de Genivaldo Antônio da Silva e  Igreja Metodista
Wesleyana Livre, tendo o primeiro recorrido vindo a óbito em 22 de outubro de
2012, fl. 285, ou seja, enquanto perdurava o processo principal.

Agravo de Instrumento nº 0100033-92.2012.815.2003                                                4



Por ocasião da notícia da morte de seu pai,  Luciana
da Silva Menéndez noticiou a superveniente necessidade de abertura de inventário,
requerendo a suspensão da marcha processual, enquanto pendente a regularização
da situação hereditária e da habilitação nos autos como substituta processual.

Deu-se, assim, a suspensão temporária deste feito, no
aguardo da respectiva habilitação. Contudo, esta conjuntura não se realizou.

Prossigo.

De acordo com o art. 6º, do Código Civil, a existência
da pessoa natural termina com a morte, e, portanto, não se tem a capacidade de estar
em juízo. 

 Para suprir tal  ausência,  o ordenamento permite a
substituição da parte fenecida pelos herdeiros e/ou espólio, assim preconizado no art.
43, do Código de Processo Civil, mediante o instituto da habilitação. 

É cediço que o instituto da habilitação é uma ação
especial na qual  visa a trazer os sucessores da parte falecida para o processo, de
modo a viabilizar seu prosseguimento, consoante explicita o art. 1.055, do Código de
Processo Civil.

Via  de  regra,  esse  procedimento  se  desenvolve
autonomamente; no entanto, em alguns casos, pode ocorrer de ser desnecessária essa
providência,  processando-se  a  habilitação  em  meio  à  causa  principal  e
independentemente de sentença. É o que explica Wambier1, ao interpretar o art. 1.060
do Código de Processo Civil:

Pode ocorrer de não ser necessária ação especial para

1  WAMBIER, Luiz Rodrigues et al. Curso avançado de processo civil. Processo cautelar e procedimentos especiais. Vol. 3. 7. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 220 .
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habilitação,  processando-se  nos  autos  da  causa
principal e independentemente de sentença, quando
for  promovida  pelo  cônjuge  e  herdeiros
necessários,  desde que haja  prova documental  do
óbito  e  da  qualidade  de  sucessores;  quando  a
qualidade de sucessores ou herdeiros já tiver sido
dirimida em outra causa,  com sentença transitada
em  julgado;  quando  o  herdeiro  for  incluído  sem
qualquer  oposição  no  inventário;  nos  casos  de
declaração de ausência ou arrecadação de herança
jacente;  ou,  ainda,  se,  proposta  a  ação  de
habilitação,  a  parte  reconhecer  a  procedência  do
pedido  e  não  houver  oposição  de  terceiros  (art.
1.060). 

Porém,  se  houve  a  morte  do  agravado,  sem  ter  a
suposta  herdeira  promovido  a  respectiva  habilitação,  falece  a  esta  última
legitimidade para compor este inconformismo.

Digo isso porque, após suspensão do processo para
futura  habilitação,  e  diversas  intimações  para  se  averiguar  a  regularização  do
processo, as Informações prestadas pela Juíza de Direito oficiante naquela unidade
judiciária, em 27 de novembro de 2014, foi categórica em consignar “Até a presente
data  não  consta  nos  autos  deferimento  de  habilitação  da  advogada  e  herdeira
Luciana da Silva Menéndez, bem como se há outros herdeiros, estes não requereram
habilitação”, fl. 336.

Destarte, consoante pontuado pela recorrente às fls.
293/297, sem estar devidamente habilitada nos autos, não tem como Luciana da Silva
Menéndez integrar o agravo de instrumento em epígrafe.

Repise-se,  sem  a  devida  habilitação,  não  há  como
existir  uma relação jurídico-processual  válida,  o que impossibilita,  na ótica desta
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relatoria, a regularização do polo passivo da insurreição. 

Assim,  a  análise  das  sublevações  carreadas  nas
razões recursais, de fls. 02/15, encontram-se prejudicadas.

Por fim, considerando o teor  do art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil, faculta-se ao relator, monocraticamente, negar seguimento
ao recurso prejudicado. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE, E,  NO MÉRITO, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.

P. I. 

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador
      Relator
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