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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000451-06.2013.815.0251.
ORIGEM: 5.ª Vara da Comarca de Patos. 
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTES: Edivaldo Miguel dos Santos Silva e Erivânia Medeiros Silva. 
ADVOGADO: Maria Auxiliadora de Oliveira Cabral. 
 APELADOS: Evanice de Lucena Marques e Outros. 
ADVOGADO: Ilka Marques da Silva Aranha. 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.  BEM
USUCAPIENDO  OBJETO  DE  AÇÃO  DE  INVENTÁRIO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  AÇÃO  QUE  DIZ  RESPEITO  A
DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CITAÇÃO
DOS CÔNJUGES DOS PROMOVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 73, § 1.º,  INC. I,
CPC/2015. CONFINANTES CITADOS POR EDITAL. DECURSO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO  DA  CONTESTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  NOMEAÇÃO  DE
CURADOR  ESPECIAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  72,  INC.  II,  CPC/2015.
NULIDADE  PROCESSUAL  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  PROCESSO
ANULADO. RECURSO PREJUDICADO. 

1. Sendo a ação de usucapião de natureza real imobiliária, há necessidade de citação do
cônjuge do Réu para compor o polo passivo da demanda, a teor do que dispõe o art. 73,
§ 1.º, inc. I, do CPC/2015, sob pena de nulidade processual.

2. Nas ações de usucapião é obrigatória, sob pena de nulidade, a intervenção de curador
especial, que defenderá os interesses dos confinantes, citados por edital, que não tenham
apresentado defesa. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0000451-06.2013.815.0251,  em que figuram como Apelantes Edivaldo Miguel
dos Santos Silva e Erivânia Medeiros Silva, e como Apelados Evanice de Lucena
Marques e Outros.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em anular, de ofício, o processo a partir das f. 43,
julgando-se prejudicada a Apelação.

VOTO.

Edivaldo  Miguel  dos  Santos  e Erivânia  Medeiros  Silva  interpuseram
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Patos, f.
102, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário por eles ajuizada em face de
Evanice  de  Lucena  Marques,  Evaldo  Paulo  de  Lucena,  Erivaldo  Paulo  de
Lucena, Evanilda Paulo de Lucena, Eraldo Paulo de Lucena e Evânia Paulo de
Lucena, que julgou extinto o processo, ao fundamento de que a ação de usucapião
não é a via adequada para a discussão sobre a possibilidade de aquisição de imóvel
que já está sendo objeto de inventário.



Em  suas  razões,  f.  104/107,  restringiram-se  à  arguição  da  preliminar  de
nulidade do processo,  por  entenderem que o Juízo decidiu simplesmente sobre a
doação do imóvel localizado na Rua Lima Campos, n.º 562, Bairro de São Sebastião,
Município de Patos, realizada por Alzira Antônia de Lucena, avó da Apelante, sem
analisar o próprio fundamento jurídico da ação de usucapião,  pugnando, ao final,
pelo  provimento  do  Apelo  para  que  a  Sentença  seja  anulada  e  prolatado  novo
julgamento decidindo as questões ora em debate.

Intimados, f. 109, os Apelados não apresentaram contrarrazões, consoante a
Certidão de f. 109v. 

A Procuradoria de Justiça, f. 114/ 116, opinou pelo provimento do Apelo para
que a Sentença seja anulada, ao fundamento de que a decisão não analisou o próprio
direito em discussão, tendo sido calcada apenas na premissa de que é incabível a
postulação de aquisição de imóvel objeto de inventário na via da ação de usucapião,
infringindo,  por conseguinte,  as regras previstas  no art.  458 do CPC (dispositivo
processual vigente à época da elaboração do Parecer Ministerial), e no art. 93, IX, da
Constituição Federal. 

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Os Autores, embora tenham qualificado dentre os Réus, Evanice de Lucena
Marques, Evaldo Paulo de Lucena e Evânia Paulo de Lucena, como sendo casados,
não  requereram a citação dos seus cônjuges, deixando de observar a formalidade
insculpida no art. 73, § 1.º, inc. I, do CPC/20151.

A jurisprudência pátria solidificou o entendimento de que, considerando a
natureza  jurídica  de  ação  real  imobiliária,  a  ausência  de  citação  de  ambos  os
cônjuges nas ações de usucapião impõe a anulação do processo2.

1 Art. 73.  O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito
real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:
I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação

absoluta de bens;

2  APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). NULIDADE. CITAÇÃO DE AMBOS OS
CÔNJUGES. NECESSIDADE. AÇÃO DE NATUREZA REAL IMOBILIÁRIA. Tratando-se de ação
de  usucapião,  a  qual  tem  natureza  jurídica  de  ação  real  imobiliária,  tem-se  como  inarredável  e
obrigatória a citação de ambos os cônjuges para a formação de litisconsórcio passivo necessário, por
força do que dispõe o Inciso I do § 1º do art. 10 do Código de Processo Civil. Nulidade verificada no
caso, ante a citação apenas do cônjuge varão. Desconstituíram a sentença. Unânime (TJ/RS, Apelação
Cível  Nº 70060859147,  Décima Oitava Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Pedro Celso Dal  Pra,  julgado em
28/08/2014).

USUCAPIÃO  (BEM  IMÓVEL).  NULIDADE.  CITAÇÃO  DE  AMBOS  OS  CÔNJUGES.
NECESSIDADE. AÇÃO DE NATUREZA REAL IMOBILIÁRIA. Tratando-se de ação de usucapião,
a qual tem natureza jurídica de ação real imobiliária, tem-se como inarredável e obrigatória a citação de
ambos os cônjuges para a formação de litisconsórcio passivo necessário, por força do que dispõe o
Inciso I do § 1º do art. 10 do Código de Processo Civil. Nulidade verificada no caso, ante a citação
apenas do cônjuge varão. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO (TJ/SP, Apelação Cível n.º
0000594-84.2005.8.26.0116,  5ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Relator  Des.  Moreira  Viegas,  data  de
julgamento 14/10/2015). 

USUCAPIÃO.  NULIDADE.  CITAÇÃO  DE  AMBOS  OS  CÔNJUGES.  NECESSIDADE.
Tratando-se de ação de usucapião, que tem natureza de jurídica de ação real imobiliária, a citação de



Além deste vício formal, os confinantes, citados por meio de Edital, f. 24/25,
não apresentaram contestação,  deixando o Juízo  de  nomear  curador  especial  para
defendê-los no processo, nos moldes do art. 72, inc. II3, CPC, o que impõe, também, a
anulação do processo4.

Posto isso, anulo o processo, de ofício, a partir das f. 43, inclusive, e julgo
prejudicado o Apelo.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

ambos os cônjuges é imprescindível, para a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos
do art.  10, § 1º,  inciso I e  do art.  942, ambos do Código de Processo Civil  (TJ/MG; Apelação n.º
1.0079.04.147276-6/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des.Francisco Kupidlowski, julgado em 14/04/2011). 

3 Art. 72.  O juiz nomeará curador especial ao:
[…].
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não

for constituído advogado.

4 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DE  UM  DOS  CONFINANTES  E  DE  NOMEAÇÃO  DE  CURADOR  ESPECIAL  PARA  OS
CONFINANTES  CITADOS  POR  HORA  CERTA.  NULIDADE.  POSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA ANULADA. 1. Ação de usucapião movida pelos
apelados, com fulcro no art. 1238, do Código Civil. Procedência. Apelação interposta pelo Ministério
Público. 2. Existência, porém, de vício insuperável que impõe a anulação da sentença, de ofício. 3. Falta
de citação de uma das confinantes indicadas na exordial, e de nomeação de curador especial para os
outros confinantes  citados por hora certa.  Nulidade.  Aplicação dos arts.  942 e 9,  II,  do Código de
Processo Civil. 4.  Sentença anulada, de ofício, para determinar a citação da confinante Cláudia e a
nomeação de curador especial para os confinantes citados por hora certa. Prejudicada a apelação do
Ministério Público (TJ/SP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação 116400720108260048 SP 0011640-
07.2010.8.26.0048,  Rel.  Alexandre  Lazzarini,  data  de  julgamento:  28/06/2012,  data  de  publicação:
29/06/2012).

APELAÇAO CÍVEL. AÇAO DE USUCAPIAO. RÉUS CERTOS CITADOS POR EDITAL.
REVELIA.  NOMEAÇAO  DE  CURADOR  ESPECIAL.  DEFESA  NAO  APRESENTADA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇAO  DO
CURADOR ESPECIAL, ACOLHIDA. APELO PROVIDO. Nas ações de usucapião é obrigatória, sob
pena de nulidade, a intervenção do curador especial, que defenderá no processo os interesses dos réus
certos, citados por edital, que tenham ficado revéis. Portanto, eivada de nulidade estará a sentença se,
conquanto intimado da nomeação, o curador não se manifestar nos autos (TJ/ES, 1.ª Câmara Cível, AC
11990322262 ES 011990322262, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, data de julgamento: 23/10/2002, data
de publicação: 26/11/2002)


