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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE AJUIZADA POR HERDEIRO EM DEFESA DE BEM
IMÓVEL  INTEGRANTE  DO  ACERVO  DA  HERANÇA  –
AFERIÇÃO  DA LEGITIMIDADE  DE  ACORDO  COM  AS
ALEGAÇÕES  DA INICIAL –  AFIRMAÇÃO  ACERCA DO
NÃO AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO – LEGITIMIDADE
MANIFESTA – PROVIMENTO DO RECURSO.

Segundo  o  STJ,  aberta  a  sucessão,  “adquirem  os
sucessores, em consequência, a composse pro indiviso do
acervo  hereditário,  que  confere  a  cada  um  deles  a
legitimidade  para,  em  relação  a  terceiros,  se  valer  dos
interditos  possessórios  em  defesa  da  herança  como  um
todo, em favor de todos, ainda que titular de apenas uma
fração ideal.” 1

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  ANULAR  A  SENTENÇA,  em  harmonia  com  o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por   José Félix de Sousa
buscando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Cacimba de Dentro que extinguiu o feito sem resolução de mérito
por ilegitimidade ativa.

1REsp 1244118/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013
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   Nas razões recursais, afirma o apelante que “o imóvel encontra-
se  esbulhado  por  um terceiro,  o  senhor  de  nome  Marcelo  Silva,  que  nem
parente da família dos falecidos é, tampouco proprietário do bem em questão”
e “qualquer herdeiro tem legitimidade para postular em juízo a defesa da posse
de bens do espólio que estejam sofrendo algum tipo de ameaça”  (fls. 47/53).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença
recorrida. 

Parecer  do  Ministério  Público  opinando  pela  anulação  da
sentença e pelo desprovimento do recurso para que seja julgado improcedente
o pedido. 

VOTO

O cerne da questão é saber se o herdeiro é parte legítima para
ajuizar ação de reintegração de posse em face de terceiro quando ainda não
estiver em trâmite a ação de inventário. 

Na inicial o autor narra que em razão do falecimento de seus
pais, é compossuidor do imóvel atualmente ocupado pelo irmão da ex-esposa
de um sobrinho seu, filho de sua irmã Maria de Lourdes Félix de Sousa, já
falecida. Pleiteou a desocupação do imóvel  para “posterior regularização da
propriedade do mesmo, para fins de inventário e partilha entre os herdeiros, em
ação competente”, fl. 09.

Fundamentando a sentença, o juiz afirmou que “não há relação
do autor com o promovido, inexistindo direito de propriedade pelo autor’, fl. 43. 

Ora, é cediço que a abertura da sucessão dá-se com o óbito e
com  ela  nascem  os  direitos  e  deveres  dos  herdeiros  para  com  os  bens
deixados pelo falecido, nos termos do art.  1.784 do Código Civil.  Assim, os
herdeiros são possuidores indiretos dos bens do espólio até que se efetive a
partilha.

Situação diversa seria se já houvesse inventário em tramitação,
quando o espólio teria a legitimidade para a ação em testilha. Porém, não é
isso  que  se  observa  do  contexto  processual  examinado,  sendo,  inclusive,
irrelevante, para fins de delimitação da legitimidade ativa, a existência, ou não,
de relação jurídica anterior entre o suposto esbulhador/turbador e o autor da
demanda, além daquela em que se afirma a violação ao direito de posse. 

Dessa forma, em atenção aos elementos constantes nos autos,
a partir dos quais não se pode concluir pela existência de inventário, é possível
afirmar que qualquer herdeiro tem legitimidade para postular em juízo a defesa
da posse de bens do espólio que estejam sofrendo algum tipo de ameaça,
enquadrando-se o autor nessa hipótese.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  CIVIL.
SUCESSÕES.  EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO (CPC,  ARTS. 43E
1.046).  SUJEIÇÃO  AOS  EFEITOS  DO  TÍTULO
EXECUTADO. A HERANÇA RESPONDE PELAS DÍVIDAS
DO  FALECIDO  (CC/1916,  ART  1.796;  CC/2002,  ART.
1.997).  QUALIDADE  PARA  OPOR  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  BENS  PERTENCENTES  AOS  GARANTES.
RECURSO  PROVIDO.  1.  Nos  termos  do  art.  1.997  do
Código Civil (CC/1.916, art. 1.796),a herança responde pelo
pagamento  das  dívidas  do  falecido.  2.  Na  hipótese,  o
herdeiro não ostenta a qualidade de terceiro, pois se sujeita
aos efeitos do título executado, já que os bens penhorados,
integrantes de acervo hereditário, foram previamente dados
pelos  então  proprietários,  o  casal  fiador,  em  alienação
fiduciária e em garantia hipotecária dos títulos executados.
Precedente. 3. Embora seja certo que os herdeiros podem
defender os bens a serem recebidos por herança, mesmo
antes  da  partilha,  deverão  fazê-lo  na  condição  de
sucessores  do  falecido  (CPC,  art.  43),  e  não  de
terceiro(CPC, art. 1.046), máxime quando os bens a serem
inventariados,ainda indivisos,  acham-se gravados de ônus
real  previamente  ajustado  pelo  de  cujus.  4.  Recurso
especial  provido.  (REsp  1264874/MA,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAUJO, QUARTA TURMA, DJe 16.6.2015).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE
IMÓVEL  HERDADO.  RECONHECIMENTO  DE
PATERNIDADE  POST  MORTEM  E  DO  DIREITO
SUCESSÓRIO DA HERDEIRA PRETERIDA. PRÁTICA DE
ATOS DE AUTODEFESA DA POSSE.
TURBAÇÃO CARACTERIZADA. ARTS. ANALISADOS: 488,
1.572  E  1.580  DO  CC/1916.  1.  Ação  de  manutenção  de
posse,  distribuída  em  21/01/2005,  da  qual  foi  extraído  o
presente  recurso  especial,  concluso  ao  Gabinete  em
24/09/2012. 2. Discute-se a possibilidade de propositura de
interditos possessórios entre compossuidores, no particular,
entre coerdeiros, e a ocorrência de turbação à posse do bem
herdado. 3. Aberta a sucessão, a transmissão do patrimônio
faz-se  como  um  todo  unitário  (condomínio  hereditário),  e
assim  permanece,  até  a  partilha,  em  situação  de
indivisibilidade  (art.  1.580  do  CC/16),  a  que  a  lei  atribui
natureza imóvel (art. 44, III, do CC/16), independentemente
dos bens que o compõem. 4. Adquirem os sucessores, em
consequência,  a  composse  pro  indiviso  do  acervo
hereditário, que confere a cada um deles a legitimidade para,
em relação a terceiros, se valer dos interditos possessórios
em defesa da herança como um todo, em favor de todos,
ainda que titular de apenas uma fração ideal. De igual modo,
entre eles, quando um ou alguns compossuidores excluem o
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outro  ou  os  demais  do  exercício  de  sua  posse  sobre
determinada  área,  admite-se  o  manejo  dos  interditos
possessórios. 5. Essa imissão ipso jure se dá na posse da
universalidade e não de um ou outro bem individuado e, por
isso,  não  confere  aos  coerdeiros  o  direito  à  imediata
apreensão material dos bens em si que compõem o acervo,
o  que  só  ocorrerá  com  a  partilha.  6.  No  particular,  o
reconhecimento do direito sucessório da recorrente não lhe
autoriza, automaticamente, agir como em desforço imediato
contra os recorridos que, até então, exerciam a posse direta
e  legítima  do  imóvel.  7.  Recurso  especial  conhecido  em
parte, e, nessa parte, desprovido. (REsp 1244118/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/10/2013, DJe 28/10/2013)

Conclui-se que, versando a causa sobre posse, não há que se
perquirir  acerca  do título  de  propriedade do autor  para  legitimá-lo  a  propor
ação, restando a sentença equivocada ao apreciar a retrocitada condição da
ação.

Pelo exposto, dou provimento à Apelação Cível para anular
a sentença e reconhecer a legitimidade ativa do apelante, determinando o
retorno dos autos a fim de que o feito tenha regular prosseguimento. 

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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