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ACÓRDÃO
 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008675-03.2015.815.0011.
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTES: José de Arimatéa Rocha e E. M. Construções e Locações Ltda.
ADVOGADO: Giordana Meira de Brito (OAB/PB nº 10.975).
APELADOS: Milson de Almeida Dutra e Maria das Neves Albuquerque Dutra.
ADVOGADO: Sandra de Sousa Dutra (OAB/PB nº 11.078).

EMENTA:  OPOSIÇÃO. AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  OPONENTES  QUE
ALEGAM  SEREM  PROPRIETÁRIOS  LEGAIS  DOS  IMÓVEIS  QUE  SE
PRETENDE  USUCAPIR.  VIA  ELEITA  INADEQUADA.  IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO EM AÇÃO
DE USUCAPIÃO. OPONENTES LEGITIMADOS A FIGURAREM NO POLO
PASSIVO  DA AÇÃO  DE USUCAPIÃO.  DESCABIMENTO  DA  OPOSIÇÃO.
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL  POR  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA. NEGADO  PROVIMENTO  AO  APELO.  PROCESSO  EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI,  DO
CPC.

1. O oferecimento de oposição cabível por quem pretender, no todo ou em parte, a
coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a
sentença,  e,  uma  vez  admitido  seu  processamento,  será  apensada  aos  autos  e
tramitará  simultaneamente  à  ação  originária,  sendo  ambas  julgadas  pela  mesma
sentença. Inteligência dos arts. 682 e 685, do Código de Processo Civil.

2. “O oponente que alega ser proprietário e possuidor de imóvel objeto de ação de
usucapião  é  sujeito  passivo  desta  demanda e  não terceiro  alheio  à  controvérsia,
impondo-se a extinção da oposição interposta.” (TJMG; APCV 1.0216.11.002886-
9/001; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 17/09/2015; DJEMG 02/10/2015)

3. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual (CPC, art. 485, VI)

VISTO,  relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível nº 0008675-03.2015.815.0011, na Oposição em que figuram como Apelantes
José de Arimatéa Rocha e E. M. Construções e Locações Ltda., e Apelados Milson
de Almeida Dutra e Maria das Neves Albuquerque Dutra.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrante da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

VOTO.



José  de  Arimatéa  Rocha  e E.  M.  Construções  e  Locações  Ltda
interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande, f. 28/29, nos autos da Oposição por eles intentada em
face de Milson de Almeida Dutra e Maria das Neves Albuquerque Dutra, que
julgou  improcedente  o  pedido,  reconhecendo  a  inadequação  da  via  eleita,  ao
fundamento de que, como o processo principal se trata de Ação de Usucapião e
ainda  está  em tramitação,  bastava  aos  Oponentes  se  apresentarem como citados
naqueles  autos,  alegando  serem  proprietários  do  imóvel  objeto  da  discussão,
oferecendo Contestação e passando a integrar a lide, consoante previsão do art. 239,
§1º, do Código de Processo Civil.

 
Em suas  razões,  f.  31/37,  afirmaram que,  se  o bem objeto do usucapião

pertence a um terceiro que não figura em qualquer dos polos da ação, é plenamente
cabível a propositura de oposição por aquele que pretender, no todo ou em parte, a
coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu.

Alegaram que os Apelados jamais detiveram a posse, nem sequer precária,
da área que reclamam, qual seja, os dois lotes de terreno localizados na Rua José
Gonçalves  Sobrinho,  de  que  sustentam  serem  proprietários  legais,  pelo  que
argumentaram  que  não  estão  preenchidos  os  requisitos  autorizadores  do
reconhecimento  do usucapião,  requerendo,  ao final,  o  provimento do Apelo  e  a
reforma da Sentença, para que a Oposição seja julgada procedente.

Contrarrazoando, f.  40/46, os Recorridos apresentaram argumentos acerca
do mérito, defendendo que o imóvel em comento foi por eles adquirido de boa-fé há
quarenta e seis anos, período em que o bem sempre esteve em sua posse contínua, e
que o fato de não terem escriturado o bem em seus nomes não retira a lisura da
transação, motivo pelo qual pugnaram pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 52/57, sem manifestação sobre o
mérito recursal,  por entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do
art. 178, incisos I a III, do CPC.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 38, pelo que, presentes
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A Oposição  é  prevista  no  Capítulo  VIII,  arts.  682 a  686,  do  Código de
Processo Civil, sendo seu oferecimento cabível por quem pretender, no todo ou em
parte,  a  coisa  ou  o  direito  sobre  que  controvertem autor  e  réu  poderá,  até  ser
proferida a sentença, e, uma vez admitido seu processamento, será apensada aos
autos  e  tramitará  simultaneamente  à  ação originária,  sendo ambas julgadas  pela
mesma sentença1.

1 Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e
réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

[…]

Art.  685.  Admitido  o  processamento,  a  oposição  será  apensada  aos  autos  e  tramitará
simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.



In casu,  os Opostos, ora Apelados, ajuizaram Ação de Usucapião (Proc. nº
0024611-44.2010.815.0011),  alegando  serem possuidores  de  dois  lotes  de  terreno
localizados na Rua José Gonçalves Sobrinho, discriminados na Escritura de f. 21/22,
cujo domínio objetivam lhes seja declarado e cuja propriedade é reivindicada pelos
Oponentes, ora Apelantes, nesta Oposição.

O Juízo entendeu como inadequada a via de intervenção de terceiros eleita
pelos Recorrentes, considerando que bastava que eles se dessem por citados nos autos
do processo principal para integrar o polo passivo da Ação de Usucapião.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça
dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais, segundo o qual o oponente que alega ser
proprietário e possuidor de imóvel objeto de ação de usucapião é sujeito passivo desta
demanda e  não terceiro alheio à  controvérsia,  impondo-se a  extinção da oposição
ofertada. Ilustrativamente:

OPOSIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES. Nulidade da sentença.
Ofensa  ao  artigo  10  do  ncpc.  Inocorrência.  Desnecessidade  de  intimação  do
demandante para prévia manifestação sobre a carência da ação, que não seria apta
a  alterar  a  solução  adotada.  Enunciado  N.  3  da  enfam.  Ilegitimidade  ativa  da
autora na ação de usucapião. Legitimidade das partes que é aferida em estado de
asserção. Posse do bem pela autora na ação de usucapião que é matéria de fato a
ser  perquirida  naquela  demanda.  Matérias  rejeitadas.  Oposição.  Ação  de
usucapião. Inadmissibilidade. Demanda aquisitiva que é proposta em face da
coletividade.  Opoente  legitimado  a  figurar  no  pólo  passivo  da  ação  de
usucapião. Descabimento da oposição. Sentença de extinção do feito mantida.
Recurso improvido. (TJSP; APL 1120470-78.2016.8.26.0100; Ac. 10552922; São
Paulo;  Sexta Câmara de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Vito José Guglielmi;  Julg.
27/06/2017; DJESP 03/07/2017; Pág. 1806)

APELAÇÃO CÍVEL ÚNICA. SENTENÇA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO
DE  AÇÕES  CONEXAS.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO  URBANO  E  AÇÃO  DE
OPOSIÇÃO. OPOSIÇÃO AJUIZADA POR COPROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
USUCAPIENDO.  FALTA DE INTERESSE DE AGIR.  RECONHECIMENTO
DE  OFÍCIO.  PROCEDÊNCIA  DA  OPOSIÇÃO.  NÃO  CABIMENTO.
CAPÍTULO  DA  SENTENÇA  REFORMADO  EX  OFFICIO.  POSSE  COM
ANIMUS  DOMINI.  INEXISTÊNCIA.  COMODATO  VERBAL  DADO  AO
ANTERIOR  POSSUIDOR.  PROVA.  TRANSFERÊNCIA  DA  POSSE.
CARACTERÍSTICA DE MERA PERMISSÃO MANTIDA PARA O ATUAL
POSSUIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. CAPÍTULO
DA  SENTENÇA  MANTIDO.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.
Aquele que alega ser coproprietário do imóvel usucapiendo, por não figurar
como  terceiro,  não  tem  interesse  de  agir  para  propor  ação  de  oposição
somente  em  face  dos  autores  da  ação  de  usucapião,  com  pretensão  de
improcedência do pedido nela formulado, devendo ser extinto o processo, sem
resolução  de  mérito,  nos  termos  do  art.  267,  VI  do  CPC/1973.  -Para  o
deferimento do usucapião, nos termos previstos no art. 183 da CF e nos artigos
1.238 e 1.240 do CCB, deve haver prova inconteste da posse mansa,  pacífica,
ininterrupta, com ânimo de dono, por cinco, dez ou quinze anos, sobre o imóvel.
Ausente algum destes requisitos, rejeita-se a pretensão. -Se o transmitente mantém
comodato verbal com os proprietários, ao repassar o imóvel aos atuais possuidores
essa característica da posse de mera permissão é transmitida, razão pela qual não
se verifica ânimo de dono deles, a ensejar o usucapião, ainda mais se há prova de
que houve pedido de retomada, apenas um ano após a transmissão possessória.
-Recurso conhecido e não provido. Sentença simultânea reformada em parte, de
ofício.  (TJMG;  APCV 1.0074.09.050005-4/001;  Rel.  Des.  Eduardo  Mariné  da
Cunha; Julg. 01/12/2016; DJEMG 13/12/2016)



APELAÇÃO  CÍVEL.  OPOSIÇÃO  EM  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  NÃO
CABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. O interesse de agir constitui uma das condições da ação e surge da
necessidade de se obter por meio da prestação jurisdicional a proteção ao interesse
substancial  quando  configurada  a  resistência  da  parte  contrária  no  tocante  à
pretensão autoral.  É incabível o manejo da oposição enquanto modalidade de
intervenção de terceiros na ação de usucapião visto que a norma processual
estabelece diretrizes próprias e específicas a serem adotadas por aquele que
pretende  intervir  na  ação  usucapienda. (TJMG;  APCV  1.0027.15.016545-
7/001; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 18/05/2016; DJEMG 25/05/2016)

OPOSIÇÃO.  INTERVENÇÃO  DE  TERCEIROS.  USUCAPIÃO.  AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR. O oponente que alega ser proprietário e possuidor
de imóvel objeto de ação de usucapião é sujeito passivo desta demanda e não
terceiro alheio à controvérsia, impondo-se a extinção da oposição interposta.
(TJMG;  APCV  1.0216.11.002886-9/001;  Relª  Desª  Mônica  Libânio;  Julg.
17/09/2015; DJEMG 02/10/2015)

Portanto, considerando que os Oponentes/Apelantes se dizem proprietários
legais dos imóveis que os Opostos/Apelados pretendem usucapir, correta a Sentença
que decidiu pela inviabilidade da presente Oposição, cabendo-lhes a defesa de seu
direito real nos próprios autos da Ação de Usucapião.

A Sentença merece reparo unicamente em relação ao dispositivo, tendo em
vista que o Juízo julgou improcedente a presente Oposição, quando, na verdade,
deveria ter extinguido o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC2, porquanto reconheceu a falta de interesse processual dos Oponentes por
inadequação da via eleita.

Posto isso,  conhecida a Apelação, nego-lhe provimento, extinguindo o
processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: […]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;


