
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002350-78.2013.815.0141
Relatora :  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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APELAÇÃO  CÍVEL. INCIDENTE  DE  OPOSIÇÃO.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.  PARTES  QUE
LITIGAM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

-  O  interesse  processual,  como  condição  da  ação,
consiste  na  necessidade  de  acionamento  do  Judiciário
para o reconhecimento e exercício do direito material; na
utilidade,  quando  o  processo  viabilizar,  ainda  que
hipoteticamente, um provimento jurisdicional favorável
à parte; e na adequação, que exige que a pretensão seja
veiculada em via processual apropriada.

- Para o ajuizamento, por terceiro, de ação de oposição
deverá existir controvérsia entre autor e réu sobre coisa
ou direito  objeto  da  lide.  Inteligência  do artigo 56 do
Código de Processo Civil de 1973.

- A pretensão do opoente deve ser diversa e contrária à
de ambos os litigantes. Não podem os autores litigarem

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002350-78.2013.815.0141 1



contra  si,  se  já  fazem  parte  do  polo  passivo  da  ação
principal.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  de  Apelação  interposto  por  Fábio
Júnior Lima Silva e outros contra sentença (fls. 33/35) proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha que, em Ação de
Oposição  ajuizada  em  face  de  Mabel  da  Silva  Lima,  julgou  extinto  o
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI do Código
de Processo Civil de 1973, ante a ausência de interesse processual.

Buscam  os  apelantes,  com  o  inconformismo,  ver
modificada a sentença combatida, para que seja acolhida sua pretensão.

Em  suas  razões,  alegam que  se  opuseram  à  Ação  de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável, por reivindicarem imóveis
e móveis objeto da demanda, e que não são partes formais da ação principal,
tendo  ajuizado  a  Oposição,  como  forma  de  se  acautelarem,  caso  sejam
negados os seus ingressos na lide principal.

Não houve contrarrazões, fls. 50v.

Cota Ministerial sem manifestação de mérito, fls. 57/59.

É o relatório.

V O T O 
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Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Trata-se de Ação de Oposição proposta pelos apelantes,
pela  qual  visam resguardar  supostos  direitos  pessoais  e  reais  objetos  de
demanda de reconhecimento e dissolução de união estável.

No  tocante  ao  interesse  de  agir,  segundo  Liebman,
traduz-se  no  binômio  necessidade-utilidade.  Mas  -  tendo  em  vista  a
dinamicidade do direito, bem como para melhor atender aos diversos tipos
de conflitos postos em julgamento - foi acrescentado a esse binômio, pela
doutrina, como terceiro elemento para que reste configurada essa condição
da ação, a adequação do procedimento escolhido.

Assim, essa condição da ação consiste na necessidade de
acionamento do Judiciário para o reconhecimento e exercício do direito em
questão;  na  utilidade,  quando  o  processo  viabilizar,  ainda  que
hipoteticamente,  um  provimento  jurisdicional  favorável  à  parte;  porém,
tudo isso, somente se observada a adequação da via eleita para cada caso.

Sobre o tema, úteis se fazem as transcrições das lições do
ilustre  professor  Misael  Montenegro  Filho,  em  sua  obra  “Código  de
Processo Civil Comentado e Interpretado”:

“A evolução  doutrinária  fez  com  que  o  binômio  necessidade-
utilidade fosse transformado no necessidade-utilidade-adequação.
No que se refere ao último dos elementos do trinômio, observamos
que o autor deve utilizar o instrumento jurídico adequado para a
solução do conflito, usando o modelo processual preestabelecido
pelo ordenamento. (...) O uso do instrumento jurídico inadequado
impõe  a  extinção  do  processo  sem  a  resolução  do  mérito,
produzindo  coisa  julgada  formal  (efeito  endoprocessual),  sem
impedir o ingresso de nova ação assentada nos mesmos elemento
(partes, causa de pedir e pedido)”.(MONTENEGRO, 2010, p. 35).

Também,  quanto  à  questão,  lecionam  os  professores
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery da seguinte forma:

“De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do
procedimento incorreto,  o provimento jurisdicional  não lhe será
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útil,  razão  pela  qual  a  inadequação  procedimental  acarreta  a
inexistência de interesse processual.” (NERY JUNIOR, Código de
processo  civil  comentado  e  legislação  extravagante.  11  ed.  rev.,
ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010. p. 526).

Segundo  o  artigo  56  do  Código  de  Processo  Civil  de
1973,  vigente à época da propositura da demanda e da sentença,  “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”.

Sobre  o  tema,  leciona  o  renomado  doutrinador
Humberto Theodoro Júnior:

“A oposição é uma nova e verdadeira ação, com pretensão e partes
diferentes  da  que  inicialmente  se  ajuizou  entre  os  opostos.  A
pretensão do opoente é também diversa e contrária à de ambos os
litigantes  e  visa  a  uma  sentença  que  pode  ser  declaratória  ou
condenatória, conforme pedir apenas o reconhecimento do direito
ou também a entrega da coisa em poder de um dos opostos.

Vem  a  nova  ação  juntar-se  à  que  estava  proposta,  não  para
simplesmente  cumular  um  outro  pedido,  mas  para  opor  um
pedido  que  tem  por  escopo  precisamente  excluir  o  pedido
pendente. A reunião das duas ações, destarte, decorre de conexão
oriunda do objeto comum. (in Curso de Direito Processual Civil,
volume I, 53ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 138).”

Considerando as circunstâncias do caso, em se tratando
o  processo  principal  de  ação  de  reconhecimento  e  dissolução  de  união
estável  post mortem c/c partilha de bens, constata-se que o autor Francisco
Silvino  da  Silva  é  réu  desde  a  distribuição  da  ação  (fls.  02  do  processo
principal em apenso), e que o autor Fábio Júnior Lima Silva foi integrado à
lide em 01/10/2013, em audiência, ocasião na qual a autora Sandra Maria
Silva  também  foi  integrada,  determinando-se  a  sua  citação  (fls.  490  do
processo principal).

Ressalte-se que os autores Fábio Júnior e Sandra Maria
apresentaram contestação (fls. 492/509 do processo principal), protocolizada
em 16/10/2013, mesmo dia da distribuição da oposição.
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Como  se  tem da  lei  e  da  doutrina  abalizada  sobre  a
matéria,  apenas  terceiros  podem  apresentar  a  Oposição,  pois  ela  requer
pretensão  e  partes  diferentes  da  que  inicialmente  se  ajuizou  entre  os
opostos. 

A pretensão do opoente deve ser diversa e contrária à de
ambos os litigantes. No caso, não podem os autores litigarem contra si, pois
já fazem parte do polo passivo da ação principal.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO.

É como voto. 

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides  –  Presidente.  Participaram do  julgamento,
ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora, e o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                R E L A T O R A
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