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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível n.º 0000531-05.2010.815.0241

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante:  José Leite da Silva e Inácia Galdino da Silva – Adv.: Sérgio
Petrônio Bezerra de Aquino (OAB/PB nº 5.368)

Apelada: Justiça Pública.

EMENTA: AÇÃO DE  USUCAPIÃO.  EXTINÇÃO
DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 330, IV,
DO CPC/2015. PRELIMINAR. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO  PRO JUDICATO.
INSUBSISTÊNCIA.  MÉRITO.  INÉPCIA  DA
INICIAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DOS
VÍCIOS  APONTADOS.  DESCUMPRIMENTO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível  interposta por José Leite
da Silva e Inácia Galdino da Silva hostilizando sentença do Juízo de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Monteiro - PB, proferida nos autos
da Ação de Usucapião ajuizada pelos oras apelantes.

Na sentença (fls.  49/50),  o  Magistrado  a quo julgou
extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos dos art. 330, IV, do
CPC, por inépcia da inicial.



Processo n.º 0000531-05.2010.815.0241

Em  suas  razões  recursais  (fls.  52/59),  os  apelantes
suscitaram em se  de  preliminar,  a  necessidade  de  se  declarar  nula  a
sentença, em razão da ocorrência da preclusão consumativa pro iudicato.

No mérito,  aduziram que não conhecem os herdeiros
dos  confinantes  Pedro  Alves  Firmo  e  José  Teobaldo  Sobrinho,  tendo
qualificado os demais na inicial. 

Sustentam ainda, a desnecessidade de individualização
dos  réus  quando  desconhecidos,  e  consequentemente,  a  ausência  de
vícios ou irregularidades na inicial.

 Ao  final,  pugnaram  pelo  provimento  do  apelo  para
anular a sentença em sua totalidade.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 70/72),
opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V  O  T  O

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos
pressupostos exigidos para a admissibilidade recursal de acordo com os
termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  conheço  do
presente recurso.

Preliminarmente – Da preclusão pro judicato

Os  recorrentes  suscitaram  em  sede  de  preliminar,  a
ocorrência de preclusão  pro judicato, para tanto, alegam que a questão
inerente à citação dos confinantes, já fora decida nos autos, não cabendo
ao juiz manifestar novamente sobe matéria já decidida.

Compulsando os autos, observa-se que o Juiz singular,
mesmo após deferida a citação por edital, chamou o feito à ordem (fls.
41) para determinar que os promoventes emendassem a inicial, juntando
planta  do  imóvel,  delimitando  a  área  a  ser  usucapida,  bem  como
informando endereço dos eventuais herdeiros dos falecidos confinantes.
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 Vejamos: 

“Inaceitável  que,  embora  não  identificados
nominalmente,  não  se  tente  a  localização  de
eventuais herdeiros dos confinantes nas próprias
terras lindeiras.

Ademais, o autor não atendeu à determinação de
emenda à exordial, no tocante à juntada da planta
do imóvel delimitando a área e apresentando os
confrontantes,  devidamente  assinada  por
profissional habilitado.

Assim, chamo o feito à ordem para conceder, por
mera  liberalidade,  o  prazo  de  cinco  dias  para
apresentação  da  planta  e  informação  acerca  do
endereço  dos  eventuais  herdeiros  dos  falecidos
confinantes.”.

Conforme entendimento consolidado da doutrina e da
jurisprudência,  em atenção aos princípios do devido processo legal,  do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), não há que se
falar em preclusão consumativa (quer para as partes, quer para o juiz)
quando se trata de apreciar eventual ausência de pressuposto processual
de desenvolvimento válido e regular do processo, como é o caso de um
eventual vício na citação.

Tratando-se  de  ação  de  usucapião,  a  presença  do
confinante  é  requisito  essencial,  configurando  legítimo  litisconsórcio
passivo  necessário,  nos  termos  da  súmula  391  do  Supremo  Tribunal
Federal (STF). 

Dessa forma, o magistrado ao verificar que a citação
por edital, fora determinada sem que houvesse o esgotamento do todos
os meios necessários para se localizar o endereço dos confinantes, agiu
acertadamente  ao  chamar  o  feito  à  ordem,  determinando  que  o  os
promoventes  apresentassem os  endereços  dos  eventuais  herdeiros  dos
falecidos confinantes, bem como juntasse a planta do imóvel.

Isto posto, rejeito a preliminar.

Mérito.
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O cerne da questão consiste em saber se o Magistrado
a quo agiu acertadamente ao julgar extinto o processo sem resolução do
mérito, com base no art. 330, IV, do Código do Processo Civil, porquanto
os  autores  da  ação,  embora  intimados  por  diversas  vezes  para
emendarem a inicial, não procederam com o cumprimento da diligência
ordenada, deixando de juntar aos autos, planta do imóvel, bem como o
endereço dos herdeiros dos confinantes.

Vislumbra-se dos autos, que o juiz singular por diversas
vezes, chamou os autores para que emendassem a inicial (fls. 19, 22v.,
33,  e  41),  e  que apesar  do ter  sido deferida a  citação por edital  dos
confinantes, o MM. Juiz  a quo chamou o feito à ordem para determinar
que os promoventes juntasse a planta do imóvel e informasse o endereço
dos eventuais herdeiros dos falecidos confinantes.

Nas razões do apelo, os insurgentes não questionam a
necessidade  de  juntada  da  planta  do  imóvel,  restringindo  a  suas
argumentações a necessidade de ser decretada a nulidade da sentença,
seja em razão da preclusão consumativa, ou em razão da dispensa de
individualização dos réus quando desconhecidos, matérias já debatidas,
quando da análise da preliminar suscitada.

É  cediço  que  a  importância  de  que  a  petição  inicial
venha  instruída  com  a  planta  do  imóvel  e  com  a  qualificação  dos
confinantes,  decorre  da  necessidade  de  individualização  do  bem
usucapiendo.

Como visto, os autores, não se desincumbiram do dever
processual que lhes cabia, pois não instruíram a Petição Inicial com os
documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme art. 283,
do Código de Processo Civil/1973,em vigor à época do ajuizamento da
demanda, bem  como  não  atenderam  à  determinação  do  juízo  para
emendar a exordial,  tampouco justificaram a impossibilidade de fazê-lo
quando da intimação.

Os  documentos  e  as  informações  requeridas  não
constituem ônus excessivo vez que estes permitem a individualização do
bem  usucapiendo,  a  identificação  correta  do  proprietário  e  dos
confinantes, nos termos do art. 942, do Código de Processo Civil/1973, in
verbis: 
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“Art.  942.  O autor,  expondo na petição  inicial  o
fundamento  do  pedido  e  juntando  planta  do
imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome
estiver  registrado  o  imóvel  usucapiendo,  bem
como dos confinantes e, por edital, dos réus em
lugar  incerto  e  dos  eventuais  interessados,
observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV
do art. 232.”

No  caso  dos  autos,  correta  a  decisão  objurgada  ao
determinar  a  apresentação  da  planta  do  imóvel  delimitando  a  área  e
apresentado os confrontantes, com melhores individuações, na medida em
que o documento acostado à fl. 09, na forma em que confeccionado, não
permite, por si só, a perfeita identificação do imóvel. 

Nestes termos, a jurisprudência: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO.  PLANTA  DO  IMÓVEL  E  MEMORIAL
DESCRITIVO.  Em ação  de  usucapião  é  ônus
dos  autores  juntar  aos  autos  a  planta  do
imóvel e o memorial  descritivo, nos termos
do art.  942 do  CPC,  ainda  que litiguem ao
abrigo  da  gratuidade  judiciária.  As
dificuldades  financeiras  alegadas  pelos
autores  são  insuficientes  para  autorizar  a
nomeação de um perito judicial para produzir
tais  documentos .  Precedentes  desta  Câmara.
Interlocutória mantida. NEGADO SEGUIMENTO AO
RECURSO,  em decisão  monocrática.  (Agravo  de
Instrumento  Nº  70057603920,  Décima  Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Nelson José Gonzaga, Julgado em 25/11/2013)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO.  NECESSIDADE  DA  JUNTADA  DA
PLANTA  E  MEMORIAL  DESCRITIVO  DO  IMÓVEL.
IMPRESCINDIBILIDADE  NO  CASO  PARA  A
CORRETA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DO  BEM  OBJETO
DA  DEMANDA,  BEM  COMO  DOS  LINDEIROS.
EXEGESE  DO  ART.  942 DO  CPC.  PROVIDÊNCIA
QUE OS AGRAVADOS NÃO SE DESINCUMBIRAM.
AGRAVO  PROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631886/artigo-942-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631886/artigo-942-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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70012707105,  Décima  Sétima  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Elaine
Harzheim Macedo, Julgado em 13/12/2005).

Por  fim,  registre-se  que  inexiste  dúvida  de  que  a
determinação do magistrado “a quo”, de emenda da inicial, era capaz de
ocasionar  à  parte  gravame  de  ordem  processual,  pois  o  seu
descumprimento  ensejaria  o  indeferimento  da  petição  inicial,  como
expressamente anunciado naquele expediente. No entanto, os promovidos
deixaram escoar o prazo sem o seu integral  cumprimento, motivo pelo
qual não há o que se reformar na sentença.

Diante  do  exposto,  em  consonância  com  parecer
ministerial,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE  OCORRÊNCIA  DE
PRECLUSÃO PRO JUDICATO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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