
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2006457-35.2014.815.0000.
Origem : 10ª Vara da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Absalão Alves de Moura Filho.
Advogado : Elionara Correia Abrantes.
Agravado : Maria do Carmo Souza.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
DA  UNIÃO.  TERRENO  USUCAPIENDO
POSSIVELMENTE LOCALIZADO EM TERRAS
DA  MARINHA  DO  BRASIL.  COMPETÊNCIA
ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  PARA
ANALISAR  INTERESSE  DO  ENTE
FEDERATIVO. ART. 109, I DA CARTA MAIOR.
SÚMULA N° 150 DO STJ. CORRETA A DECISÃO
DO  JUÍZO  DE  BASE  QUE  DECLINOU  DA
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT  DO
CPC. RECURSO DESPROVIDO.

-  Uma  vez  que a  União  manifestou  interesse  no
julgamento  da  Ação  de  Usucapião  ajuizada  pelo  ora
agravante, vislumbra-se que o magistrado de base agiu
corretamente  ao  declinar  de  sua  competência  para  a
Justiça Federal, por ser este último o juízo processante
competente para analisar  a pretensão do ente político
em disceptação. 

-  Súmula  nº  150  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de  interesse  jurídico  que  justifique  a  presença,  no
processo,  da  União,  suas  autarquias  ou  empresas
públicas”.

-  Conforme  dispõe  o  art.  557,  caput  do CPC,  se  o
recurso  estiver  em  confronto  com  Súmula  ou  com
Jurisprudência  dominante  da  respectiva  Corte,  do
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Pretório  Excelso  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator
poderá negar-lhe seguimento de forma monocrática.  

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/13) interposto por
Absalão Alves de Moura Filho,  contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo  da  10ª  Vara  da  Cível  da  Comarca  da  Capital, nos  autos  da  Ação de
Usucapião, movida em face de Maria do Carmo Souza.

Analisando os  autos,  depreende-se  que  o autor  ajuizou a  ação
anteriormente mencionada, aduzindo, em resumo, que desde meados de 1991,
mantém a posse pacífica do imóvel urbano, medindo 12x30m, localizado à Rua
Tertuliano de Castro, s/n, Bessa, na Cidade de João Pessoa; tendo fixado ali sua
residência há mais de 22 anos. 

Assim, tomando por base o art. 1238, parágrafo único do Código
Civil, pugnou, para que a demanda fosse julgada procedente, a fim de declarar o
seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, expedindo-se, por oportuno, mandado
competente para o Cartório de Registro de Imóveis.

Ocorre que, devidamente intimada, a União manifestou interesse
na demanda, sob o argumento de que o imóvel descrito na inicial seria terreno
de propriedade da Marinha do Brasil.

Neste contexto, o juízo singular declinou de sua competência nos
seguintes termos:

  
“Assim, diante da incompetência absoluta deste Juízo,
nos termos do art. 109, I, CF, declino da competência,
devendo o feito ser remetido à Justiça Federal.”

Irresignado,  o  autor  manejou  a  presente  súplica  instrumental,
sustentando, em suma, a motivação equivocada da decisão, uma vez que o juízo
a quo  declinou de  sua  competência  apenas  tomando por  base  a  informação
prestada pela União de que o terreno usucapiendo pertenceria à  Marinha do
Brasil, “sem ao menos ter certificado com prova documental tal informação”.   

Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
para que seja obstado o processamento da ação originária até o julgamento final
da  irresignação.  No  mérito,  requer  o  provimento  do  agravo  para  que  a
competência para processar e julgar a Ação de Usucapião em comento não seja
declinada para a Justiça Federal.  

Liminar indeferida às fls. 42/44.

A parte agravada não fora intimada para apresentar contrarrazões,
tendo  em  vista  que  a  mesma ainda  não  fora  citada  nos  autos  do  processo
originário.
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Instada,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pelo
prosseguimento  do  feito  sem  intervenção  meritória  do  Órgão  Ministerial,
porquanto ausente o interesse público primário (fls. 53/56).  

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, cumpre registrar que presentes estão os requisitos
processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto,
passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

Como  visto  do  relatório,  o  agravante  pretende  a  reforma  da
decisão interlocutória que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, ante
a demonstração de interesse da União na Ação de Usucapião por este ajuizada,
declinando da competência para a Justiça Federal.

Destaca-se  que,  uma  vez  manifesto  o  interesse  da  União  nos
autos, a matéria diz respeito a competência absoluta, a qual pode ser examinada
de ofício e a qualquer tempo pelo julgador.

Nesta perspectiva, vejamos o que dispõe o artigo 109, inciso I da
Constituição da República, in verbis:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I- “as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa  pública  federal  forem  interessadas  na
condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”
(grifo nosso).

Pois  bem.  Quanto  à  alegação  de  que,  antes  de  declinar  da
competência, o juízo singular deveria ter analisado a prova documental carreada
aos  autos,  a  fim  de  perquirir  se  o  terreno  usucapiendo  pertencia  ou  não  à
Marinha do Brasil; entendo que razão não assiste ao agravante.    

Destarte, compete a Justiça Federal decidir a respeito do interesse
em análise, conforme anuncia a Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça ,
in verbis:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de  interesse  jurídico  que  justifique  a  presença,  no
processo,  da  União,  suas  autarquias  ou  empresas
públicas”.

Neste trilhar de ideias, tendo a União manifestado interesse no
julgamento  da  Ação  de  Usucapião  ajuizada  pelo  ora  agravante,  conforme
petitório às fls. 30/31, vislumbra-se que o magistrado de base agiu corretamente
ao declinar de sua competência para a Justiça Federal, por ser este último o
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juízo  processante  competente  para  analisar  a  pretensão  do  ente  político  em
disceptação. 

Por  oportuno,  trago  à  baila  a  lição  de  Alexandre  de  Moraes
acerca da matéria em comento:

"A  legitimidade  do  interesse  da  União  deve  ser
analisado  pela  própria  Justiça  Federal:  STF  -"O
ingresso da União Federal  numa causa,  vindicando
posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242),
gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT
505/109), pois não se inclui na esfera de atribuições
jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais o
poder para aferir a legitimidade do interesse da União
Federal, em determinado processo. A legitimidade do
interesse  manifestado  pela  União  só  pode  ser
verificada,  em  cada  caso  ocorrente,  pela  própria
Justiça  Federal"(RTJ  164/359)."  (Constituição  do
Brasil interpretada e legislação constitucional. 7 ed.
São Paulo: Atlas S.A., 2007, p. 1576/1577).

No mesmo sentido,  vejamos julgado do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO.  MANIFESTAÇÃO  DE INTERESSE
DA UNIÃO NO FEITO. IMÓVEL USUCAPIENDO
ALEGADAMENTE  LOCALIZADO  EM  TERRAS
DE  MARINHA.  COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA  FEDERAL  PARA  ANÁLISE  DA
PRETENSÃO  DO  ENTE  FEDERATIVO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  109,  I,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA N. 150
DO STJ. PRECEDENTES DA CORTE. ACERTADA
DECISÃO  DECLINATÓRIA DE  COMPETÊNCIA
QUE REMETE O PROCESSO PARA A JUSTIÇA
FEDERAL.  RECURSO  DESPROVIDO.  Na
conformidade  do  inciso  I  do  artigo  109  da
Constituição da República e, ainda, frente à Súmula
150 do STJ, é da Justiça Federal a competência para
conhecer e julgar o pedido de ingresso e a respectiva
demonstração dos requisitos do interesse jurídico da
União  em  ação  de  usucapião.(TJ-SC    ,  Relator:
Eládio  Torret  Rocha,  Data  de  Julgamento:
04/06/2014,  Quarta  Câmara  de  Direito  Civil
Julgado).” (grifo nosso).

Em meio  ao  contexto  acima  delineado,  entendo que  deve  ser
mantida  a  decisão  combatida,  a  qual  fora  proferida  em  consonância  com
posicionamento sumulado do Tribunal da Cidadania. 
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É de se ressaltar que para os casos, como o que ora se analisa, o
legislador processual civil possibilitou a atribuição de uma maior celeridade ao
deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o Relator do processo negar,
de  forma  monocrática,  seguimento  a  determinados  meios  de  revisão  das
decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade  desmedida,  para  que  não  se  converta  em  produtividade  sem
qualidade,  o  próprio  texto  legal,  no  art.  557  do  Código  de  Processo  Civil,
condiciona a  que a negativa se dê nos  casos de manifesta  inadmissibilidade
recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou de Tribunais
Superiores.

Por  tudo  o  que  foi  exposto  e  com fulcro  no  art.  557,  caput,
NEGO SEGUIMENTO ao agravo instrumento.

P.I. 

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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