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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005513-33.2014.815.0000
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: José Adjailson Batista
ADVOGADO: Gutemberg Ventura Farias
AGRAVADOS: José Afonso das Neves e Avany Lúcia Santos Neves
ADVOGADOS: Gildásio Alcântara Morais e Altamar Cardoso da Silva

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
LIMINAR  DEFERIDA  NA  ORIGEM.  IMÓVEL  ADQUIRIDO  PELO
AGRAVANTE POR MEIO DE USUCAPIÃO, EM CUJA SENTENÇA O JUÍZO
A  QUO VISLUMBROU  NULIDADE,  EM  RAZÃO  DA  AUSÊNCIA  DE
CITAÇÃO DOS POSSUIDORES,  ORA RECORRIDOS.  VÍCIO QUE DEVE
SER QUESTIONADO EM AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS).
HIGIDEZ  DA  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  DO  REGISTRO
IMOBILIÁRIO. RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 557, § 1º-A,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação
de  invalidade  do  registro  e  o  respectivo  cancelamento,  a  pessoa
indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do
imóvel.”  (STJ  -  REsp  990.507/DF,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 01/02/2011).
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2. Assim, se os agravados argumentam que não foram citados na ação
de  usucapião,  caber-lhes-ia  promover  a  competente  ação  anulatória
(querela  nullitatis),  para,  desconstituindo  a  sentença,  promover  a
invalidade do registro imobiliário.

3. “É plenamente cabível o ajuizamento da ação anulatória a que alude
o art. 486 do CPC com o escopo de anular processo de usucapião no
qual não foi realizada citação válida do proprietário do imóvel, correndo
todo o processo à sua revelia.” (STJ - REsp 725.456/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe
14/10/2010).

4. Recurso provido.

Vistos etc.

JOSÉ AFONSO DAS NEVES e AVANY LÚCIA SANTOS NEVES ajuizaram
ação de manutenção de posse contra JOSÉ ADJAILSON BATISTA, ao argumento
de que o imóvel que ocupam, no qual foram feitas inúmeras benfeitorias, é de
propriedade do Sr. José Diniz das Neves (irmão do primeiro promovente) e de sua
esposa, Sra. Maria de Fátima Diniz.

O  litígio  se  instaurou  quando  os  possuidores  se  deparam  com  a
aposição de uma placa de “vende-se” no imóvel, onde estavam transcritos dois
números de telefone. Ligando para um deles, as partes tomaram conhecimento de
que o suposto vendedor era o promovido, seu vizinho, que se dizia proprietário do
referido imóvel, por tê-lo adquirido mediante ação de usucapião.

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital concedeu a tutela de
urgência, para “manter a posse direta do autor sobre o imóvel objeto da presente
demanda – Lote 20, da Quadra 28, expedindo-se o competente mandado para
fechamento do muro, a ser cumprido com o auxílio de força policial, caso se faça
necessário” (f. 48v).

Como fundamento do decisum, o Juiz a quo consignou o seguinte:
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“De acordo com os documentos que instruem o pedido e a ação cautelar
inominada (autos apensos),  os suplicantes exercem, efetivamente, a posse
direta sobre o Lote 20 da Quadra 28, no qual construíram a área de lazer de
sua residência, qualificando-se como legítimos possuidores, nos termos do art.
1.196 do CCB:

[...]

Neste contexto, lhe assiste o direito de ser mantido(a) na posse, no caso de
turbação, reintegrado(a), no caso de esbulho, ou simplesmente segurado(a),
no caso de ameaça iminente, na forma do que estatui o art. 1.210 do CCB, in
litteris:

[...]

De  outra  senda,  verifica-se,  claramente,  pelas  fotos  que  instruem a  ação
cautelar inominada (fls. 56/61) que se trata de muro construído há bastante
tempo – com toda certeza há mais de ano e dia – sendo patente a novidade
da passagem realizada pelo suplicado.

De  acrescentar  que,  na  condições  de  possuidores  diretos,  os  autores  não
foram citados para a ação de usucapião,  não se sujeitando,  portanto,  aos
efeitos da coisa julgada, a teor do art. 472 do CPC. Na realidade, estando o
imóvel registrado em nome do irmão do auto (fl. 08/ação de usucapião) e
sendo  os  autores  seus  atuais  possuidores/confinantes,  deveriam ter  estes
sido, efetivamente, citados para os termos da ação de usucapião, na esteira
das Súmulas 263 e 391 do STF, respectivamente:

“O possuidor deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião.”

“O confinante certo deve ser citado, pessoalmente para a ação de usucapião”.
(f. 48V)

É  contra  a  referida  decisão  que  se  interpõe  o  presente  agravo  de
instrumento, em cujas razões o recorrente sustenta que: (a) detém a posse do
imóvel há mais de vinte anos; (b) o apelante tem posse de boa-fé, nos termos do
art. 1.201 do Código Civil, fato esse ratificado pela sentença emanada da ação de
usucapião; (c) o juízo não poderia ter deferido a tutela de urgência inaudita altera
pars, tendo em vista tratar-se de posse velha.
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Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (f. 90).

É o relatório.

DECIDO.

Pelos documentos de f. 58/61, observa-se que o agravante, por meio de
sentença  exarada  em  ação  de  usucapião,  tornou-se  proprietário  do  “Lote  de
Terreno nº 20 da Quadra 28 do Loteamento Jardim Paulistano III, sito na Rua
Edésio Silva, bairro do Jardim Paulistano” (f. 28).

Como já disse o Colendo STJ, enquanto não se promover, por meio
de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo
cancelamento,  a  pessoa  indicada  no  registro  público  continua  a  ser
havida como proprietária do imóvel. (REsp 990.507/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 01/02/2011).

Assim, se os agravados argumentam que não foram citados na ação de
usucapião,  caber-lhes-ia  promover  a  competente  ação  anulatória  (querela
nullitatis),  para,  desconstituindo a sentença,  promover a invalidade do registro
imobiliário.

Nesse sentido, transcrevo precedentes do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  USUCAPIÃO.  NULIDADE  DA
CITAÇÃO.  LEGITIMIDADE  DO  ESPÓLIO  DO  PROPRIETÁRIO  DO  BEM
USUCAPIENDO.  MORTE  DE UM DOS RÉUS.  SUSPENSÃO.  NULIDADE NÃO-
DECRETADA.  LIMITES  SUBJETIVOS  DA  COISA  JULGADA.  AUSÊNCIA  DE
OFENSA  AO ART.  471  DO CPC.  1.  Na  ação  anulatória  em que  se  visa  a
desconstituir processo de usucapião, é de admitir-se a legitimidade ativa do
espólio,  representado  pela  companheira  do  de  cujus,  no  exercício  da
inventariança, mormente quando a única suposta herdeira conhecida era filha
menor do falecido e da inventariante. Nesse caso, a observância literal do § 1º
do art. 12 do CPC mostrar-se-ia absolutamente inócua, tendo em vista que a
inventariante que ora representa o espólio também seria a representante legal
da herdeira, caso fosse a ação ajuizada pelo sucessor hereditário do falecido.
2.  No que concerne à anulação dos atos processuais praticados depois da
morte de um dos réus,  é bem verdade que esta Corte possui  consolidada
jurisprudência acerca do tema, no sentido de que o processo se suspende
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imediatamente,  mesmo  que  a  comunicação  ao  juízo  ocorra  em momento
posterior (EREsp. 270.191/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/08/2004, DJ 20/09/2004). Porém, no caso
em exame, "durante todo o iter processual a esposa do falecido atuou na
defesa  dos  interesses  e  direitos  referentes  ao  imóvel,  não  fornecendo  a
informação do óbito do réu(...)". Somente em sede de apelação a morte do
requerido foi noticiada, já no ano de 2002 e depois de praticados vários atos
processuais  pela  viúva  em benefício  do casal.  Assim,  as  premissas  fáticas
firmadas pelo acórdão dão conta de que foi a própria viúva que deu causa à
alegada nulidade, circunstância que impede a decretação por força do que
dispõe  o  art.  243  do  CPC.  3.  Ademais,  não  se  mostra  viável,  tampouco
consentânea  à  finalidade  instrumental  e  satisfativa  do  processo,  a  sua
anulação a partir da alegação de terceiros estranhos ao falecido, cuja ausência
de  prejuízo  é  evidente.  O  princípio  norteador  das  nulidades  processuais  é
aquele haurido do direito francês, segundo o qual não há de ser declarada
qualquer nulidade se ausente efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 4. A
coisa julgada deve ser analisada também pela ótica de seu alcance subjetivo,
o que vale dizer que a imutabilidade da sentença, contra a qual não caiba
mais  recurso,  não  alcança  terceiros  que  não  participaram validamente  da
formação do título, como no caso. Nesse passo, é plenamente cabível o
ajuizamento da ação anulatória a que alude o art. 486 do CPC com o
escopo de anular processo de usucapião no qual não foi realizada
citação válida do proprietário do imóvel, correndo todo o processo à
sua revelia.  5. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 725.456/PR,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
05/10/2010, DJe 14/10/2010)

PROCESSUAL  CIVIL.  USUCAPIÃO.  CITAÇÃO.  CONFRONTANTE.  AUTOR.
RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. 1 - Se o móvel da ação rescisória é a falta
de  citação de  confrontante (ora  autor),  em ação de  usucapião,  a
hipótese  é  de  ação  anulatória  (querella  nulitatis) e  não  de  pedido
rescisório,  porquanto  falta  a  este  último  pressuposto  lógico,  vale  dizer,
sentença com trânsito em julgado em relação a ele. Precedentes deste STJ. 2
-  Recurso  conhecido em parte e,  nesta extensão,  provido para  decretar  a
extinção do processo rescisório sem julgamento de mérito (art. 267, VI do
CPC).  (REsp  62.853/GO,  Rel.  Ministro  FERNANDO  GONÇALVES,  QUARTA
TURMA, julgado em 19/02/2004, DJ 01/08/2005, p. 460)

Sendo, ainda, o agravante proprietário do bem em discussão, incide na
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hipótese  o  disposto  no  art.  1.228  do  Código  de  Processo  Civil,  cuja  redação
estabelece que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o  direito  de  reavê-la  do  poder  de  quem quer  que  injustamente  a  possua  ou
detenha.”

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para,
modificando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência formulada na ação
de manutenção de posse, o que faço com base no art. 557, § 1º-A, do Código de
Processo Civil.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 03 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora


