
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0027246-37.2013.815.2001 -  5ª Vara Cível da Capital
Relator :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  em  substituição  ao  Exmo.  Des.  Saulo

Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Joadiva Ferreira da Silva 
Defensor : Vera Lúcia F. Marques Carreiro
Apelado : Banco do Brasil S/A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA CASADA.
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO.  OUTORGA MARITAL.
PRESSUPOSTO  PROCESSUAL  INDISPENSÁVEL.
IRREGULARIDADE SANÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 73 DO
NCPC.  NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

A ausência de consentimento impede o desenvolvimento do processo por falta de
pressuposto processual. Para as demandas fundadas em direito real sobre imóveis,
a capacidade processual do autor depende da outorga uxória. Não sanada a falha
(CPC, art. 13), o processo será extinto sem julgamento do mérito" (CPC, art. 267,
IV).( José Roberto dos Santos Bedaque, in Código de Processo Civil Interpretado,
Coordenador Antônio Carlos Marcato, 2ª edição, São Paulo: Editora Atlas S/A,
2005)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba, à  unanimidade,  de  ofício,  reconhecer  a  nulidade  da  sentença,
determinando o retorno dos autos à origem.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Cível interposta por Joadiva Ferreira da Silva  em
face da sentença de fls. 79/80, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital que, nos autos da
Ação de Usucapião movida pela apelante, julgou improcedente o pedido.

Irresignada,  a  apelante,  em suas  razões  recursais  pugna  preliminarmente
pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pelo provimento do recurso para
julgar procedente o pedido inicial. (fls. 81/85)

Sem contrarrazões. 
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Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 93/95)

                                      É o relatório. 

Voto.

A sentença merece ser anulada em razão do descumprimento do art.  73,
caput do CPC/2015/correspondente ao art. 10 do CPC/1973:

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que
verse  sobre  direito  real  imobiliário, salvo  quando  casados  sob  o  regime  de
separação absoluta de bens. 

§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de
separação absoluta de bens;

II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado
por eles;

III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;

IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus
sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

Da leitura do caput  do artigo supra extrai-se que, muito embora não se trate
de litisconsórcio ativo necessário, desobrigando a presença de ambos os cônjuges no polo ativo da
demanda, o  cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem
sobre direitos reais imobiliários, exigindo-se em ações tais, de igual modo, que ambos os cônjuges
sejam necessariamente citados.

Em comentário ao art. 10 do CPC de 1973/ corresponde art. 73 do NCPC,
Arruda Alvin entende que o referido artigo tem um alcance mais amplo, abrangendo tanto as ações
sobre os direitos reais propriamente ditos como as possessórias. Veja-se:

"o  objetivo  do  art.  10,  caput,  e  parágrafo  único,  n.s  I  e  IV,  é  a  defesa  do
patrimônio do casal, no sentido de que as ações devem ser movidas, e devem ser
sujeitos  passivos  das  ações,  marido  e  mulher,  nos  casos  discriminados  pelo
legislador."

Entende Nelson Nery Júnior que:

"(...) "ações reais imobiliárias são as que dizem respeito a direitos reais sobre
imóveis,  como  as  dominiais  (usucapião,  reivindicatória,  imissão  na  posse,
desapropriação  direta,  nunciação  de  obra  nova,  etc),  como  a  negatória  de
servidão. Quando a causa do pedir (fundamento do pedido) for num direito real,
caracteriza-se a ação como real ( Nery, RP 52/171). A ela se contrapõe a ação
pessoal,  fundada  em  direito  obrigacional."  (in  "Código  de  Processo  Civil
Comentado e Legislação processual Civil Extravagante em Vigor", Editora Revista
dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 276)" (GRIFO NOSSO)
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A jurisprudência é pacífica, nestes termos: "Se a posse for disputada com
base em títulos de domínio, há necessidade de intervenção de ambos os cônjuges" (RT 611/112).

Na lição de José Roberto dos Santos Bedaque, in Código de Processo Civil
Interpretado, Coordenador Antônio Carlos Marcato, 2ª edição, São Paulo: Editora Atlas S/A, 2005:

"A ausência de consentimento impede o desenvolvimento do processo por falta de
pressuposto processual. Para as demandas fundadas em direito real sobre imóveis,
a capacidade processual do autor depende da outorga uxória. Não sanada a falha
(CPC, art. 13), o processo será extinto sem julgamento do mérito" (CPC, art. 267,
IV).

Como dito, muito embora o caso dos autos não seja de litisconsórcio ativo
necessário,  a  falta  de  autorização  do  cônjuge  impede  o  desenvolvimento  válido  do  processo,
porquanto se trata de pressuposto processual. Nesse sentido, comentário de Daniel Assunção:  “a
autorização do cônjuge que não participar do processo, portanto, não diz respeito à legitimidade
do  cônjuge  (condição  da  ação),  mas  à  sua  capacidade  para  estar  em  juízo  (pressuposto
processual).”1

Verifica-se  que,  no  caso  dos  autos,  a  autora  qualificou-se  como casada,
acostando a certidão às fls. 09, todavia não há a presença de seu esposo como autor e nem mesmo o
seu  consentimento  para  o  ajuizamento  da  ação,  sendo  sua  presença  requisito  essencial  como
mencionado nos artigos susos.

Sendo  assim,  em  conformidade  com  o  entendimento  outrora  exarado,
admitindo-se ou não a figura do litisconsórcio ativo necessário, se faz obrigatória a intimação do
cônjuge da promovente/ora apelante para, querendo intervir no feito, de modo a resguardar eventual
direito petitório daquele.

Nesse sentido:

TJMG-0908613)  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA  -  AUTOR  CASADO  -  LITISCONSÓRCIO  ATIVO
NECESSÁRIO  -  OUTORGA  MARITAL  -  EMENDA  DA  EXORDIAL  -
NECESSIDADE  - Admitindo-se  ou  não  a  figura  do  litisconsórcio  ativo
necessário, se faz obrigatória a intimação do cônjuge para, querendo, intervir no
feito,  de  modo  a  resguardar  seu  eventual  direito  petitório,  conforme  expressa
dicção do  art.  10, do CPC/1973, atual  art.  73, caput do CPC/2015. (Apelação
Cível  nº  0015007-43.2014.8.13.0280  (1),  12ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.
Domingos Coelho. j. 06.09.2017, Publ. 14.09.2017). 

AÇÃO DE USUCAPIÃO - INICIAL DEFERIDA – LITISCONSORTE ATIVO
NECESSÁRIO  -  NÃO  OBSERVÂNCIA  -  EMENDA  DA  INICIAL  -
POSSIBILIDADE. Em  tendo  a  usucapião  natureza  jurídica  de  ação  real
imobiliária, ambos os cônjuges devem figurar no polo ativo da demanda. O não
cumprimento dessa formalidade não deve ensejar a precoce extinção do processo,
sem a resolução de mérito, cabendo ao julgador determinar a emenda da inicial
com a inclusão do cônjuge faltante no polo ativo da lide, o qual poderá ou não

1

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 103).
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aceitar  o  processo  no  estado  em  que  se  encontra."  (Apelação  Cível  N°
1.0290.04.011708-4/001. Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes. 18ª C. Civ do
TJMG. DJ. 25/02/2011)”

AÇÃO DE USUCAPIÃO - LEGITIMIDADE ATIVA - MARIDO E MULHER -
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - DEFEITO SANÁVEL.  - Para as
demandas fundadas em direito real  sobre imóveis,  a  capacidade processual  do
autor depende da outorga uxória, tratando-se de hipótese de litisconsórcio ativo
necessário. - Deve ser oportunizado à parte o direito de suprir falha relativa à
representação  processual.  (1.0290.07.043947-3/001(1),  rel.  Des.(a)  JOSÉ
ANTÔNIO BRAGA, j. 22/03/2011, p. 11/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CAPACIDADE
PROCESSUAL.  CONSENTIMENTO  DO  CÔNJUGE.  NECESSIDADE. O
cônjuge necessita do consentimento do outro para propor ações que versem sobre
direitos reais imobiliários." (Apelação Cível N° 1.0470.09.062239-5/001. Rel. Des.
José Flávio de Almeida. 12ª C. Civ do TJMG. DJ. 18/07/2011).

Assim, é de rigor anular a sentença, para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que a autora emende a petição inicial,  acostando autorização do marido para
propor a demanda.

Ante o exposto, de ofício, anulo a sentença, retornando os autos à origem
para  que  se  proceda  a  emenda  a  inicial  com  a  autorização  do  cônjuge  da  autora,  restando
prejudicada a apelação cível. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. (Presidente).  Presentes  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

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

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Batista Barbosa 
Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0027246-37.2013.815.2001 -  5ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Cível interposta por Joadiva Ferreira da Silva
em face da sentença de fls. 79/80, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital  que, nos
autos da Ação de Usucapião movida pela apelante, julgou improcedente o pedido.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente
pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pelo provimento do recurso
para julgar procedente o pedido inicial. (fls. 81/85)

Sem contrarrazões. 

Instada a se pronunciar,  a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 93/95)

                                      É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 26 de Julho de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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