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APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO.  RECONHECIMENTO
DA PROPRIEDADE E DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA
PRESENTE DEMANDA PELOS PROMOVIDOS EM AÇÃO
REIVINDICATÓRIA APENSADA  AO  PRESENTE  FEITO.
PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  AUSÊNCIA DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISÓRIO  DE  PRIMEIRO  GRAU.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

- Os promovidos,  José Pereira da Silva e Júlia da Silva Pereira,
obtiveram  a  procedência  da  Ação  Reivindicatória  nº  0000706-
76.2014.815.0461 (processo em apenso) alusiva ao mesmo imóvel
objeto dos autos, através de sentença já transitada em julgado.

- Desse modo, patente a perda superveniente do interesse de agir da
parte promovente,  não ocorrendo nulidade a ser decretada, assim
como entendeu o magistrado  a quo,  com base no art. 485, inciso
VI, do NCPC.

-Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto
não ocorrer o trânsito em julgado.(NCPC)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Maria Rosalina da Conceição  ajuizou Ação de Usucapião Rural em face de  José
Pereira da Silva e Júlia da Silva Pereira, alegando, em resumo, “estar na posse mansa, pacífica e
ininterrupta de imóvel encravado no sítio Barrocas, zona Rural do Município de Solânea, há mais
de  43  anos,  promovendo  o  desenvolvimento  com  produção  e  geração  de  renda  para  sua
manutenção e de sua família”,  requerendo a procedência da ação para declarar usucapida a área
representada na planta baixa juntada aos autos.

Às fls. 161/162, o magistrado extinguiu o feito por ausência de interesse processual,
com base no art. 485, inciso VI, do NCPC, em virtude da procedência da Ação Reivindicatória em
apenso, processo nº 0000706-76.2014.815.0461, na qual foi reconhecida a propriedade e posse do
imóvel em questão em favor dos promovidos, José Pereira da Silva e Júlia da Silva Pereira.

Inconformada  com  o  resultado  da  sentença,  a  demandante  apelou  (fls.166/171),
arguindo, inicialmente, a preliminar de nulidade de sentença em razão da existência de interesse
processual.  No  mérito,  requereu  o  retorno  do  processo  a  origem  para  que  seja  devidamente
instruído, dando oportunidade a recorrente para demonstrar a existência de seu direito.

Contrarrazões, fls. 179/182, pela manutenção do decisum.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  292/299,  opina  pelo
desprovimento do recurso apelatório.

Processo enviado ao Núcleo  de Conciliação deste  Tribunal,  a  fim de  se tentar  a
composição amigável entre as partes, a qual restou frustrada (vide termo às fls. 304).

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente, verifico que a preliminar suscitada se confunde com o mérito, devendo,
portanto, ser apreciada conjuntamente.

Analisando detidamente os autos, os promovidos,  José Pereira da Silva e Júlia da
Silva  Pereira,  obtiveram  a  procedência  da  Ação  Reivindicatória  nº  0000706-76.2014.815.0461
(processo em apenso) alusiva ao mesmo imóvel objeto dos autos, através de sentença já transitada
em julgado naqueles autos, resta configurado a posse precária da promovida naqueles autos, ora
apelante, Maria Rosalina da Conceição, que na qualidade de irmã do primeiro demandado residia,
por mera liberalidade do proprietário,  em uma casa e terreno de 01 (um) hectare encravado na
propriedade  que possui um total de 08 (oito) hectares.
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Importante colacionar trecho do decisório acima mencionado:

“Restou configurado ao analisar  os  autos,  que os  promoventes,
por  mera liberalidade,  autorizaram a  posse  do referido  imóvel.
Também  restou  configurado  a  intenção  da  demandada  de
apoderar-se do bem colocando como justificativa o tempo em que
a mesma está no exercício da posse.
O legítimo proprietário de um bem móvel não poderá ser impedido
de usar, gozar e dispor do seu bem na existência de posse precária
de  um  terceiro,  originada  através  de  pleno  consentimento  do
mesmo, caso contrário, a insegurança jurídica pairava em relação
a efetiva eficácia de um título de propriedade.
No caso em tela o promoventes estabeleceram a autorização para
o exercício da posse por um lapso temporal, no qual seria o dia
do casamento  da  promovida,  conforme próprio  depoimento  da
mesma.  Dessa  forma,  restou  comprovado  o  interesse  do
promovente em exercer o direito de propriedade, reivindicando
para tanto o direito de usar, gozar e dispor do bem.
(…)  Assim  sendo,  percebe-se  que  a  hipótese  da  precariedade
restou configurada, sendo reconhecido pela própria demandada,
em audiência de fls. 107/111, o momento em que deveria restituir
a posse para o legítimo proprietário.
De modo que, diante da análise acurada dos autos, não há outra
opção a este julgador a não ser acolher os argumentos fáticos e
jurídicos trazidos pelos demandantes, que foram suficientes para
romper o direito da demandada em permanecer no imóvel.
ISTO POSTO, de acordo com o art.  1.200 do Código Civil em
conformidade com jurisprudência dos tribunais superiores e por
tudo  mais  que  dos  autos  constam,  JULGO PROCEDENTE o
pedido na presente ação em todos os seus termos para assegurar
o  direito  dos  demandantes  para  usar,  gozar  e  dispor  de  sua
propriedade.  -  fls.  131/132  –  Processo  nº  0000706-
76.2014.815.0461 -  Ação Reivindicatória, autos em apenso. Grifo
nosso.

Nos  autos  em  apenso  (Ação  Reivindicatória,  Processo  nº  0000706-
76.2014.815.0461), os apelados lograram êxito no reconhecimento da propriedade perseguida pela
apelante, restando configurado o domínio daqueles sobre a coisa, a posse injusta da recorrente e a
perfeita caracterização do imóvel.

Vale registrar que o presente feito foi suspenso para aguardar o desfecho da demanda
supramencionada (fls. 159), que foi julgada procedente nos termos acima citados.

Desse modo, patente a perda superveniente do interesse de agir da parte promovente,
não ocorrendo nulidade a ser decretada, como entendeu o magistrado a quo, com base  no art. 485,
inciso VI, do NCPC.
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Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI  -  verificar  ausência  de  legitimidade  ou  de  interesse
processual;

(…)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto
não ocorrer o trânsito em julgado. Grifo nosso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria: 

 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  ANTERIOR
AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELO RÉU JULGADA
PROCEDENTE, COM TRANSITO EM JULGADO. Merece ser
mantida  a  sentença  de  extinção  da  ação  de  usucapião,  pois
juntada  aos  autos  cópia  da  sentença  prolatada  em  ação
reivindicatória,  mantida  em grau  recursal,  e  já  transitada  em
julgado, com juízo de procedência em favor do réu, ora apelado,
na qual restou afastada a exceção de usucapião arguida pelo ora
apelante, em virtude de não ter sido implementado o prazo legal
de posse qualificada. Negaram provimento à apelação. Unânime.
(TJRS;  AC  0111036-81.2016.8.21.7000;  Viamão;  Vigésima
Câmara  Cível;  Relª  Desª  Walda  Maria  Melo  Pierro;  Julg.
26/10/2016; DJERS 03/11/2016) Grifo nosso.

USUCAPIÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  Falta  de  interesse  processual.
Posse  ad  usucapionem que,  dentre  outros  requisitos,  deve  ser
contínua e exercida com animus domini.  Procedência de ação
reivindicatória,  já  transitada  em  julgado.  Extinção  mantida.
Recurso desprovido. AGRAVO RETIDO. Interposição em face da
r.  Sentença. Inadequação.  Recurso  não conhecido.  (TJSP;  APL
0004221-41.2007.8.26.0338;  Ac.  9964013;  Mairiporã;  Vigésima
Câmara  Extraordinária  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Moreira
Viegas; Julg. 10/11/2016; DJESP 24/11/2016) Grifo nosso.

 
USUCAPIÃO. Identidade entre o imóvel objeto desta demanda e
o  da  ação  reivindicatória  anteriormente  proposta  entre  as
mesmas  partes,  julgada  procedente  em  favor  dos  ora
demandados. Decisão transitada em julgado. Tese de usucapião
não utilizada como defesa na ação petitória. Eficácia preclusiva
da  coisa  julgada.  Art.  474  do  CPC.  Impossibilidade  de  se
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rediscutir  a  questão  resolvida  no  feito  anterior.  Provimento
pretendido  nesta  ação  que  pretende  esvaziar  o  conteúdo  da
situação  jurídica  protegida  pela  coisa  julgada.  Por  força  da
eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC), ainda que
os motivos e questões acessórias decididas na fundamentação da
decisão  transitada  em  julgado  não  possam  ser  considerados
acobertados  pela  autoridade da coisa  julgada,  sua rediscussão
em  nova  demanda  restará  vedada  nas  hipóteses  em  que  o
julgamento desta puder resultar na violação - Direta ou por via
transversa - Da situação jurídica protegida pela imutabilidade,
oriunda  daquela  primeira  decisão.  O  ajuizamento  de  ação  de
usucapião  em  relação  aos  mesmos  imóveis  viola  a  eficácia
preclusiva da coisa julgada, quando os fatos narrados como causa
de  pedir  são  anteriores  ao  trânsito  em  julgado  da  ação
reivindicatória, entre as mesmas partes, proposta anteriormente e
julgada  procedente.  Manutenção  da  extinção  do  feito  sem
resolução  do  mérito. Recurso  não  provido.  (TJSC;  AC
2016.008186-5; São José; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel.
Des.  Gilberto  Gomes  de  Oliveira;  Julg.  05/04/2016;  DJSC
15/04/2016; Pág. 202) Grifo nosso.

Desse modo, vislumbro não merecer guarida a presente irresignação.

Ante  o  exposto,  DESPROVEJO  O  APELO,  mantendo  incólume  a  decisão
recorrida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

j/06 - J/01 (R)
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