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-  Se, através de decisão do STJ em ação
paralela, restou inarredável a compreensão
de  que  a  ocupação  da  área  pelos
requerentes  decorreu  de  tolerância  e
permissão  por  parte  da  proprietária  do
imóvel,  inexistentes  os  requisitos
necessários  para  pretensão  aquisitiva  por
usucapião, razão pela qual merece reforma
a sentença proferida.

-  Afasta-se  o  ”animus  domini”,  requisito
indispensável  para caracterizar  o  direito  à
pretensão aquisitiva, quando se conclui que
a ocupação do imóvel  pela parte se dava
por  mera  tolerância,  posse,  portanto,
precária,  que  não  se  convalida  com  o
tempo.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.  Na
Tribuna, o Bel. Cláudio Menezes, pela parte apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta pela
Usina Santana S/A (fls.  1277/1299),  insurgindo-se  contra  a  sentença (fls.
1261/1273) prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita, que
julgou procedente o pedido aduzido na exordial, para reconhecer que o imóvel
descrito na vestibular, denominado “Sítio São José”, localizado no Engenho
Santana,  Santa  Rita/PB,  é  de  propriedade dos  requerentes,  ora  apelados,
Francisco Rodrigues Chaves Neto e outros.

Na  sentença  proferida,  a magistrada de
primeiro grau, diante das provas colhidas nos autos, reconheceu a presença
dos  requisitos  necessários  para  aquisição  da  posse  por  usucapião  pelos
promoventes,  já  que  ocupam  a  área  há  mais  de  27  (vinte  e  sete)  anos,
período durante o qual, fundamenta a julgadora, ninguém se insurgiu contra a
posse por eles empreendida.

Irresignada,  a Usina  Santana  S/A alega,
em síntese, que o título de posse dos promoventes é precário e de má-fé, pois
baseado em  vínculo empregatício  dos  pai  dos  autores,  Sr.  José  Geraldo
Rodrigues  Chaves,  onde  este  detinha  mera  permissão  e  tolerância  para
utilizar a área de forma gratuita.

Registra  a recorrente o resultado de ação
de reintegração de posse que lhe foi favorável, tendo os recorridos, por sua
vez,  produzido  provas documentais  após  a decisão  proferida  na  demanda
possessória em favor da Usina.

Defende  a  apelante  a  falta  de  “animus
domini” do pai dos promoventes e dos próprios demandantes, incorrendo em
equívoco  a  magistrada,  que  desconsiderou  a  permissão  e  tolerância  para
exploração da área pelo empregado.

Afirma  a  Usina  Santana  S/A  que  os
autores  defendem a  tese  de  posse  velha  e  nova  para  o  caso,  atribuída,
primeiro,  ao pai dos promoventes,  falecido em 20 de dezembro de 2000,  e,

2



Apelação Cível nº 0005833-12.2005.815.0331

posteriormente,  a  eles  próprios,  a  partir  dessa  data; quando  ambas
decorreram da existência de um vínculo empregatício. 

Registra  a  Usina  que  a  “posse  nova”  se
iniciou  20  de  dezembro  de 2000,  e,  em  30  de  dezembro  de  2004,  já  foi
ajuizada ação reintegratória, interrompendo o prazo prescritivo para aquisição
por usucapião.

Verbera  a insurgente  que a terra objeto da
ação de usucapião se encontra inserida na propriedade “Engenho Santana”,
objeto de demanda possessória em que houve a restituição das terras ao
recorrente.

Ainda  registra  que  a  propriedade  possui
área de 86ha (oitenta e seis hectares),  quando o dispositivo constitucional
(art. 191) determina que o imóvel não poderá ultrapassar 50ha (50 hectares).

Por fim, requer o provimento do apelo, para
que seja reformada a decisão.

Contrarrazões  às  fls.  1306/1327, pela
manutenção do “decisum”.

Petição  de  fls.  1348/1350  protocolizada
pela recorrente, requerendo a juntada dos documentos de fls. 1351/1369.

Manifestação  sobre  os  documentos
juntados pela recorrente, às fls. 1374/1452.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça apresentou parecer às fls. 1474/1480, opinando pelo  desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

Conheço  o  recurso,  eis  que  próprio,
tempestivo e regularmente processado, com a comprovação do recolhimento
de preparo às fls. 1300.

Cuidam os  autos  de  “ação  de  usucapião
extraordinário”,  em  que  pretendem  os  autores  a  aquisição  originária  da
propriedade  “Sítio  São  José”,  localizada  no  Município  de  Santa  Rita  e

3



Apelação Cível nº 0005833-12.2005.815.0331

registrada em nome da Usina Santana.

Segundo aduziram os demandantes, o seu
pai trabalhou a partir de junho de 1978 na área objeto da ação, tendo falecido
em 20 de dezembro de 2000, em decorrência de acidente de trabalho, quando
os seus filhos, autores/apelados, passaram a administrar a posse do local.

Afirmam os  autores/apelados que as suas
posses  sobre  a  área  foram  exercidas  de  forma  mansa  e  pacífica,  sem
oposição e interrupção,  de boa-fé  e justo  título,  com “animus domini”,  por
tempo suficiente para a aquisição da propriedade por usucapião.

A magistrada de primeiro grau,  diante das
provas  colhidas  nos  autos,  especialmente  as  testemunhais,  reconheceu  a
presença dos requisitos necessários para a aquisição da posse por usucapião
pelos promoventes, já que ocupam a área há mais de 27 (vinte e sete) anos,
período durante o qual, fundamenta a julgadora, ninguém se insurgiu contra a
posse por eles empreendida.

Ocorre,  todavia,  que  houve  uma  ação
possessória paralela à dos autos, de reintegração, que envolvia os litigantes,
onde  o colendo Superior  Tribunal  de Justiça examinou o caso,  através de
decisão  transitada  em julgado,  que  teve  como  fundamentação  o  seguinte
trecho, “in verbis”:

“Configura-se, com toda clareza, quadro típico de vício
na origem da detenção, nunca havendo se configurado
posse.  A  permanência,  assim,  dava-se  por  uma  das
formas de vícios clássicos da posse. Ocorria, com efeito,
essa  posse  vel  precarium.  Como  se  vê,  a  discussão
desses  assuntos  referentes  à  causa da  detenção ou à
pretensão da configuração de posse é típica fática.  O
tribunal  de  origem,  mantendo  a  sentença,  tomou
diretriz  muito  clara  na  interpretação  dos  fatos,
motivadamente chegando à conclusão da posse viciosa,
de que não deriva o direito à manutenção ou à posse
autônoma, pressuposto do usucapião. 
Incide, portanto, sem dúvida, a Súmula n. 7 a obstar a
viabilidade do recurso especial na questão do mérito.
7.- Corolário das considerações acima é a inexistência
do direito ao usucapião. Com efeito, direito a usucapião
entre  presentes  possui  quem  detém  a  coisa  como
possuidor,  não  como  mero  detentor  em  nome  do
possuidor indireto, quer dizer, como longa manus este. 
Anote-se que, no caso, não decorreu o lapso de tempo
necessário  à  configuração  da  praescriptio  longi
temporis,  que  configura  o  usucapião  extraordinário,
visto  que  jamais  se  pôs  em  dúvida  que  o  esbulho
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realizado pelo ora recorrente é recente. 
Nem  vem  ao  caso  definir  exatamente  a  data  em  que
ocorrido esse esbulho, bastando ver que para sentença e
para o acórdão, analisando e concluindo na análise dos
fatos, se teve esse prazo por insuficiente à configuração
do usucapião extraordinário.” (REsp 1.113.822)

Pela  fundamentação  acima  exposta,
conclui-se,  como  consectário  lógico  nesta  ação  de  usucapião,  que  foi
considerado que o  pai  dos  apelados  não  ocupava as  terras  com “animus
domini”, tendo permanecido no local por mera tolerância ou permissão, que
não resulta em posse.

Afasta-se  o  ”animus  domini”,  requisito
indispensável  para caracterizar  o direito à prescrição aquisitiva,  quando se
conclui que a ocupação do imóvel pela parte se dava por mera tolerância,
posse, portanto, precária, que não se convalida com o tempo.

Ademais,  na  certidão  de  fls.  374,  restou
atestado que “... o imóvel objeto da presente ação de usucapião é o mesmo
imóvel  da  ação  de  reintegração  de  posse,  registrada  neste  Juízo  sob  o
número  033.2004.003.989-4,  movida  pela  Usina  Santana contra  Francisco
Rodrigues Chaves e outros, distribuída no dia 06 de dezembro de 2004”.

Com isso,  inarredável  a  compreensão  de
que a ocupação da área  objeto  da  demanda  pelos  autores decorreu  pela
tolerância  e  permissão  por  parte  da  proprietária  do  imóvel,  inexistindo  os
requisitos necessários para pretensão aquisitiva. 

O artigo 497 do Código Civil de 1916, cujo
teor  vem  reproduzido  no  artigo  1.208  do  atual  Código,  consagra  o
entendimento de que “Não induzem posse os atos de mera permissão ou
tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Na  ação  de  usucapião  exige-se  a  posse
qualificada,  a  que  preenche  determinados  requisitos,  e  o  ânimo  de  dono
(exceção à teoria objetiva). 

É  imprescindível,  ao  escopo  de  se
reconhecer a aquisição da propriedade pela  ação de  usucapião, a presença
do  “animus domini”,  que é  o  elemento  anímico  qualificativo,  não  obstante
ocupação, na espécie, por período superior a 20 anos, como sustentado pelos
autores durante a instrução. 

Nesse  sentido,  têm  decidido  os  Tribunais
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pátrios:

CIVIL  -  Apelação  Cível  -  Ação  de  Usucapião
Extraordinário  -  Prescrição  aquisitiva  -  Falta  de
comprovação de requisito  essencial  -Improcedência do
pedido  -  Conhecimento  do  Recurso  -  Manutenção  da
sentença - -Desprovimento. - Afigura-se precária a posse
de imóvel,  ainda que exercida por mais de vinte anos,
mediante  permissão  intuitu  familiae,  por  motivo  de
gratidão  ou  benevolência,  hipótese  que  afasta  a
possibilidade de aquisição ad usucapionem. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
03420060005062001,  3ª  Câmara  cível,  Relator  DES.
GENESIO  GOMES  PEREIRA  FILHO  ,  j.  em  18-12-
2007) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. ART. 1238, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO  CCB.  RELAÇÃO  DE  TRABALHO.  POSSE
PRECÁRIA.  AUSÊNCIA DE ÂNIMUS  DOMINI.  Mera
detenção do imóvel  afasta a configuração de posse ad
usucapionem por ausência de animus. domini. Hipótese
em que o autor agiu como mero detentor da posse, em
razão de vínculo de subordinação com seu empregador.
Sentença  mantida.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO
APELO. UNÃNIME. (Apelação Cível  Nº 70025011651,
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em
09/06/2011) 

USUCAPIÃO.  POSSE.  ANIMUS  DOMINI.  POSSE
PRECÁRIA.  Ação  de  usucapião.  Ausência  de
demonstração de posse ad usucapionem. Posse derivada
de  contrato  de  trabalho  e  locação.  Ausência  de
demonstração  de  transmutação  em  posse  ad
usucapionem.  Ação  improcedente.  Sucumbência
invertida.  Deram  provimento.  (Apelação  Cível  Nº
70043044692, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior,
Julgado em 22/11/2011) 

ACAO  POSSESSORIA  -  E  PRECARIA  A  POSSE
DAQUELE QUE A DETEM SOB O COMPROMISSO
DE RESTITUIR A COISA, MAS INSTADO A FAZE-LO,
NEGA-SE  A  TANTO.  HIPOTESE  EM  QUE  A PARTE
TINHA A POSSE DO BEM EM FACE DA CONDICAO
DO  VINCULO  EMPREGATICIO.  CESSADO  ESTE,
TOLERADA  A  POSSE  POR  ALGUM  TEMPO,  ISSO
NAO  SIGNIFICA  INTENCAO  DE  DOACAO.
INEXISTENCIA  DE  DIREITO  A  RETENCAO  DO
IMOVEL,  TAMPOUCO SE PODENDO COGITAR DE
USUCAPIAO,  EIS  QUE  A  POSSE  JAMAIS  SE  DEU
COM  ANIMUS  DOMINI.  APELO  QUE  SE  NAGA
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PROVIMENTO.  (Apelação  Cível  Nº  599168382,
Vigésima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  José  Aquino Flôres  de Camargo,  Julgado em
20/04/1999) 

Com  efeito,  tendo  a  circunstância  sido
submetida ao Superior Tribunal de Justiça, impõe-se seguir a hierarquia da
jurisdição,  que obriga o juízo “a quo” a  não reconhecer  o  direito  no caso de
modo diverso.

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO
APELO  INTERPOSTO, para  reformar  a  sentença  proferida,  julgando
improcedente  o  pedido  contido  na  exordial.  Com  isso,  inverto  o  ônus  da
sucumbência fixado na sentença, incidindo, contudo, à espécie a regra do art.
12 da Lei n. 1.060/50.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos.

Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz de direito convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente à sessão  a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

 
Primeira Sessão Especializada do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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