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APELAÇÃO. USUCAPIÃO.  BEM  IMÓVEL
URBANO.  AUSÊNCIA  DE  REQUISITO  LEGAL
CARACTERIZADOR DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE
ÂNIMO  DE DONO.  SITUAÇÃO  DEMONSTRADA
POR  MEIO  DE  PROVA  SATISFATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO  DO
PLEITO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 183, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.  

- Para perfazer-se usucapio é indispensável a posse no
imóvel  com  animus  domini,  sem  interrupção  ou
oposição, por cinco anos.

-  Não  há  que  se  confundir  mera  detenção,  ou
permissão de uso do imóvel, com animus domini, pois
lhe falta o pressuposto essencial que é a vontade de
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ter o imóvel como seu.

-  Estando  ausente  requisito  do  art.  183,  da
Constituição Federal, para a concessão da usucapião
especial, qual seja a posse com ânimo de dono, deve
ser rejeitada a postulação trazida a juízo, isso porque
não  basta  a  pretensão  aquisitiva  para  autorizar  o
reconhecimento  do  pedido,  mas  sim,  o
preenchimento  de  todos  os  pressupostos  exigidos
por lei. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso. 

Trata-se  de  APELAÇÃO contra  a  sentença,  fls.
144/146, prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guarabira, que,
nos  autos  da  Ação  de  Usucapião  Especial  Urbana manejada  por Ivandecarlos
Mendonça  Silva, em  face  de  Severino  Viegas  da  Silva,  julgou  improcedente  a
pretensão disposta na inicial, consignando os seguintes termos:

Isto posto, julgo improcedente o pedido formulado
nos  autos  da  ação  de  usucapião,  processo  n.
0052005001213-6, com fulcro no art. 191 da CF c/c art.
1.208  do  CC e,  em consequência,  condeno  a  parte
autora  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários  advocatícios  que  fixo  em  R$  200,00
(duzentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC,
ficando o pagamento suspenso, com fulcro no art. 12
da Lei n. 1.060/50.
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Nas  suas  razões,  fls.  150/153,  o  recorrente  pugnou
pela modificação da sentença,  aduzindo,  em síntese,  a  existência de posse direta,
mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel, em questão, por mais de 5 (cinco) anos, não
sendo, pois, o caso de mera detenção e/ou permissão.

Contrarrazões,  fls.  156/160,  requerendo  a
manutenção da decisão, haja vista a ausência de um dos elementos compositores da
posse, imprescindível para a ação de usucapião, qual seja o animus domini.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de  Carvalho,  fls.  170/172,  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  recorrente  visa  à  propriedade  definitiva  de  um
imóvel  urbano,  localizado  na  R.  Napoleão  Laureano,  nº  879,  Bairro  Novo,
Guarabira/PB, medindo 5m de frente, por 20m de fundos, totalizando uma área de
100m2 que, segundo argumenta, está em sua posse desde 1996. 

Ocorre  que,  Ivanildo  do  Nascimento  Silva, em
petitório de fls. 45/46, noticiou que foi casado com a genitora do autor da presente
lide, ocasião em que efetuou a compra do imóvel, em apreço, de Severino Viegas da
Silva e de Ivanilda Fernandes da Silva. Afirma, ainda, que viveu, por longos anos,
com a família nesta residência, até que se separou de fato de sua esposa, mãe do
demandante, deixando a entidade familiar morando no local até que fosse realizada a
partilha do bem imóvel adquirido na constância do casamento, porém a escritura do
referido bem nunca foi lavrada e não houve sua partilha, mesmo após a ação de
divórcio,  tendo o promovente conhecimento de todos os fatos narrados. Ao final,
requereu a anulação de sua citação editalícia e a abertura de prazo para oferecimento
de contestação, pleitos que foram atendidos pelo Magistrado singular.
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Contestação  apresentada,  fls.  63/65,  expondo,
preliminarmente, ilegitimidade ativa, e, no mérito, asseverando que o autor nunca foi
detentor  de  posse  mansa,  pacífica  e  ininterrupta,  com  animus  domini,  porquanto
ausente requisito essencial para a configuração da usucapião.

É  cediço  que  em sede da  usucapião  constitucional
urbano é imperioso que se observe o preenchimento dos requisitos elencados no art.
183, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana
de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por
cinco  anos,  ininterruptamente  e  sem  oposição,
utilizando-a  para  sua  moradia  ou  de  sua  família,
adquirir-lhe-á  o  domínio,  desde  que  não  seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Dessa forma, para a aquisição do domínio, através da
prescrição aquisitiva, é necessário que o postulante tenha o imóvel como seu (animus
domini), sem interrupção ou oposição, por cinco anos.

No caso, contudo, tem-se que não restou preenchido
um dos requisitos fundamentais para a procedência da ação consistente no  animus
domini, senão vejamos a doutrina:

A pessoa que mantém a posse deve exercê-la em seu
nome próprio ou pessoal, com a intenção de dono. É
a preponderância  do elemento  animus,  ou intenção
da teoria subjetiva de Savigny. O possuidor deve ter
a  coisa  para  si,  ou  seja,  animus  rem sibi  habendi.
(Arnaldo  Rizzardo,  In.  Direito  das  Coisas  -  de
acordo  com  a  Lei  nº  10.406,  de  10.01.2002,  Ed.
Forense, pp. 265-266.)
Como é notório, todo aquele que sabe que a coisa não
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lhe pertence não é detentor da posse ad usucapionem,
porque esta exige o  animus domini. Quer dizer: se o
possuidor não fizer a prova de que possui o imóvel
como seu, não há que se cogitar de usucapião porque
a  posse  sem  a  intenção  de  dono  não  autoriza  a
declaração de domínio (Citando  Ulderico Pires dos
Santos, In. Usucapião - Doutrina, Jurisprudência e
Prática, Ed. Saraiva, 1983, p. 19.) - negritei.

Não  há  se  confundir,  portanto,  mera  detenção,  ou
permissão  de  uso  do  imóvel,  com  animus  domini,  pois  lhe  falta  o  pressuposto
essencial que é a vontade de ter o imóvel como seu. A detenção exclui toda posse que
não se faça acompanhar do ânimo de ter a coisa para si, como dono.

O Código Civil assim preleciona:

Art.  1.208.  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. 

A doutrina,  igualmente,  com  a  jurisprudência  dos
nossos  Tribunais,  registram de que,  para perfazer-se a  usucapio é  indispensável  a
posse  com  animus  domini,  requisito  de  natureza  psicológica,  que a  ela  se  agrega,
dizem, para afastar a possibilidade da usucapião dos fâmulos da posse.

Na hipótese, a prova produzida os autos demonstra,
de forma cabal, que o apelante não exercia posse com animus domini sobre o imóvel
pretendido, sendo justamente a ausência de ânimo de dono, a causa de impedimento
em usucapir o imóvel, em questão.

Para tanto, é evidente a prova constante no processo. 
Vejamos:
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Ivandecarlos  Mendonça  Silva, autor  da  demanda,
afirmou, à fl. 127:

...que  quando  ingressou  na  posse  do  imóvel
questionado,  residia  em  companhia  de  seus
genitores, isso há aproximadamente no ano de 1984;
que em 1996, por questões familiares,  o genitor do
autor saiu do imóvel, permanecendo na residência, o
depoente e sua genitora; que a partilha do imóvel em
tela durante o divórcio dos genitores do autor não foi
realizada, porque imóvel não estava regularizado no
CRI (…) embora o imóvel não esteja registrado em
nome dos pais do depoente, tem conhecimento que
ela foi adquirida por eles ao Sr. Severino Viegas; que
além do depoente e  de sua mãe,  reside no imóvel
uma irmã, desde a aquisição do imóvel;...

Severino Viegas da Silva, por sua vez, asseverou, fl.
128:

...que o imóvel  questionado na inicial  pertencia  ao
depoente  e  foi  vendido  ao  Sr.  Ivanildo  no  ano  de
1985; que atualmente quem reside no imóvel  é ex-
esposa  do  Sr.  Ivanildo,  juntamente  com  os  filhos,
sendo  um  deles,  o  autor;  que  foi  pago  o  preço
avençado;  que  o  depoente  nunca  opôs  qualquer
resistência a regularização da compra e venda ao Sr.
Ivanildo,  negócio  este  que  é  do  conhecimento  de
todos;

Do  acervo  probatório  encartado  aos  autos,
precisamente a prova testemunhal, não há como ser concedido o pleito autoral, pois
ausente  animus  domini,  visto  ser  sabido  que  os  proprietários  do  imóvel  são  os
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genitores do autor, fato sabido por este. Em vista disso, entendo não existir elemento
satisfatório e legal capaz de autorizar o reconhecimento, em relação ao apelante, do
domínio do imóvel mediante usucapião.

Acerca  do  tema,  em  se  tratando  de  ação  de
usucapião, assim se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO  ESPECIAL
URBANO. ART. 1.240, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.
Pretensão de declaração da aquisição originária  de
propriedade  do  bem  imóvel.  Improcedência.
Irresignação. Apelo. Requisitos legais não satisfeitos.
Posse decorrente de contrato de locação do imóvel.
Ausência de  animus domini.  Desprovimento. Aquele
que  sabe  que  a  coisa  não  lhe  pertence,  haja  vista
ocupar o imóvel na qualidade de mero locatário, não
é detentor da posse ad usucapionem, porque este exige
o animus domini, quer dizer: Se o possuidor não fizer
a prova de que possui o imóvel como seu, não há que
se  cogitar  de  usucapião,  porque  a  posse  sem  a
intenção  de  dono  não  autoriza  a  declaração  de
domínio. (TJPB; AC 001.2005.035765-4/001; Relª Juíza
Conv.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
08/10/2010; Pág. 6).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO  ESPECIAL
URBANO.  ART.  183  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  POSSE  E  ANIMUS  DOMINI.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  MERA  DETENÇÃO  POR
LIBERALIDADE.  IMÓVEL  ADJUDICADO  E
REIVINDICADO  PELO  LEGÍTIMO  SUCESSOR.
AUSÊNCIA  DO  PREENCHIMENTO  DOS
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REQUISITOS  DA  POSSE  AD  USUCAPIONEM.
APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1  -  O  usucapião  especial,  previsto  no  art.  183  da
CF/88,  será  declarado  ao  autor  da  ação  desde  que
provado  os  seguintes  requisitos:  Imóvel  particular
em área urbana de até 250 m², prazo de cinco anos,
ânimo  de  dono,  utilização  para  moradia  própria,
posse sem oposição, inexistência de propriedade de
outro imóvel. Ausente alguns destes requisitos, deve
ser  desacolhida  a  pretensão.  2  -  Na  espécie,
demonstrada que a posse do imóvel que se pretende
usucapir foi adquirida por força de mera liberalidade
da  falecida  herdeira/proprietária,  possui  área
superior a duzentos e cinquenta metros quadrados e
está  sendo  reivindicado  pleo  legítimo  sucessor,
visivelmente improcedente a pretensão usucapienda
por  ausência  dos  requisitos  do  instituto,  qual  seja,
animus  domini.  3  -  Apelação  conhecida  mas
improvida.  (TJCE;  APL  0000513-38.2014.8.06.0000;
Sexta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Sérgia  Maria
Mendonça Miranda; DJCE 11/06/2014; Pág. 63).

Também,

APELAÇAO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.
POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA USUCAPIR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O usucapião constitui-se  num modo de adquirir  o
domínio  da  coisa  ou  de  certos  direitos  reais  pela
posse continuada durante certo lapso de tempo, com
o concurso dos requisitos que a Lei estabelece para
esse fim. Para o implemento da prescrição aquisitiva
do  usucapião  especial  urbano,  deve  a  requerente
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utilizar o imóvel urbano, não maior que duzentos e
cinquenta metros quadrados, para a sua moradia ou
de  sua  família,  por  pelo  menos  cinco  anos
ininterruptos,  sem qualquer  oposição,  exercendo  a
posse  com  ânimo  de  dono,  desde  que  não  seja
proprietária  de  outro  imóvel  urbano  ou  rural.  O
conjunto probatório nos leva à conclusão de que a
autora  não  exerce  a  posse  do  imóvel  com  animus
domini,  restando comprovado,  por seu depoimento
pessoal, que a ocupação do imóvel se deu por mera
permissão  ou  tolerância.  A  posse,  que  enseja  a
aquisição da propriedade pelo usucapião, deve ser
exercia  de  forma mansa,  pacífica  e  com ânimo de
dono. Logo, a ocupação do imóvel pela autora, em
virtude  de  mera  permissão  ou  tolerância  da
proprietária,  consubstancia  verdadeiro  comodato
verbal, não rendendo ensejo à prescrição aquisitiva,
porquanto  ausente  o  animus  domini.  Recurso
desprovido.  (TJMG;  APCV  1.0358.10.004041-1/001;
Rel.  Des.  Eduardo  Mariné  da  Cunha;  Julg.
20/03/2014; DJEMG 01/04/2014).

Posto  isto,  ainda  que  o  apelante  resida  no  imóvel
usucapiendo há tempo suficiente para autorizar seu pedido, ausente outro requisito
legal do art.  183, da Constituição Federal  para a concessão da usucapião especial
(posse com ânimo de dono), bem andou a Magistrada a quo, em rejeitar a pretensão
trazida  a  juízo,  isso  porque  não  basta  o  tempo  da  posse  para  autorizar  o
reconhecimento  do  pedido,  mas  sim,  o  preenchimento  de  todos  os  pressupostos
exigidos por lei, precisamente o animus domini.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
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APELAÇÃO. 

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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