
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

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

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0059279-95.2004.815.2001 –6ª Vara Cível da Capital
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Luzimar Magalhães Grisi
ADVOGADO     : José Hiram de Castro Veríssimo
APELADO : Ivaldina França de Oliveira
ADVOGADO     : Jair Carneiro dos Santos

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO  —  PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  — 
IRRESIGNAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE  TITULARIDADE  DO 
IMÓVEL —  ATITUDE  PASSIVA DO  PROPRIETÁRIO  — POSSE 
MANSA  E  PACÍFICA  DA  PROMOVENTE/APELADA  — 
PREENCHIMENTO DOS  REQUISITOS  DO  ART.1238  DO  CC— 
PROVIMENTO NEGADO.

—  A usucapião  extraordinária  requer  o  reconhecimento  de  elementos  
fáticos - posse contínua e pacífica durante quinze anos, com o ânimo de  
dono,  havendo  uma  necessidade  de  sentença  declaratória,  que  se  
constituirá  em título  hábil  de  domínio,  para  a  consequente  transcrição 
imobiliária.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  antes 
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Alberto  Domingos  Grisi  e 
Luzemar Magalhães Grisi, contra decisão do MM. Juiz de Direito da  6ª Vara Cível da Capital 
(fls.351/352v) que, nos autos da Ação de Usucapião proposta pela ora apelada Ivaldina França de 
Oliveira,  julgou procedente o pedido autoral, declarando a propriedade da autora sobre o imóvel 
residencial localizado na Rua Antônio Carlos Araújo, nº 102, Cabo Branco, João Pessoa, PB, com 
fulcro no art. 1238 do Código Civil de 2002.

 
Os apelantes, às fls. 355/358, alegaram que a apelada pleiteou, sem suporte 

legal, a área total da propriedade, quando em verdade é posseira de um terreno com área estimada 
em 18,00 metros de frente e de 20,00m de fundos adquiridos pelo Sr.  José Antônio de França, 
genitor da apelada, por compra ao Sr. Aldrovil Grisi negociado por $ 10,00 (dez mil cruzeiros), fls. 
16/14, registrado no Cartório de Serviço Notarial e Registral Eunápio Torres, número de ordem 
28.841,  em  07  de  setembro  de  1974  e  não  área  total  de  1.076,38m,  conforme  Boletim  de 
Informações Cadastrais.

Intimada,  a promovente apresentou  contrarrazões  pugnando  pela 



manutenção da decisão apelada (361/364).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de fls.  372/376, opinou pelo 
desprovimento do recurso.

É o breve relatório. 

V O T O

De uma  análise  do  processo,  depreende-se  que  a  promovente,  Ivaldina 
França  de  Oliveira ajuizou  ação  de  usucapião  extraordinário,  pugnando  pela  declaração  de 
domínio sobre o imóvel urbano, localizado na Rua Antônio Carlos de Araújo, nº 102, no bairro do 
Cabo Branco, no Município de João Pessoa.

Ao analisar o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu pela procedência do 
pleito formulado, fundamentando a sua decisão no argumento de que a demandante preenchia todos 
os requisitos exigidos pelo art.1238 do Código Civil.

Insatisfeitos  com  a decisão judicial,  os promovidos sustentaram que,  de 
fato, a apelada detém a área do terreno estimada em 18,00m de frente e 20,00m de fundo, contudo, 
os demais terrenos pertencem ao espólio de Aldroville Grise, representado na pessoa de seu filho, 
Alberto Domingos Grise, por ter sido o primeiro cidadão com sua família a ocupar a área. 

Assim,  quem  manteve  a  posse  mansa  e  pacífica  da  área  foi  o  senhor 
Aldroville Grise, pescador de profissão, um dos primeiros a habitar a área, antes do ano de 1950, 
com ânimos domini e lapso de tempo que autoriza aos herdeiros o direito de propriedade do imóvel 
em questão.

Pois bem.

É válido elucidar que a usucapião é um dos modos de aquisição originária 
da propriedade de bens móveis e imóveis, e de outros direitos reais, por meio do prolongamento da 
posse  e  o  preenchimento,  pelo  possuidor,  dos  demais  pressupostos  exigidos  em  lei  para  sua 
configuração.

No caso em tela, vislumbro presente todos os requisitos essenciais para a 
configuração da usucapião extraordinária. O Código Civil, em seu art. 1.238, prevê tais requisitos, 
conforme pode-se verificar a partir da transcrição da referida norma, senão vejamos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,  possuir 
como seu um imóvel,  adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 
boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá 
de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis (GRIFEI). 

Interpretando o dispositivo supramencionado,  Maria  Helena Diniz  ensina 
(GRIFEI):

“Para que se tenha a usucapião extraordinária será preciso: a) posse pacífica,  
ininterrupta,  exercida com animus domini; b) decurso do prazo de quinze anos,  
mas o lapso temporal poderá reduzir-se a dez anos se o possuidor estabeleceu 
imóvel  sua  morada  habitual  ou  nele  realizou  obras  ou  serviços  produtivos.  
Considera-se aqui o efetivo uso do bem de raiz possuído como moradia e fonte de 
produção  (posse-trabalho)  para  fins  de  redução  de  prazo  para  usucapião;  c)  



presunção juris et de jure de boa-fé e justo título, que não só dispensa a exibição  
desse  documento  como  também proíbe  que  se  demonstre  sua  inexistência.  Tal  
usucapião, como bem acentua Sá Pereira, não tolera a prova de carência do título.  
O usucapiente terá apenas de prova a sua posse; d) sentença judicial declaratória 
da aquisição do domínio por usucapião, que constituirá o título que deverá ser  
levado ao Registro Imobiliário, para assento” (DINIZ, Maria Helena. Código civil  
anotado. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 745).

Vislumbra-se do aparato probatório contido nos autos, que  a promovente 
ocupa, há mais de quinze anos, imóvel na Rua Antônio Carlos de Araújo, nº 102, no bairro do Cabo 
Branco, no Município de João Pessoa, sem que tivesse havido qualquer registro do referido bem nos 
Cartórios da cidade, além de restar comprovado não existir, em relação àquele, nenhum interesse 
das  Fazendas  Públicas  Municipal,  Estaduais  e  Federal.  É fato incontroverso,  ainda,  que  a  área 
estimada em 18,00m de frente e 20,00m de fundo foi adquirida pelo genitor da apelada, Sr. José 
Antônio de França, em negociação com o Sr. Adroville Grise e sua esposa, nos termos da Escritura 
Pública datada em 10 de setembro de 1950 (fl. 16). 

A celeume reside em face da área ultrapassada aquele lote, haja vista que a 
apelada afirma que além da posse da área adquirida, há mais de sessenta anos pelo seu genitor, 
também é possuidora da área vizinha, que passou a estabelecer moradia sem qualquer oposição, de 
forma, portanto, mansa e pacífica.

 
Ora,  conforme bem esclareceu o membro do Parquet Estadual,  “em que 

pese o Sr. Adrovile Grise ter sido proprietário do imóvel, uma vez provado que este negociava  
diversos terrenos no local, segundo depoimento de testemunhas, aquele cidadão, há muitos anos,  
não  exercia  mais  a  posse  sobre  a  propriedade  questionada,  ao  contrário  do  genitor  dos  
promoventes e de seus familiares”.

Seguindo o raciocínio do Ministério Público,  caberiam aos recorrentes o 
ônus de demonstrar a propriedade do Sr. Adroville que alegam nos autos, bem como a contestação 
acerca da posse da apelada, fato este que não se incumbiram, tendo inclusive,  depoimentos de 
testemunhas em sentido oposto (fls. 145/148) ao que narram nos autos, devendo assim, desprover o 
recurso. Vejamos:

Srª. Ivaldina França de Oliveira (fls. 145):

[…]  seu  pai  adquiriu  o  lote  objeto  do  processo  no  ano  de  1950  tendo  lá 
construído   uma casa e lá residiu até o seu falecimento   quando, a partir de então, 
a declarante e sua família continuaram a residir; que além da declarante, um irmão 
seu de nome Ivan de França também mora dentro do mesmo lote só que em 
outra casa; que sempre efetuou os pagamentos dos tributos municipais em dia, 
deixando de fazer a partir do mês de junho de 2004 quando sua mãe faleceu; que a 
faixa do lote onde se discute a posse se trata de 6:m00 que ainda na época do pai da 
declarante, servia como passagem que ligava a Av. Cabo Branco com a antiga Rua 
Antônio Lira hoje Antônio Carlos Araújo; que o confinante de nome Austragésimo 
de Freitas fechou a parte desse caminho que limitava seu imóvel; tendo o pai da 
declarante feito o mesmo no que se refere aqueles 6:00 metros, que é justamente 
nesse espaço que o irmão da declarante de nome Ivan atualmente reside; que 
durante  todo  esse  período  não  houve  qualquer  reclamação  de  quem  se 
apresentasse como proprietário ou possuidor dessa faixa existente no lote; que 
o pai da declarante faleceu no dia 26 de dezembro de 1996 […] que o caminho a 
que a declarante se refere não se trata de uma rua mas de um acesso feito pelos 
pescadores para ir até o mar de forma mais rápida.  […]  (Sem ênfase no original)



Sr. Pedro Araújo Neto (fls. 147):

[…]  reside no endereço informar (sic) há 23 anos e desde então conhece a autora a 
qual possui uma residência há cerca de 30 metros da sua; que não sabe informar a 
forma de aquisição, nem ouvido falar de quem seja seu pai e muito menos a quem 
pertenceu  o  imóvel;  que  dentro  do  terreno  onde  a  autora  reside,  o  qual  é 
murado, encontram-se edificadas mais três casas, sendo uma delas ocupadas 
pela pessoa de nome Ivan e outra por Maria e na outra o filho de Ivan;    […]   
que nunca ouviu comentários de que a área pertencesse a outra pessoa que 
não  os  familiares  da  autora;     […]    que  as  quatro  casas  informadas  pelo   
depoente  encontram-se  construídas  no  interior  do  terreno  sem  que  haja 
divisão entre elas, como a construção de muro separando-as, por exemplo; que 
não possui noção acerca do comprimento do terreno  […] 

Sr. Onaldo das Chagas (fls. 148):

[…]  que quando era mais jovem pescava em companhia do pai e se lembra que 
para ter acesso ao mar e aos barcos passava por um caminho quando o cidadão de 
nome Austragesimo, proprietário de um terreno em frente, fechou a passagem não 
permitindo mais seu uso, isto há cerca de 50 anos; que atualmente sabe informar 
que no local onde existia aquela passagem encontra-se edificada uma casa de 
propriedade de Ivan    […]    que o Sr. Audrovile Grise também era pescador e o   
depoente nunca ouviu falar se o mesmo possuísse algum terreno no local; que 
Adrovile também negociava com terrenos, tanto que o pai do depoente comprou 
um lote ao mesmo  […]  que o pai  da autora,  conhecido por José Grande, 
passou  a  morar  no  terreno  objeto  do  processo  há  60  anos,  tendo, 
posteriormente a autora passado a lá residir; que os comentários existentes na 
época  davam  contam  de  que  o  terreno  pertencia  a  José  Grande  […] 
(Destaques de agora)

Com  efeito,  a  usucapião  extraordinária  requer  o  reconhecimento  de 
elementos fáticos - posse contínua e pacífica durante quinze anos, com o ânimo de dono, havendo 
uma necessidade de sentença declaratória, que se constituirá em título hábil de domínio, para a 
consequente transcrição imobiliária. 

Da  análise  que  se  faz  dos  autos,  aqueles  requisitos  realmente  restaram 
cumpridos,  não  havendo  como  alterar  a  Sentença,  que  bem  analisou  toda  a  matéria.  A 
autora/apelada,  de  fato, manteve  a  posse  sobre  o  imóvel  por  mais  de  trinta anos,  de  forma 
ininterrupta e sem qualquer turbação, com o ânimo de dono.  Desta feita, ao contrário do que foi 
alegado pelo apelante,  a prova testemunhal produzida faz ruir  o que restou declarado na apelação 
cível.

 
A  requerente,  por  sua  vez,  se  beneficiando da  pretendida  prestação 

jurisdicional, nos moldes do art.  1.238 do Código Civil,  comprovou a ocupação do imóvel pelo 
tempo alegado, e também que o exercício da posse ocorreu com ânimo de proprietário, de forma 
mansa e pacífica, sem interrupção nem oposição. Ora, para que a usucapião se configure, requer-se, 
de um lado, a atitude ativa do possuidor, no exercício dos poderes inerentes a proprietário, com o 
efetivo ânimo de dono, e, de outro, a atitude passiva do proprietário, colaborando, com sua omissão, 
para que determinada situação de fato se alongue no tempo. 

Isto posto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo, in totum, a 
decisão objurgada. 

É como voto.



Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando  Moura  Jansen, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
              Relator
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Alberto  Domingos  Grisi  e 
Luzemar Magalhães Grisi, contra decisão do MM. Juiz de Direito da  6ª Vara Cível da Capital 
(fls.351/352v) que, nos autos da Ação de Usucapião proposta pela ora apelada Ivaldina França de 
Oliveira,  julgou procedente o pedido autoral, declarando a propriedade da autora sobre o imóvel 
residencial localizado na Rua Antônio Carlos Araújo, nº 102, Cabo Branco, João Pessoa, PB, com 
fulcro no art. 1238 do Código Civil de 2002.

 
Os apelantes, às fls. 355/358, alegaram que a apelada pleiteou, sem suporte 

legal, a área total da propriedade, quando em verdade é posseira de um terreno com área estimada 
em 18,00 metros de frente e de 20,00m de fundos adquiridos pelo Sr.  José Antônio de França, 
genitor da apelada, por compra ao Sr. Aldrovil Grisi negociado por $ 10,00 (dez mil cruzeiros), fls. 
16/14, registrado no Cartório de Serviço Notarial e Registral Eunápio Torres, número de ordem 
28.841,  em  07  de  setembro  de  1974  e  não  área  total  de  1.076,38m,  conforme  Boletim  de 
Informações Cadastrais.

Intimada,  a promovente apresentou  contrarrazões  pugnando  pela 
manutenção da decisão apelada (361/364).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de fls.  372/376, opinou pelo 
desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

       João Pessoa, 04 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator


