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DIREITO CIVIL – Apelação – Usucapião –
Improcedência do pedido – Irresignação –
Requisitos  não  demonstrados  –  Meras
alegações  –  Ônus  da  prova  não
desvencilhado pelos autores – Manutenção
da sentença – Desprovimento.

-  O  artigo  1.238  do  Código  Civil
estabelecem os requisitos  que devem ser
preenchidos  para  fins  de  aquisição  de
imóvel pela usucapião especial. A ausência
de quaisquer deles impõe a improcedência
do pedido.

- O prazo de quinze anos estabelecido no
caput deste dispositivo será reduzido para
dez  anos  se  o  possuidor  houver
estabelecido no imóvel a sua moradia. Não
comprovação do decurso do prazo exigido. 

-  Nos  termos  do  art.  333,  I,  do  CPC/73
(art.373,I, do novo CPC), incumbe ao autor
a  prova  dos  fatos  constitutivos  de  seu
direito.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
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unânime,  negar provimento ao recurso apelatório, nos termos do voto do
Relator.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  apelações  cíveis,  interpostas
por  Bernadete  Antônia  de  Souza  (fls.  102/109),  insurgindo-se  contra  a
sentença  (fls.  97/100),  prolatadas  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da  Comarca  de
Esperança,  que  julgou  improcedente  o  pedido  aduzido  na  “ação  de
usucapião”.

Na  sentença  proferida,  a  magistrada  de
primeiro grau entendeu que a ora recorrente não comprovou o transcurso do
prazo da pretenção aquisitiva, o que não enseja a aquisição de domínio por
usucapião. 

A  julgadora  ainda  observou  a
impossibilidade de admitir-se a usucapião especial urbano nos termos do art.
183 da Constituição Federal, pois, para tanto, é exigido o preenchimento de
requisitos  outros  que para demonstração cabe a autora intentar  a  referida
ação. 

Pelas  razões  de  fls.  102/109,  pretende  o
Apelante a reforma da r.sentença, ao fundamento, em síntese, de que seus
termos não se coadunam com o conjunto probatório carreado aos autos, que
não deixa dúvidas de que vêm exercendo posse com ânimo de dono sobre o
imóvel  reivindicado  há  mais  de  20  (vinte)  anos,  período  de  posse  muito
superior ao que determina a Lei concernente ao instituto do usucapião.

Sem contrarrazões, fls. 114.
 
Instada a se pronunciar, a Procuradoria de

Justiça apresentou parecer às fls. 121/125, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O:

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade do  presente  recurso  será  analisada nos  moldes  da  Lei  nº
5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 13.105/2015
(novo  CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em curso,  respeitados  os  atos  processuais
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praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.

Desse modo, tendo a decisão recorrida sido
publicada em 20 de novembro de 2016 (fl. 101), resta patente que deve ser
aplicado o Código de Processo Civil anterior, consoante orientação do Enunci-
ado Administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões pu-
blicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

Feitas  estas  considerações,  conheço  da
presente apelação, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
à luz da Lei Processual nº 5.869/73.

Consta da inicial que a autora pretende que
seja  declarado  a  favor  dela  o  domínio  sobre  o  imóvel  usucapiendo,  com
fundamento no art. 1.238 do Código Civil, referente à casa residencial nº 66,
localizado no Município de Esperança.

Para  tanto,  alega  que  possui  o  imóvel
usucapiendo com “animus domini” há mais de 20 (vinte) anos.

Assim,  a  pretensão  inicial  se  funda  no
artigo 1.238 do atual Código Civil, que assim dispõem: 

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.

É requisito da ação de usucapião a posse
ininterrupta  e  sem  oposição  e  ânimo  de  dono,  pelo  prazo  de  15  anos.

Como sabido, nos termos do art. 1.208 do
Código Civil  "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". 

No  caso  dos  autos,  não  obstante  as
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alegações da apelante, compreende-se que não conseguiu ela comprovar que
residia no imóvel que pretende usucapir antes do ano de 2013.

A  própria  apelante  juntou  no  processo
documentos que demonstram que não era possuidora do imóvel antes do ano
de dois mil de treze, é o que se vê na própria “escritura particular de compra e
venda”,  juntada  nos  autos  às  fls.  27,  onde  a  senhora  MARIA  ATAÍDE
CAVALCANTE se  diz  residente  no  imóvel  em questão  e  a  ADQUIRENTE
BERNADETE  ANTONIA  DE  SOUZA  como  residente  na  Rua  Teotônio
Tertuliano da Costa, nº 294, Esperança, ou seja, de fato apelante não residia
no imóvel que pretende usucapir ante do ano de dois mil e treze.

Com  efeito,  também  as  testemunhas
arroladas não afirmaram que a autora detinha a posse do bem antes do ano
de 2013. 

Deste modo, a própria autora, demonstrou
nos autos que só adquiriu a posse do imóvel usucapiendo no dia 04/07/2013,
menos de um ano antes do ajuizamento da presente ação – 23/07/2014. 

Assim, ante a não comprovação do lapso
temporal exigido, tem-se que a autora não cumpriu com os requisitos legais
necessários à aquisição da propriedade.

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

“AÇÃO  DE  USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIA.
POSSE  SEM  OPOSIÇÃO  POR  15  ANOS  NÃO
COMPROVADA.  ANIMUS  DOMINI
DESCONFIGURADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA.  DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.
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”  (TJPB  -  Proc  nº
02520110011472001 – Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides – Julgamento: 12/03/2013)

APELAÇÃO.  USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIO.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS
NECESSÁRIOS SUA CONFIGURAÇÃO.  AUSÊNCIA
DE PROVA DO TEMPORAL E DA CONSTITUIÇÃO
DOS  LOTES  A  SEREM  USUCAPIDOS.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  DE  USUCAPIR.
PROVIMENTO DO RECURSO. - Não merece guarida a

4



Apelações Cíveis nº 0002180-79.2014.815.0171

pretensão  dos  autores,  ora  apelados,  haja  vista  não
comprovarem os requisitos necessários para aquisição da
propriedade. - Não há nos autos prova suficiente do lapso
temporal  exigido  para  a  configuração  do  direito  de
usucapir, razão pela qual o desprovimento do recurso é
medida  que  se  impõe”  (TJPB  –  Proc  nº
00007339020108150981 – Rel. Des. João Alves da Silva
– Julgamento:20/02/2014)

Ante o exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
AO  APELO  INTERPOSTO, para  manter  inalterados  todos  os  termos  das
sentenças proferidas.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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