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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  ARTIGO  1.238  DO  CÓDIGO  CIVIL.
REQUISITOS  NÃO  DEMONSTRADOS  PELO
DEMANDANTE.  AUSÊNCIA DO  EXERCÍCIO  DA POSSE
COM  ANIMUS  DOMINI,  DE  FORMA ININTERRUPTA E
PACÍFICA, POR MAIS DE QUINZE ANOS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  A usucapião  é  modo  originário  de  aquisição  da  propriedade
calcada  no  binômio  posse  e  lapso  de  tempo.  Inexistindo  tais
pressupostos, não há como acolher a pretensão autoral.

- Não é possível tutelar a pretensão do apelante, considerando que
para  a  procedência  da  ação de  usucapião,  porquanto  se trata  de
aquisição da propriedade, a prova dos respectivos requisitos deve
ser robusta e extreme de dúvidas.

- “O direito à usucapião exige alguns requisitos, não bastando a
posse pura e simples. Faltando algum deles, a declaração judicial
de domínio há de ser negada.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00184190320078150011,  3ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES ,
j. em 07-05-2015)

- “  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
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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
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 Processo Nº 00017535720118150181, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j.
em 06-04-2015)

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

 Na origem, trata-se de Ação de Usucapião proposta por Severino Silva dos Santos,
alegando, em resumo, que há mais de 20 (vinte) anos detém a posse mansa e pacífica de uma gleba
de  terra,  que  possui  2,65  (dois  vírgula  sessenta  e  cinco)  hectares,  pleiteando,  ao  final,  o
reconhecimento de seu direito, para ter declarado seu domínio sobre o imóvel, co o consequente
registro.

Às  fls.  117/118,  a  Magistrada  de  base  julgou  improcedente  o  pleito  autoral,
destacando que o demandante não comprovou o lastro temporal mínimo e o domínio pacífico sobre
a coisa, necessários para a prescrição aquisitiva pretendida.

Inconformado  com  o  resultado  da  sentença,  o  promovente  apelou  (fls.124/127),
buscando  a  reforma  do  julgado,  sob  o  argumento  de  que  o  conjunto  probatório  produzido  é
suficiente para caracterizar os pressupostos essenciais à apropriação do imóvel usucapido.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do seu recurso, com a procedência do pedido
inaugural.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado às fls. 131.

Manifestação  da  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  138/147,  opinando  pelo
desprovimento da súplica apelatória.

É o relatório.

VOTO

Ab initio, ressalto que, inobstante o advento do Código de Processo Civil de 2015, a
decisão impugnada foi  proferida sob a  égide do CPC de 1973,  devendo a presente  análise  ser
realizada com respeito aos atos processuais e situações jurídicas já materializadas, conforme orienta
o art. 14 da nova Lei Adjetiva, in verbis:

Art.  14.  A norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada. (Grifo nosso).

Passo a análise do mérito.
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Conforme relatado, o autor ajuizou ação de usucapião com o objetivo de obter o
domínio do imóvel rural situado no Sítio Canafistinha, Município de Araçagí/PB, alegando que há
mais de 20 (vinte) anos detém a posse mansa e pacífica do bem em discussão. O pedido inicial foi
julgado improcedente, porquanto a julgadora não reconheceu presentes os requisitos necessários
exigidos pela norma legal, motivo da insatisfação do promovente.

Pois  bem.  Inicialmente,  registro  que  a  questão  discutida  é  se,  de  fato,  estão
demonstrados os pressupostos essenciais à configuração da usucapião rural por parte do autor no
bem por ele ocupado.

Para tanto, mister estarem presentes os requisitos da posse e decurso temporal, sendo
que aquela deve ser mansa,  pacífica, contínua e com  animus domini,  além de ser exercida sem
qualquer oposição de quem tenha legítimo interesse.

Segundo o art. 1.238, do Código Civil, aplicável ao caso, aquele que por 15 (quinze)
anos ocupar, sem objeção, ininterruptamente, imóvel alheio, adquirir-lhe-á a propriedade. 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.”

Denota-se, a partir da redação do dispositivo supra, que a lei exige a posse contínua e
inconteste durante o período de tempo de quinze anos.

Inexistindo  tal  pressuposto,  como  no  caso  em que  o  apelante  sabia  que  detinha
apenas o domínio útil do imóvel, não há como acolher a pretensão autoral.

Na  espécie,  não  se  pode  deduzir  que  o  interregno  temporal  e  o  animus  domini
restaram demonstrados, haja vista que se extrai dos depoimentos prestados (fls. 84, 86 e 87) que o
postulante  convivia  nas  terras  conjuntamente  com  o  proprietário  (sr.  Antônio  Bento),  tendo
adquirido apenas o  domínio útil do bem objeto da usucapião em 2003 com a ida do legítimo
possuidor ao Estado do Rio de Janeiro com o fim de cuidar da saúde.

Nesse passo, não é possível tutelar a pretensão do apelante, considerando que para a
procedência da ação de usucapião, uma vez que se trata de aquisição da propriedade, a prova dos
requisitos deve ser robusta e extreme de dúvidas. Com efeito, era ônus do autor, nos termos do art.
333, inc. I, do CPC de 1973, fazer prova inequívoca de suas alegações, todavia não logrou êxito.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 1.242 DO CÓDIGO
CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. - Adquire também a propriedade do imóvel aquele
que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir

3



AP. Nº 0000193-27.2011.815.1201

por dez anos. (Art. 1.242 do Código Civil). - O direito à usucapião exige
alguns requisitos, não bastando a posse pura e simples. Faltando algum
deles,  a  declaração  judicial  de  domínio  há  de  ser  negada.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00184190320078150011,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 07-05-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  IMÓVEL
ABANDONADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
FRAGILIDADE  DAS  PROVAS.  AUSÊNCIA  DE  ANIMUS  DOMINIS.
ÔNUS  DA  AUTORA  DE  DEMONSTRAR  A  PRESENÇA  DOS
REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. Para a aquisição originária
da  propriedade  através  da  usucapião  extraordinária,  nos  termos  do
artigo 1.238, do Código Civil, necessário que o demandante preencha os
requisitos da posse ad usucapionem, exercida de modo mansa, pacífica,
ininterrupta  e  com  animus  domini,  bem  como  o  decurso  do  lapso
temporal previsto em Lei. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00426991420098152001, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 07-05-2015)

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  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. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00017535720118150181,  4ª
Câmara Especializada  Cível,  Relator  DES FREDERICO MARTINHO
DA NOBREGA COUTINHO , j. em 06-04-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. COMODATO VERBAL.  AUSÊNCIA
DE  ANIMUS  DOMINI.  IMPOSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. É irrelevante, para efeitos de usucapião, que os apelantes
tenham  procedido  ao  pagamento  de  impostos,  feito  reparos  e
construções, como alegam, uma vez que todos os atos que realizaram no
imóvel  foi  na  qualidade  de  meros  detentores,  a  título  precário,  não
decorrendo  nem  induzindo  posse  ad  usucapionem,  porque  tida  por
comodato,  que padece,  além de outros  requisitos,  do ânimo de dono.
Desprovimento do recurso. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00000561120118150501,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 24-03-2015)
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Assim, levando-se em consideração que, de acordo com os depoimentos prestados, o
apelante só teria passado a exercer a posse plena do bem em 2003, bem como que a presente ação
fora distribuída em março de 2011, tem-se que o postulante contava apenas oito anos de posse à
época da interposição do feito, deixando, portanto, de preencher um dos requisitos impostos pela
lei.

Outrossim,  entendo que o demandado não comprovou o exercício da posse,  sem
oposição e com animus domini, pelo prazo exigido pela legislação, o que obsta o acolhimento da
tese formulada por ele.

Assim, 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, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/13 J/04 (R)
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