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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000438-56.2011.815.0031- Alagoa Grande
RELATORA : Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Maria Lúcia Gomes de Oliveira e Silva 
ADVOGADO : Júlio César de Oliveira Muniz (OAB/PB Nº. 12.326)
APELADO : Maxdilene Alves de Lima Silva 
DEFENSORA : Maria de Fátima de Lisboa      

DIREITO  CIVIL  – AÇÃO  ORDINÁRIA  – USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA  – IMPROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO
GRAU – APELAÇÃO CÍVEL – AUTORA QUE NÃO DETÉM
A POSSE  DO IMÓVEL  QUE  PRETENDE  USUCAPIR  –
REQUISITOS  PARA  A  AQUISIÇÃO  ORIGINÁRIA  DE
PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIA  –
ART.  1.238 DO CC/02  –  INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
POSSE –  NEGÓCIO  JURÍDICO  REALIZADO  POR
HERDEIRO NÃO POSSUIDOR DO BEM – NULIDADE –
SENTENÇA  MANTIDA –  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

Não se desincumbindo a autora de demonstrar os requisitos
previstos  no  artigo  1.238  do  Código  Civil,  quais  sejam a
posse  mansa,  pacífica  e  com  animus  domini  por  quinze
anos ininterruptos, o julgamento de improcedência é medida
que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Lúcia Gomes de
Oliveira e Silva contra a sentença (fls.  70/71-verso) prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alagoa Grande nos autos da Ação de Usucapião
ajuizada pela Apelante em face do espólio de João de Lima, representado por
Marcos Eliomar de Lima.
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Na peça exordial,   a  autora  alegou que,  desde abril  de  2010,
detém a posse mansa e pacífica do imóvel localizado na rua 7 de setembro, nº
140, centro, no Município de Alagoa Grande/PB, por meio de contrato particular
de cessão de direitos de posse  firmado com o representante do espólio de
João de Lima, fl. 09.  Asseverou, ainda, que, somada a sua posse com a dos
seus antecessores,  alcança mais de quinze anos, razão pela qual requereu a
aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária.  

A Sr. Maxdilene Alves de Lima Silva, filha do Sr. João de Lima,
contestou a ação, afirmando que não concordou com a transação realizada
unilateralmente  por  seu  irmão,  representante  do  espólio,  pugnando  pela
improcedência do pedido e reconhecimento da litigância de má-fé.

A sentença primeva julgou improcedente o pedido formulado na
exordial,  extinguindo  o  processo  com  resolução  de  mérito,  por  entender
ausentes os requisitos “volitivo e temporal essenciais para o alcance de sua
pretensão” (fl. 71).

Nas razões recursais, a autora/ apelante aduz que:

a) o imóvel em questão não possui registro no Cartório de Alagoa
Grande/PB, concluindo-se que não há proprietário, mas sim possuidores;

b)  as  posses  devem ser  unidas,  nos  termos  do  art.  1.243  do
CC/02,   a  fim  de  contar  o  tempo  exigido  pela  Lei  Civil  à  concessão  da
usucapião extraordinária, considerando-se desde novembro de 1986, a posse
do Sr. João de Lima, seguida, a partir de dezembro de 1997, pela posse dos
seus herdeiros Marcos Eliomar de Lima e Maxdilene Alves de Lima Silva, até a
posse da Apelante, a partir de abril de 2010, todas contínuas e pacíficas, sob
sua ótica.

Por  fim,  pugna pelo provimento do recurso,  a  fim de que seja
reformada a sentença impugnada, julgando-se totalmente procedente o pedido
inicial,  sob o argumento de que  se encontram presentes  todos  os requisitos
elencados no art.  1.238 do CC/02,  notadamente  a posse mansa e pacífica
durante o tempo legalmente prescrito.

Devidamente  intimada,  a apelada apresentou  contrarrazões
(fls.  80/82), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da
decisão vergastada,  expondo que não poderia ter havido negócio sem o seu
consentimento e sem a partilha de bens, inexistindo inventário em nome de
João de Lima. Postula ainda o reconhecimento da litigância de má-fé. 

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo  desprovimento do
recurso (fls. 90/96).

VOTO
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O  cerne  da  questão  é  saber  se  os  requisitos  legais  para  a
aquisição originária da propriedade imóvel conforme previsão do art. 1.238 do
CC/02, encontram-se presentes, justificando, assim, a procedência do pedido
autoral requerido pela apelante.

Eis o teor do art. 1.238 do CC/02:

CC/02.  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.

Parágrafo  único.  O  prazo  estabelecido  neste  artigo
reduzir-se-á  a  dez  anos  se  o  possuidor  houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele
realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Da análise do texto legal tenho que os requisitos necessários à
concessão da usucapião extraordinária são a posse mansa, pacífica e contínua
do  bem,  com  animus  domini, durante  o  lapso  mínimo  de  quinze  anos,
independente de título e boa-fé. 

Nessa linha de pensamento, a tese da apelante/autora, no sentido
de que possui todos os requisitos necessários à aquisição da propriedade do
imóvel objeto da lide, não se sustenta quando confrontada com as provas dos
autos. 

Isso porque,  a  apelante  nunca teve a posse do imóvel,  sendo
certo que esse era possuído pelo espólio de João de Lima, conforme faz prova
o doc. de fl. 32,  corroborado pelos depoimentos às fls. 40/45. Assim, sem o
consentimento de todos os herdeiros, não é possível a transmissão sequer da
posse do bem. 

Nesse  sentido,  anoto  que  o  contrato  trazido  pela  autora  foi
realizado apenas entre ela e um dos herdeiros, não havendo prova que se
contraponha ao argumento da apelada no sentido de que não concordou com a
venda/cessão de direitos referente a todo o imóvel. 

No  máximo,  o  doc.  de  fls.  09  firmou  cessão  de  direitos
sucessórios  (art.  1.793 do CC) exclusivamente  em relação à cota parte  do
herdeiro Marcus Eliomar de Lima, o que certamente não corresponde ao imóvel
integral, por expressa vedação do art. 1.793, § 2º, do CC/02. E, ainda se assim
considerado,  descumpriu  elemento  substancial  de  validade,  qual  seja  sua
elaboração mediante escritura pública, a teor do art. 108 do CC/02. É, portanto,
negócio jurídico nulo de pleno direito. 

Ressalto que não há sequer a abertura de inventário/arrolamento,

                                            Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                            3    



Apelação Cível nº 0000438-56.2011.815.0031

razão  pela  qual  não  se  cogita  divisão de bens,  conclusão  respaldada  pela
certidão de fls. 65.

Afastada  a  posse  mansa  e  pacífica,  não  há  necessidade  de
averiguar o requisito temporal, tendo em vista que os pressupostos necessários
à concessão da usucapião extraordinária são cumulativos, razão pela qual não
adentrarei na análise do item “b” do relatório. 

Quanto  ao  argumento  trazido  no  item “a”,  entendo  que  não  é
relevante  para  o  deslinde  da  causa,  pois,  a  qualidade  de  possuidor  ou
proprietário  do  falecido  João  de  Lima  não  influencia  na  aquisição  da
propriedade do bem pela apelante. Essa sim, tem que comprovar sua condição
de possuidora, o que não foi feito no caso dos autos. 

Por  fim,  acosto-me a bem lançada argumentação desenvolvida
pela Procuradoria de Justiça  in casu, notadamente quando discorre que  “em
decorrência  da  nulidade  e,  portanto,  da  imprestabilidade  do  mencionado
documento,  nunca  houve,  de  fato,  a  transmissão  da  posse  do  imóvel  em
discussão para a Apelada” (fl. 96).

Não diverge a jurisprudência deste Tribunal local:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.ALEGAÇÃO  DE  PREENCHIMENTO
DE  TODOS  OS  REQUISITOS.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO
ATENDE  A  TODAS  AS  EXIGÊNCIAS  DO  ART.  1.238,
CAPUT,  DO  CC/02.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  DE
USUCAPIR.  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE  DO  STJ  E
TJPB. ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO
APELATÓRIO.
Em  conformidade  com a  Jurisprudência  do  Colendo  STJ,
“Quanto ao sistema de valoração das provas,  o legislador
brasileiro  adotou  o  princípio  do  livre  convencimento
motivado,segundo o qual o Juiz, ao extrair a sua convicção
das  provas  produzidas  legalmente  no  processo,  decide  a
causa de acordo com o seu livre convencimento, em decisão
devidamente fundamentada”1. Assim, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, dos argumentos trazidos pela
parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados  tenham  sido
suficientes  para  embasar  a  decisão,  o  que  restou
devidamente configurado na decisão recorrida.
Nos precisos termos do artigo 1.238,  caput,  do CPC,  são
requisitos  necessários  para  a  usucapião  extraordinária  do
imóvel  a  comprovação  da  posse  ad  usucapionem,
ininterrupta e sem oposição, consubstanciada na conjunção
do corpus (relação externa entre o possuidor e a coisa) e do
animus (vontade de ser dono), assim como o prazo de 15
anos. Nesse prisma, não demonstrados tais requisitos, deve-
se negar provimento ao recurso que transita nessa vereda.
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Segundo  a  Jurisprudência  dominante  e  abalizada  do
Colendo  STJ  e  desta  Corte,  “Para  configuração  da
prescrição aquisitiva é indispensável a segura comprovação
da posse com ´animus domini´”2.- Prescreve o artigo 557,
caput, do CPC que “O relator  negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior”.(TJPB, AC n.º0018100-45.2008.815.2001,
Rel.: Des. João Alves da Silva, D.J.: 02/07/2015).

Veja-se a posição do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.AÇÃO  DE  USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIO.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  Para  que  haja  o
reconhecimento  da  usucapião,  a  parte  deve  provar  o
cumprimento dos requisitos legais, dentre eles, que exerce a
posse  por  si  mesma,  de  forma  exclusiva  e  com  efetivo
animus domini pelo prazo determinado em lei, sem nenhuma
oposição  dos  demais  proprietários,  circunstâncias
inocorrentes no caso. 2. Agravo regimental não provido
(STJ  –  AgRg  no  AREsp:  470275  SP  2014/0021535-2,
Relator: Min. Luis Felipe Salomão, D. J.: 18/11/2014, T4 –
Quarta Turma, D.P.: Dje 21/11/2014).

USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIA  -  Na  usucapião
extraordinária,havendo o animus domini, basta comprovação
de dois  requisitos:  o  tempo contínuo e a  posse mansa e
pacífica, independentemente de título e boa-fé. - Comodato
verbal – Ausência de animus domini –Inexistência de prova
do  início  da  alteração  na  natureza  da  posse  por  tempo
suficiente para a prescrição aquisitiva – Recurso desprovido.
(TJSP – APL: 0006619-51.2011.8.26.0101 SP, Rel.: Alcides
Leopoldo  eSilva  Júnior,  D.J.:  04/08/2015,  1ª  Câmara  de
Direito Privado, D.P.:05/08/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Art. 183 da
Constituição Federal e art. 1.240 do Código Civil. O instituto
requer que o interessado comprove a posse como sua de
área urbana de até 250m²,  por cinco anos ininterruptos e
sem oposição,  utilizando-a  como sua  moradia  ou  de  sua
família,  desde  que  não  seja  proprietário  de  outro  imóvel
urbano ou rural.  In casu, a autora não logrou êxito em
preencher  os  requisitos.  Sentença  de  improcedência
mantida.  Desprovimento  do  recurso  (TJRJ;  APL
0044713-09.2010.8.19.0001; Décima Oitava Câmara Cível;
Rel.  Des. Eduardo de Azevedo Paiva; Julg. 27/05/2015;
DORJ 28/05/2015).

Portanto,  não  configurados  os  requisitos  necessários  à
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procedência da pretensão de usucapir  o  imóvel  descrito  na  inicial,  por  não
restar  configurada  a  posse  mansa,  pacífica  e  com  a  intenção  de  obter  o
domínio da Res, impõe-se a manutenção da sentença de piso. 

Quanto  ao  pedido  de  acolhimento  da  litigância  de  má-fé,  não
verifico  prova  da  configuração  de  qualquer  das  hipóteses  do  art.  17  do
CPC/1973, motivo pelo qual afasto tal alegação. 

À luz do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a
sentença, em harmonia com o parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

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

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/06
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