
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

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

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003614-32.2007.815.0371 – 5ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Evilásio Marques Pinto e outro
ADVOGADO : Maria Edna de Abrantes OAB/PB 11048 
APELADO : Romeu Gonçalves de Abrantes e outra
DEFENSORA : José Abrates Gadelha OAB/PB 3.029 e outra

APELAÇÃO  CÍVEL — AÇÃO  REIVINDICATÓRIA — AÇÃO DE 
USUCAPIÃO ORDINÁRIA CONEXA — ANÁLISE CONJUNTA DOS 
FUNDAMENTOS  DE  AMBAS  AÇÕES  —  POSSIBILIDADE  — 
POSSE  MANSA  E  PACÍFICA  —  AÇÕES  POSSESSÓRIAS 
ANTERIORES  JULGADAS  IMPROCEDENTE  —  AUSÊNCIA DE 
OBSTRUÇÃO  NO  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO 
AQUISITÓRIA — LAUDÊMIO — PROVA VÁLIDA — COMARCA 
QUE SE VALE DO REFERIDO COSTUME — DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

— . Anterior ação de reintegração de posse julgada improcedente que não altera a 
natureza pacífica e contínua da posse dos autores. Presença dos requisitos legais para a 
prescrição  aquisitiva  extraordinária.  Recurso  desprovido.  (TJSP;  APL  0744901-
14.1997.8.26.0100; Ac. 9197756; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. 
Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior; Julg. 23/02/2016; DJESP 02/03/2016)

— A meu sentir, não há como negar ao Requerente o direito de postular a formalização do  
negócio  regularmente  celebrado,  notadamente,  quando  restou  demonstrado  que  no 
Município de Sousa-PB existe uma elevada gama de imóveis que foram negociados por  
laudêmio, sendo o caso de se aplicar a disciplina contida no art. 113 do Código Civil,  
que dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os  
usos do lugar de sua celebração.  (Des. Leandro dos Santos , TJPB, APELAÇÃO CÍVEL 
Nº 0003176-35.2009.815.0371 )

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  rejeitar  a  preliminar  suscitada,  e,  no  mérito,  negar 
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Evilásio Marques Pinto e outra, 
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Sousa (fls.368/373) que, nos autos 
da  Ação Reivindicatória proposta  em face de Romeu Gonçalves de Abrantes e outra,  julgou 



improcedente o pedido autoral.
 
Os  apelantes,  às  fls.  270/279,  afirmaram  que  a  alegação  de  prescrição 

aquisitiva da propriedade foi trazida aos autos somente quando da oposição de uma ação própria, 
não existindo na contestação pedido expresso nesse sentido, e, que, por tais razões, não tendo a 
exceção de usucapião sido alegada no momento oportuno, esta deve ser considerada preclusa. 

Asseveram, também, que os recorridos jamais poderiam usucapir o imóvel 
em questão, tendo em vista que nunca tiveram ao seu lado os requisitos legais (justa posse e boa-fé). 
Alertam que a posse não era mansa e pacífica e que ingressou em tempo com ações possessórias, 
entretanto, estas foram extintas sem julgamento em razão da demora da justiça, e, que, por este 
motivo, o entendimento do juízo a quo de que “para a posse não ser considerada incontestada é 
preciso que as demandas possessórias sejam deferidas (...)”, não se aplicaria ao presente caso. 

Argumentam, ainda, que aquisição do bem em comento pelos recorridos não 
se  deu através  de escritura  pública,  mas sim através  de um instrumento particular  chamado de 
laudêmio, cujo valor se mostra imprestável para determinar a transferência do bem, não havendo 
que se falar em convalidação da venda em razão dos costumes locais. Por fim, requerem a reforma 
do julgado, com a consequente procedência do pedido autoral.

Intimados, os promovidos suscitaram a preliminar de não conhecimento do 
recurso, ante o desrespeito ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnaram pela manutenção do 
recurso. (fls.402/404).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 402/404, opinou rejeição 
da preliminar ventilada, e, no mérito, pronunciou-se apenas no sentido de que o feito retome seu 
caminho natural.

É o breve relatório. 

V O T O

Da Preliminar de Dialeticidade

O promovido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ante o 
desrespeito ao princípio da dialeticidade. 

Não assiste razão ao recorrido, conforme pode-se verificar a partir da leitura 
do  recurso  apelatório,  tendo  em  vista  que  apesar  do  mesmo  insistir  nos  argumentos  outrora 
utilizados,  o  faz  de  forma  prevalecer  a  tese  de  que  o  bem ora  em discussão  não  poderia  ser 
usucapido ante a falta do preenchimentos dos requisitos necessários.

é de natureza pública, e, portanto, não pode ser usucapido.

Desta feita, rejeito a preliminar ventilada.

MÉRITO

Os  autores,  ora  apelantes,  afirmam que  são  os  proprietários  de  fato  do 
imóvel situado no bairro Alto da Capanema, limitando-se ao norte com a Rua Professor Trajano, ao 



sul com a Rua Júlio Batista  de Melo, ao nascente com José Gonçalves da Silva e ao poente com 
Jozelito  Casimiro de Oliveira.

Asseveraram  também,  que  anteriormente  haviam  interposto  duas  outras 
ações  (Interdito  Proibitório  e  Reinvidicatória),  no  juizado  especial  cível,  sendo  porém,  ambas 
extintas.

Afirmaram  ainda,  por  ocasião  da  sua  inicial,  não  terem  os 
promovidos/apelados a posse justa do imóvel, requerendo no mérito a procedência da demanda, 
consistente na retirada dos requeridos do imóvel.

Por ocasião da sentença de primeiro grau, o magistrado a quo afirmou que 
para  a  procedência  da  ação  reivindicatória,  faz-se  necessário  o  preenchimento  de  alguns 
pressupostos:a)  provar  a  titularidade  atual  do  domínio;  b)  efetuar  sua  individualização;  c) 
comprovar a posse injusta da parte requerida. No que diz respeito aos dois primeiro requisitos, 
asseverou ter  o  promovente demonstrado a  presença  dos  mesmos.  Entretanto,  no que tange  ao 
último  requisito,  afirmou  o  juízo  a  quo  que:  “Conforme  relatado,  em  suas  contestações,  os  
requeridos  levantaram,  como  matéria  de  defesa,  a  usucapião,  não  sendo  demais  registrar   a 
possibilidade de tal exceção em sede de ação reivindicatória. Por outro lado, analisando as provas 
vertidas aos autos, estou convencido da presença dos requisitos necessários para o acolhimento 
desta tese defensiva,  na medida em que,  os pressupostos da usucapião ordinária,  regulada no  
art.551, do Código Civil de 1916, mostra-se presentes.”

Pois bem.

Afirmam  inicialmente  os  promoventes/apelantes  que  a  alegação  de 
prescrição aquisitiva da propriedade foi trazida aos autos somente quando da oposição de uma ação 
própria, não existindo na contestação pedido expresso nesse sentido, e, que, por tais razões, não 
tendo  a  exceção  de  usucapião  sido  alegada  no  momento  oportuno  esta  deve  ser  considerada 
preclusa.

Verifica-se  correta  a  afirmação  do  recorrente  de  que  “a  alegação  da 
prescrição aquisitiva da propriedade foi trazida aos autos somente quando da oposição de uma  
ação própria, não existindo na contestação pedido expresso nesse sentido (...)”

Entretanto,  no  que  pese  a  referida  alegação  ter  sido  trazida  apenas  por 
ocasião da ação de usucapião, observa-se que a presente demanda reivindicatória (Proc nº0003614-
32.2007.815.0371) e a de usucapião (Proc nº 0006509-63.2007.815.0371) encontram-se apensas em 
razão da conexão existente entre ambas. Desta feita, seria impossível ao juízo de primeiro grau não 
levar as considerações existentes numa e noutra ação para se chegar a conclusão final. Ora, tendo o 
magistrado reconhecido o usucapião na demanda de nº  0006509-63.2007.815.0371, não poderia 
analisar a  presente reivindicatória sem trazer os fundamentos que utilizou-se para reconhecer o 
usucapião na outra ação apensa, haja vista estarem umbilicalmente interligadas. 

Logo, o fato do juiz ter afirmado  que o demandado trouxe na sua defesa a 
alegação de exceção de usucapião, nada mais é do que um mero equívoco, já que não teria como 
decidir uma ou outra ação sem tocar no fundamento meritório de ambas.

Os  recorrentes  asseveram  também,  que  os  recorridos  jamais  poderiam 
usucapir o imóvel em questão, tendo em vista que nunca tiveram ao seu lado os requisitos legais, 
quais sejam estes: justa posse e boa-fé.



Foi aplicado ao presente caso na sentença objurgada o art.2.028 do Código 
Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na 
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido 
na lei revogada. 

Tendo em vista que os recorridos estão na posse do imóvel desde o dia 05 de 
março de 1997, conforme documento de fl.52 e o prazo da usucapião ordinária por ocasião da 
entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia ultrapassado mais da metade do prazo de 10 
anos do Código de 1916, constata-se que o prazo para verificação do usucapião é o do art.551 do do 
citado Codex.

Reza o art.551 do Código Civil de 1916:

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por dez anos entre presentes, 
ou quinze entre ausentes, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo 
título e boa fé.      

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os 
que habitem município diverso.

Logo, tendo a demanda em questão sido proposta em 11.06.07, observa-se 
que o prazo do usucapião ordinário de 10 anos, já havia sido ultrapassado.

No que diz respeito a posse injusta,   magistrado de primeiro grau assim 
manifestou-se:“(...) relativamente ao requisito do justo título, entendo que o mesmo documento de 
fls.52 deve ser entendido como tal, em virtude das peculiaridades do caso concreto. Com efeito, a  
situação imobiliária da comarca de Sousa é peculiar. A maioria dos imóveis não está devidamente  
regularizada no registro imobiliário, sendo a Paróquia Local proprietária, pelo que se percebe, de  
boa parte dos imóveis aqui localizados, ao passo que,  através do instituto da enfiteuse,  a dita 
Paróquia transfere para os particulares o domínio útil  dos bens imóveis, sendo todos esses atos  
registrados, exclusivamente, nos cadastros da Diocese.”

O  documento  de  fl.52  a  que  se  refere  o  juiz  sentenciante  trata-se  do 
pagamento do laudêmio e consequente transferência do imóvel em questão para os recorridos pela 
antiga proprietária, a Sra. Irismar Alexandre Cruz.

O  Des.  Leandro  do  Santos,  em  voto  de  sua  lavra  assim  expôs  seu 
entendimento  a  respeito  da  validade  dos  negócios  jurídicos  realizados  através  de  Laudêmio na 
comarca de Sousa:

A meu sentir, não há como negar ao Requerente o direito de postular a formalização do 
negócio  regularmente  celebrado,  notadamente,  quando  restou  demonstrado  que  no 
Município de Sousa-PB existe uma elevada gama de imóveis que foram negociados 
por laudêmio, sendo o caso de se aplicar a disciplina contida no art. 113 do Código 
Civil, que dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé 
e os usos do lugar de sua celebração.  (Des. Leandro dos Santos , TJPB,  APELAÇÃO 
CÍVEL Nº 0003176-35.2009.815.0371 )

Desta feita, não há que se falar em imprestabilidade do documento de fl.52 
para se aferir a posse justa dos recorridos.

No que diz respeito a boa-fé, consoante o robusto entendimento lecionado 
por Farias & Rosenvald (2007, p. 281), a boa-fé está atrelada ao estado subjetivo de ignorância do 



usucapiente quanto ao vício ou obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa. Nesta toada, a boa-fé 
encontra assento na convicção que o possuidor tem de que o bem usucapiendo lhe pertence, ou seja, 
quando ao adquirir a coisa, falsamente supõe ser o seu proprietário.

Ora,  no  momento  da  aquisição  do  imóvel,  os  recorridos  desconheciam 
qualquer impedimento em relação ao imóvel,  não havendo que se falar  portanto em má-fé dos 
apealados.

Afirmaram  ainda  os  recorrentes  que  o  usucapião  não  poderia  ter  sido 
reconhecido, tendo em vista que a posse dos apelados jamais foi mansa e pacífica e que ingressou 
em tempo com ações possessórias, entretanto, estas foram extintas sem julgamento em razão da 
demora da justiça, e, que, por este motivo, o entendimento do juízo a quo de que “para a posse não 
ser considerada incontestada é preciso que as demandas possessórias sejam deferidas (...)”, não se 
aplicaria ao presente caso. 

O juízo de primeiro grau por ocasião da sentença (fls.257/261) que decidiu a 
ação de usucapião assim manifestou-se: “É que a mansidão e a pacificidade da posse, para fins de  
usucapião,  somente  cessa  com  o  reconhecimento  da  procedência  da  demanda  possessória  ou 
petitória, na qual os usucapientes figurem como réu. Nesse sentido, novamente, trago à colação os  
ensinamentos de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: A pacificidade da posse cessa apenas no 
instante  em que  há  oposição  judicial  por  parte  de  quem pretende  retomá-la,  condicionada  a 
interrupção da usucapião ao reconhecimento da procedência da sentença transitada em julgado na  
ação possessória ou petitória na qual o usucapiente figura como réu.”

Confirmando a correta tese esposada pelo juiz de base, assim vem decidindo 
os Tribunais pátrios:

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.  Anterior ação de reintegração de posse 
julgada  improcedente  que  não  altera  a  natureza  pacífica  e  contínua da  posse  dos 
autores. Presença dos requisitos legais para a prescrição aquisitiva extraordinária. Recurso 
desprovido.  (TJSP;  APL 0744901-14.1997.8.26.0100;  Ac.  9197756;  São Paulo;  Primeira 
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva Júnior; Julg. 23/02/2016; 
DJESP 02/03/2016) 

SENTENÇA.  Ação  de  usucapião  extraordinário  Julgamento  extra  petita  Inocorrência 
Decisão que observou os limites da demanda (pedido e causa de pedir). Vício alegado pelos 
apelantes que, na verdade, dizem respeito ao mérito da causa e com ele deve ser julgado, 
assim como as  preliminares  de  falta  de  interesse  de  agir  e  impossibilidade  jurídica  do 
pedido  Preliminares  rejeitadas.  PETIÇÃO INICIAL Inépcia  Inocorrência  Peça  instruída 
com certidão atualizada do imóvel usucapiendo, planta e memorial descritivo. Qualificação 
de todos os confrontantes desnecessária Usucapião de apartamento. Citação destes que deve 
se dar na pessoa do síndico, de modo a viabilizar o exercício do direito de ação. Prédio com 
muitas  unidades  autônomas,  algumas  supostamente  desocupadas,  outras  locadas  ou 
vendidas  por  instrumento  particular  ainda  pendente  de  registro,  o  que  dificultaria 
enormemente o exercício do direito de ação dos autores. Citação dos confinantes, ademais, 
que somente se justifica em função de eventual ampliação de limites, coisa não verificada, 
no caso Citação realizada na pessoa da síndica válida. Preliminar rejeitada. USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO Bem imóvel Antecessora dos autores que adquiriu o imóvel em 1992, 
por  meio  de  um  "contrato  de  gaveta",  assumindo  o  pagamento  das  prestações  do 
financiamento, impostos e demais encargos, ocupando-o diretamente por mais de dez anos, 
locando-o em seguida, cedendo, por fim, seu uso ao filho, dono dos móveis existentes no 
local Hipótese em que a ação de reintegração de posse julgada improcedente não tem o 
condão de caracterizar oposição à posse ad usucapionem. Posse mansa e pacífica não 
desconfigurada Prova de que os requerentes, por si e por sua antecessora, encontram-se na 
posse  do  imóvel  por  tempo superior  a  15  anos,  com animus  domini.  Ação  procedente 



Recurso  desprovido.  (TJSP;  APL 0022346-46.2011.8.26.0361;  Ac.  8346258;  Mogi  das 
Cruzes;  Primeira Câmara de Direito  Privado;  Rel.  Des.  Rui Cascaldi;  Julg.  31/03/2015; 
DJESP 09/04/2015)

Quanto a alegação de demora do judiciário para julgar a demanda e, que, 
portanto,  o  entendimento do juiz  de primeiro grau de que “para a posse não ser considerada 
incontestada é preciso que as demandas possessórias sejam deferidas (...)” não seria aplicado, não  
merece acolhimento. É que conforme se verifica a partir da leitura dos autos, a primeira demanda 
possessória  (Proc.  nº037990023097  –  fls.72/75)  interposta  pelos  recorrentes  foi  julgada 
improcedente  em  razão  da  ausência  de  provas  e  a  segunda  (Proc.  Nº  037.2003.004.635-5  – 
fls.221/224)  em razão  do  valor  arbitrado  na  inicial  ultrapassar  o  valor  de  alçada  dos  juizados 
especiais à época. Logo, verifica-se os promoventes contribuíram para a demora no deslinde da 
causa, já que por duas vezes deram causa a extinção do processo em que se discutia os mesmos 
fundamentos da presente demanda.

Isto  posto,  rejeito  a  preliminar  suscitada,  e,  no  mérito,  NEGO 
PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo, in totum, a decisão objurgada. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, Exmo. Des. Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. 
Des. José Aurélio da Cruz, e 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



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003614-32.2007.815.0371 – 5ª Vara da Comarca de Sousa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Evilásio Marques Pinto e outra, 
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Sousa (fls.368/373) que, nos autos 
da  Ação Reivindicatória  proposta  em face  de Romeu Gonçalves  Sarmento  e  outra,  julgou 
improcedente o pedido autoral.

 
Os  apelantes,  às  fls.  270/279,  afirmaram  que  a  alegação  de  prescrição 

aquisitiva da propriedade foi trazida aos autos somente quando da oposição de uma ação própria, 
não existindo na contestação pedido expresso nesse sentido, e, que, por tais razões, não tendo a 
exceção de usucapião sido alegada no momento oportuno, esta deve ser considerada preclusa. 

Asseveram, também, que os recorridos jamais poderiam usucapir o imóvel 
em questão, tendo em vista que nunca tiveram ao seu lado os requisitos legais (justa posse e boa-fé). 
Alertam que a posse não era mansa e pacífica e que ingressou em tempo com ações possessórias, 
entretanto, estas foram extintas sem julgamento em razão da demora da justiça, e, que, por este 
motivo, o entendimento do juízo a quo de que “para a posse não ser considerada incontestada é 
preciso que as demandas possessórias sejam deferidas (...)”, não se aplicaria ao presente caso. 

Argumentam, ainda, que aquisição do bem em comento pelos recorridos não 
se  deu através  de escritura  pública,  mas sim através  de um instrumento particular  chamado de 
laudêmio, cujo valor se mostra imprestável para determinar a transferência do bem, não havendo 
que se falar em convalidação da venda em razão dos costumes locais. Por fim, requerem a reforma 
do julgado, com a consequente procedência do pedido autoral.

Intimados, os promovidos suscitaram a preliminar de não conhecimento do 
recurso, ante o desrespeito ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnaram pela manutenção do 
recurso. (fls.402/404).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 402/404, opinou rejeição 
da preliminar ventilada, e, no mérito, pronunciou-se apenas no sentido de que o feito retome seu 
caminho natural.

É o Relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 03 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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