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APELAÇÃO CÍVEL.  USUCAPIÃO EXTRAOR-
DINÁRIO. BEM IMÓVEL. ART. 1.238 DO CÓ-
DIGO CIVIL. SOMA DE POSSES DOS ANTE-
CESSORES.  ACESSIO POSSESSIONIS.  REQUI-
SITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DESPROVI-
MENTO.

-  Nos termos do art.  1238,  caput, do Código Civil,
para  a  declaração  da  aquisição  da  propriedade  por
meio da usucapião extraordinária é necessária a de-
monstração do tempo e da  posse mansa,  pacífica  e
ininterrupta sobre o bem, com animus domini.

- Para efeito de usucapião, a lei confere a possibilida-
de  ao interessado de  acrescentar  à  sua  posse a  dos
seus antecessores (accessio possessionis), desde que
demonstre que as posses anteriores foram contínuas e
pacíficas.

- A soma das posses em favor do sucessor singular
deve ser demonstrada por meio de prova testemunhal
incisiva, capaz de revelar concretamente o exercício
do real poder de fato sobre a coisa pelos antecessores,
mostrando-se insuficiente para tal desiderato, a mera
alegação.

- Não comprovado pelos usucapientes a configuração
dos requisitos legais, não há como ser reconhecida a
prescrição aquisitiva da propriedade.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vamberto Segundo
Oliveira e Janicer Ferreira de Souza hostilizando sentença (fls. 108/109) da
lavra do Juízo de Direito da 7ª Vara Mista da Comarca de Patos, que julgou
improcedente a Ação de Usucapião ajuizada pelos ora apelantes.

Em  sede  de  exordial,  alegaram  os  autores  serem  legítimos
possuidores do imóvel residencial situado  na R. Alto Casteliano, nº 88, Bairro
Santo  Antônio,  na  cidade  de  Patos/PB,  com  as  medidas  e  confrontações
descritas na inicial.

Aduziram  que  o  bem  foi  por  eles  adquirido  por  meio  de
contrato  particular  de  compra  e  venda  firmado  com  a  Sra.  Dalvanira
Bernardino  Santos  da  Costa  e  seus  irmãos.  Asseveram  que  o  imóvel  não
possui  registro,  pretendendo  a  declaração  da  prescrição  aquisitiva  do  bem
como forma de regularizá-lo.

Consignaram  que  a  sua  posse,  somada  com  a  dos  seus
antecessores, ultrapassa 20 (vinte) anos, sendo mansa, pacífica e ininterrupta.

O juízo de origem determinou a intimação dps autores para, em
cinco  dias,  providenciar  a  certidão  do  cartório  de  registro  de  imóveis.
Ademais,  ordenou  a  citação  daquele  em cujo  nome estivesse  registrado  o
imóvel,  dos  confinantes  e  a  publicação  de  edital  de  citação  dos  eventuais
interessados  e  ausentes,  bem  como  a  notificação  das  Fazendas  Nacional,
Estadual e Municipal (fls. 11).

Manifestação da Fazenda Pública do Estado, União e Município
(fls. 24, 41, 43), informando que não possuem interesse no feito.

O Ministério Público apresentou cota, requerendo a intimação
pessoal  dos autores para providenciar  a certidão cartorária do imóvel,  bem
como para especificar as provas com que pretendem comprovar o período de
prescrição aquisitiva do imóvel usucapiendo (fls. 28).

Realizada audiência de instrução, foi colhido o depoimento da
testemunha arrolada pelos autores (fls. 78).

Juntada de ofício emitido pelo Cartório, atestando a ausência de
registro em relação ao imóvel especificado na inicial e a divergência entre a
planta apresentada às fls. 09 e a aprovação pela Prefeitura de Patos (fls. 83).

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  de  primeiro  grau  julgou
improcedente o pedido inicial (fls. 108/109).

Inconformados,  os  promoventes  interpuseram  Recurso
Apelatório  (fls.  112/116),  em  cujas  razões  defendem que,  ao  contrário  do
entendimento  exarado na  sentença recorrida,  não  há  divergência quanto  ao
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número do imóvel, tendo sido certificado pelo meirinho que o número nº 88
deu lugar ao nº 239. 

Afirmam que exerceram a posse mansa e pacífica sobre o bem
imóvel  em  litígio  pelo  tempo  necessário  para  a  prescrição  aquisitiva
extraordinária.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
desprovimento do recurso (fls. 126).

É o relatório.

VOTO.

Destaco  que  a  decisão  ora  recorrida  fora  publicada  sob  a
vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

Conforme relatado,  insurgem-se os ora apelantes  em face da
sentença prolatada pelo MM. Juiz de primeiro grau que julgou improcedente a
ação de usucapião por eles ajuizada, por entender que os autores não lograram
êxito em demonstrar que houve a posse mansa, pacífica e duradoura sobre o
bem usucapiendo.

Os  promoventes  buscam  que  lhes  seja  atribuído  o  domínio
sobre o imóvel reivindicado. Para tanto, pretendem ver somada a sua posse à
de seus antecessores, completando-se, assim, o lapso de tempo exigido para o
reconhecimento  do  usucapião  extraordinário,  nos  termos  do  art.  1.238  do
Código Civil. 

Como é sabido,  a  usucapião constitui  forma de aquisição da
propriedade  pela  posse  qualificada  da  coisa,  uma  vez  preenchidos
determinados pressupostos legais. Neste passo, a aquisição por usucapião de
bens imóveis pode ser: ordinária, extraordinária e especial.

Destarte,  para  a  declaração  da  aquisição  da  propriedade  por
meio da usucapião, três requisitos são essenciais: o tempo, a posse mansa e
pacífica e  o  animus domini.  Além disso,  o bem deve ser  suscetível  de ser
usucapido. 

Outrossim,  a  depender  da  espécie  de  usucapião,  a  lei  exige
ainda a configuração de outros requisitos específicos, a exemplo do justo título
e boa-fé para a modalidade ordinária.

Volvendo-se  ao  caso  em  espeque,  que  trata  da  usucapião
extraordinária,  regulada  no  art.  1238  do  Código  Civil,  tem-se  que  restará
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configurada  pelo  só  fato  da  posse,  cabendo  ao  requerente,  deste  modo,
demonstrar  que  esta  ocorreu  sem  interrupção  nem  oposição  durante
determinado  período  de  tempo,  que  pode  ser  de  15  anos  ou  10  anos,
dispensando-se a presença de justo título e boa-fé. 

Eis a redação do art. 1.238 do Código Civil:

“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”

Ademais,  o artigo 1.243 do referido diploma legal  confere a
possibilidade  ao  interessado  de  acrescentar  à  sua  posse  a  dos  seus
antecessores,  para o fim de computar-se o lapso exigido para o usucapião,
desde que demonstre que as posses anteriores foram contínuas e pacíficas.

Sobre o tema, leciona Orlando Gomes:

"É  permitido  juntar  posse  para  usucapir.  O
possuidor  pode  acrescentar  à  sua  posse  a  do  seu
antecessor,  contanto  que  ambas  sejam contínuas  e
pacíficas. A acessão de posses - acessio possessionis
-  toma aspectos diferentes conforme se verifica em
virtude  de  título  universal  ou  singular.  O herdeiro
acrescenta  obrigatoriamente  à  sua  posse  a  do
defunto.  É  uma  continuação,  transmitindo-se,  por
conseguinte, com todas as suas virtudes e vícios. A
acessão  a  título  singular  não  é  obrigatória.  O
adquirente soma a sua posse à do transmitente, se
quer. Evidentemente, verifica-se a junção quanto as
duas posses  têm as mesmas qualidades.  Mas,  se  a
posse do antecessor era de má-fé, a soma não se dá.
O  vício  não  comunica,  entretanto,  à  posse  do
sucessor.  A  acessão  interessa,  todavia,  para  a
usucapião que dispensa a boa-fé." 
(Direitos Reais, 19ª ed., at.  por Luiz Edson Fachin.
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 191). 

No  caso  em  comento,  não  lograram  êxito  os  apelantes  em
demonstrar o exercício da posse mansa e pacífica dos antecessores pelo lapso
temporal exigido no artigo 1.238 do Código Civil.
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Compulsando  detidamente  os  autos,  verifico  que  o  contrato
particular de compromisso de compra e venda do imóvel, anexado às fls. 07,
somente evidencia o exercício do poder fático pelos demandantes, a partir de
28 de janeiro de 2008.

Contudo, o referido documento, por si só, é inábil a demonstrar
a prática de atos efetivos de posse por todos aqueles que ocuparam o imóvel
usucapiendo e pelo tempo necessário à caracterização da prescrição aquisitiva.

O mesmo se diga da prova oral produzida pelos recorrentes. O
Sr. José Ribamar de Araújo Júnior, testemunha do autor, inquirida em sede de
audiência  de  instrução  (fls.  78/79),  embora  tenha  afirmado  conhecer  da
aquisição do imóvel pelo apelado, não trouxe qualquer informação relevante
sobre os proprietários anteriores, em especial o tempo em que estes estiveram
na posse do bem.

Importante pontuar, por oportuno, que a acessio possessionis –
ou seja, a acessão ou junção da posse em favor do sucessor singular – deve ser
demonstrada  por  meio  de  prova  testemunhal  incisiva,  capaz  de  revelar
concretamente  o  exercício  do  real  poder  de  fato  sobre  a  coisa  pelos
antecessores, mostrando-se insuficiente para tal desiderato, a mera alegação,
como se observa no caso em análise.

Neste sentido:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
ORDINÁRIA - PERÍODO AQUISITIVO - SOMA DE
POSSES  -  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS DAS POSSES ANTERIORES.
Havendo  soma  de  posses,  o  usucapiente  deve
demonstrar  que  as  posses  anteriores  possuíam  os
mesmos requisitos que a lei exige e que ele afirma
ter, quais sejam, posse mansa, pacífica e com ânimo
de dono” 
(TJMG, AC 10416120005374001 MG, Relator Des.
Veiga  de  Oliveira,  10ª  Câmara  Cível,  Publicação:
15/06/2015)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.  PRESSUPOSTOS  NÃO
COMPROVADOS.  SOMA  DE  POSSES.  NÃO
DEMONSTRADA  A  NATUREZA  DA  POSSE
ANTERIOR.
A prova dos  fatos  constitutivos  do  direito  incumbe
aos  autores,  nos  termos  do  art.  333,  I,  do  CPC.
Alegação  de  aquisição  onerosa  da  posse,  com
pretensão  de  acessio  possessionis,  carente  de
elementos  probatórios.  Pretensão  de  comprovação
dos requisitos do art. 550 do CCB/1916 e da alegada
soma  de  posses,  apenas  com  base  em  dois
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testemunhos.  Prova  frágil,  que  não  autoriza  a
declaração de propriedade originária. Descabido o
pleito de reabertura da instrução, para comprovação
daquilo que deveria ter sido demonstrado durante o
trâmite  da  ação.  Impossibilidade  de  exame  do
processo  sob  a  ótica  da  usucapião  constitucional
urbana,  como  pretendido  na  apelação,  porquanto
não  produzidas  provas  referentes  a  este  instituto.
Sentença  confirmada.  NEGARAM  PROVIMENTO
AO RECURSO. UNÂNIME.” 
(Apelação  Cível  Nº  70050518463,  Décima  Oitava
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Nelson José Gonzaga, Julgado em 28/03/2013)

Assim sendo, não comprovado pelos usucapientes a detenção
do bem, mansa e pacificamente, com animus domini, de forma contínua, pelo
prazo  legalmente  previsto,  não  há  como  ser  reconhecida  a  prescrição
aquisitiva da propriedade.

Desse  modo,  não  restando  preenchidos  os  requisitos  à
configuração do usucapião, escorreita a sentença que julgou improcedente a
pretensão inaugural.

Por  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  recurso,
mantendo incólume a sentença proferida.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 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 e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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