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– O condômino tem legitimidade para usucapir
em nome próprio, desde que exerça a posse por si
mesmo,  ou  seja,  desde  que  comprovados  os
requisitos legais atinentes à usucapião, bem como
tenha  sido  exercida  posse  exclusiva  com  efetivo
animus domini pelo prazo determinado em lei, sem
qualquer  oposição dos demais proprietários.(STJ -
REsp  668.131/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
19/08/2010, DJe 14/09/2010)
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– Súmula  237  STF:  O  usucapião  pode  ser
argüido em defesa.

- Nas hipóteses em que a sentença é despida
de cunho condenatório,  os honorários advocatícios
devem ser  fixados mediante apreciação equitativa,
observados o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço,  a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, REJEITAR  a preliminar  e,  no  mérito,  PROVER
PARCIALMENTE A APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 314.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível  interposta por Jackson Bandeira

Pereira e outros, inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª

Vara da Comarca de Cajazeiras que julgou improcedente o pedido por eles

formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em

face de Donaciano Donato Pereira Júnior, Adelsilio Pereira Bandeira, Espólio

de João Pereira Bandeira, Juliana Bandeira e Janaira Bandeira.

Os Apelantes ajuizaram a Ação afirmando que, com os Réus,

são condôminos de dois imóveis, um localizado na Rua Epifânio Sobreira, e o

outro na Rua Joaquim de Souza, nº 184, havidos por herança de Donaciano

Donato  Pereira,  falecido  em  28/12/1984,  na  proporção  de  1/8  para  cada

condômino. 

Sustentaram  que  o  primeiro  promovido,  Donaciano  Donato

Pereira Júnior, usufrui  com exclusividade dos imóveis há mais de 20 (vinte)

anos, desde a realização da partilha. Por essa razão, pleitearam a dissolução

do condomínio, com a venda dos imóveis, partilha dos valores na proporção de

seus  quinhões  e  reparação  pelos  danos  materiais  a  eles  causados  pela

utilização exclusiva do bem pelo primeiro Réu. 
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Ao proferir sentença, o Juiz a quo inicialmente excluiu o Espólio

de  João  Pereira  Bandeira  da  lide,  porque  além  de  os  herdeiros  deste  já

estarem compondo a lide, com a partilha, o espólio deixou de existir para todo

e qualquer fim de direito. No mérito, acolheu a tese de usucapião alegada pela

defesa de Donaciano Donato Pereira Júnior e julgou improcedente o pedido.

Inconformados, os Autores interpuseram Apelação alegando a

qualidade  do  Apelado  de  mero  administrador  do  condomínio  e  a

impossibilidade  de  usucapião,  em  razão  da  ausência  do  animus  domini,

invocando os artigos 1.324, 497 e 640 do Código Civil (fls. 277/280). 

Sustenta,  ainda,  a  exorbitância  do  valor  fixado  a  título  de

honorários de sucumbência, pugnando por sua minoração (fls. 282/284).

Ao final, pugnaram pelo provimento do Apelo para declarar a

extinção do condomínio existente entre as partes, procedendo-se à venda do

imóvel  e  a  condenação  do  Apelado  Donaciano  Donato  Pereira  Júnior  ao

pagamento de indenização, a título de aluguéis dos imóveis. Alternativamente,

requer a redução do valor fixado a título de honorários de sucumbência (fl.

285). 

Contrarrazões às  fls.  291/293 e  às  fls.  294/297,  pelos  Réus

Adelcidio  Pereira  Bandeira  e  Donaciano  Donato  Pereira  Júnior,  suscitando,

preliminarmente, a intempestividade da Apelação, e, no mérito, a manutenção

da Sentença. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  Geral  opinou  pela

rejeição da preliminar de intempestividade, não se pronunciando sobre o mérito

(fls. 302/305). 

É o relatório.

VOTO
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1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

Não  assiste  razão  aos  Apelados,  posto  que  a  Sentença  foi

publicada  no  Diário  da  Justiça  no  dia  21/11/2014  (sexta-feira)  (fl.  273),

iniciando-se o prazo recursal no dia 24/11/2014 (segunda-feira), expirando-se

no dia 08/12/2014 (segunda-feira). 

Contudo, sendo o dia 08/12/2014 feriado, por força do Decreto-

Lei  nº  8.292/45,  o  termo  a  quo do  prazo  recursal  prorroga-se  para  o  dia

09/12/2014 (terça-feira). 

2. MÉRITO

Não assiste razão ao Apelante. 

A  jurisprudência  tem  admitido  a  possibilidade  do

condômino/herdeiro usucapir desde que comprovada a posse exclusiva sobre

parte  determinada  do  imóvel,  ou  sobre  a  totalidade  deste,  bem como  dos

demais requisitos determinados pela lei. Nesse sentido, confira-se: 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  USUCAPIÃO.  CONDOMÍNIO.
SÚMULA  7/STJ.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
HOSTILIZADA  PELAS  SUAS  RAZÕES  E
FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
ser possível  ao condômino usucapir  se exercer
posse exclusiva sobre o imóvel. Precedentes.
II  -  Não  houve  qualquer  argumento  capaz  de
modificar  a  conclusão  alvitrada,  que  está  em
consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte,  devendo  a  decisão  ser  mantida  por  seus
próprios fundamentos.
Agravo improvido.
(STJ -  AgRg  no  Ag  731.971/MS,  Rel.  Ministro
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
23/09/2008, DJe 20/10/2008)

AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  HERDEIRA.
POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE.  AUSÊNCIA  DE
PRONUNCIAMENTO  PELO  TRIBUNAL  ACERCA
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DO CARÁTER PÚBLICO DO IMÓVEL OBJETO DE
USUCAPIÃO QUE ENCONTRA-SE COM A CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL.  PROVIMENTO  DO
RECURSO ESPECIAL.
1.  O condômino tem legitimidade para usucapir
em nome próprio, desde que exerça a posse por
si mesmo, ou seja, desde que comprovados os
requisitos  legais  atinentes  à  usucapião,  bem
como tenha sido exercida posse exclusiva com
efetivo  animus  domini  pelo  prazo  determinado
em  lei,  sem  qualquer  oposição  dos  demais
proprietários  .
2.  Há  negativa  de  prestação  jurisdicional  em
decorrência de não ter o Tribunal de origem emitido
juízo de valor acerca da natureza do bem imóvel que
se pretende usucapir,  mesmo tendo os recorrentes
levantado  a  questão  em  sede  de  recurso  de
apelação e em embargos de declaração opostos ao
acórdão.
3. Recurso especial a que se dá provimento para: a).
reconhecer  a  legitimidade  dos  recorrentes  para
proporem  ação  de  usucapião  relativamente  ao
imóvel  descrito  nos  presentes  autos,  e  b).  anular
parcialmente  o  acórdão  recorrido,  por  violação  ao
artigo  535  do  CPC,  determinando  o  retorno  dos
autos  para  que  aquela  ilustre  Corte  aprecie  a
questão atinente ao caráter público do imóvel.
(STJ - REsp 668.131/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
19/08/2010, DJe 14/09/2010)

APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO  FAMILIAR.
CONDOMÍNIO  COM  EX-COMPANHEIRO.
POSSIBILIDADE.  REQUISITOS  DO ART.  1.240-A,
DO  NCC.  AUSÊNCIA.  POSSE  PRECÁRIA.
SENTENÇA  MANTIDA.  A  usucapião  é  modo
aquisitivo do domínio da coisa ou de certos direitos
reais  pela  posse  continuada  durante  determinado
lapso temporal, em qualquer de suas modalidades. A
jurisprudência  admite  a  possibilidade  de  que  o
condômino adquira a propriedade do imóvel comum
através  da  usucapião,  desde  que  exerça  a  posse
com exclusividade sobre o bem e sem oposição. "O
condômino  tem  legitimidade  para  usucapir  em
nome  próprio,  desde  que  exerça  a  posse
exclusiva com animus domini e sejam atendidos
os  requisitos  legais  da  usucapião.  "  (AGRG  no
AREsp 22.114/GO, DJe 11/11/2013).. Deve haver o
exercício  da  posse  exclusiva,  com  efetivo  animus
domini,  pelo  prazo  determinado  em  Lei,  e  sem
qualquer oposição do outro co-proprietário. Ausente
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um  dos  requisitos  ensejadores  da  prescrição
aquisitiva,  qual  seja  a  existência  de  posse  sem
oposição de quem é condômino,  no caso,  seu ex-
companheiro,  resta inviável  o pedido de usucapião
familiar, sob pena de enriquecimento sem causa. O
exercício do direito de ação não pode, por si só, ser
considerado abusivo, pelo que não há que se falar
em litigância  de má-fé  pela  simples improcedência
do pedido. Recurso principal e adesivo não providos.
(TJMG;  APCV  1.0016.13.009363-2/001;  Rel.  Des.
Rodrigues  Pereira;  Julg.  01/03/2016;  DJEMG
08/03/2016)

AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  INTERESSE  DE  AGIR.
EXISTÊNCIA.  AJUIZAMENTO  PELOS
HERDEIROS/CONDÔMINOS  CONTRA  OS
DEMAIS. CABIMENTO. 1) O interesse processual é
verificado  pela  adequação  do  procedimento  eleito
pelo autor, isto é, se há relação entre a pretensão e o
provimento requerido, e pela necessidade, ou seja,
se  a  tutela  jurisdicional  é  imprescindível  para  a
solução  do  conflito.  2)  É  possível  ao
condômino/herdeiro  usucapir,  desde  que
comprovada  a  posse  exclusiva  sobre  parte
determinada  do  imóvel,  ou  sobre  a  totalidade
deste,  bem  como  dos  demais  requisitos
determinados  pela  Lei. (TJMG;  APCV
1.0324.15.003052-0/001;  Rel.  Des.  Marcos Lincoln;
Julg. 23/09/2015; DJEMG 30/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL.  USUCAPIÃO.  PROPRIEDADE
RURAL.  HERANÇA.  CONDOMÍNIO  PRO  DIVISO.
HERDEIRO.  PRETENSÃO  DE  USUCAPIR  A
TOTALIDADE.  VIABILIDADE.  ADEQUAÇÃO  DA
VIA  ELEITA. FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR
AFASTADA.  RECURSO  PROVIDO.  O  interesse
processual decorre de uma relação de necessidade
e  de  utilidade  (adequação)  ligados  ao  pleito
vindicado  e  ao  próprio  direito  judicializado.  A
doutrina  e  a  jurisprudência  deste  Tribunal  têm
admitido  a  possibilidade  de  que,  aberta  a
sucessão  e  estabelecido  um  condomínio,  o
condômino  adquira  a  propriedade  do  imóvel
comum através de usucapião,  desde que prove
que vem exercendo a posse com exclusividade.
(TJMG;  APCV  1.0325.14.000488-9/001;  Rel.  Des.
Luiz  Artur  Hilário;  Julg.  31/03/2015;  DJEMG
23/04/2015)
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AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  INTERESSE  DE  AGIR.
EXISTÊNCIA.  AJUIZAMENTO  PELOS
HERDEIROS/CONDÔMINOS  CONTRA  OS
DEMAIS. CABIMENTO. 1) O interesse processual é
verificado  pela  adequação  do  procedimento  eleito
pelo autor, isto é, se há relação entre a pretensão e o
provimento requerido, e pela necessidade, ou seja,
se  a  tutela  jurisdicional  é  imprescindível  para  a
solução  do  conflito.  2)  É  possível  ao
condômino/herdeiro  usucapir,  desde  que
comprovada  a  posse  exclusiva  sobre  parte
determinada  do  imóvel,  ou  sobre  a  totalidade
deste,  bem  como  dos  demais  requisitos
determinados  pela  Lei.  (TJMG;  APCV
1.0324.15.003052-0/001;  Rel.  Des.  Marcos Lincoln;
Julg. 23/09/2015; DJEMG 30/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. PROPRIEDADE
RURAL.  HERANÇA.  CONDOMÍNIO  PRO  DIVISO.
HERDEIRO.  PRETENSÃO  DE  USUCAPIR  A
TOTALIDADE.  VIABILIDADE. ADEQUAÇÃO  DA
VIA  ELEITA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR
AFASTADA.  RECURSO  PROVIDO.  O  interesse
processual decorre de uma relação de necessidade
e  de  utilidade  (adequação)  ligados  ao  pleito
vindicado  e  ao  próprio  direito  judicializado.  A
doutrina  e  a  jurisprudência  deste  Tribunal  têm
admitido  a  possibilidade  de  que,  aberta  a
sucessão  e  estabelecido  um  condomínio,  o
condômino  adquira  a  propriedade  do  imóvel
comum através de usucapião,  desde que prove
que vem exercendo a posse com exclusividade.
(TJMG;  APCV  1.0325.14.000488-9/001;  Rel.  Des.
Luiz  Artur  Hilário;  Julg.  31/03/2015;  DJEMG
23/04/2015)

USUCAPIÃO. INTERESSE  PROCESSUAL.
PRETENSÃO FORMULADA POR HERDEIRAS DO
IMÓVEL.  ALEGADA  POSSE  EXCLUSIVA.
Possibilidade de o condômino usucapir em nome
próprio.  Precedentes  do  STJ.  Extinção  do
processo  afastada.  Prosseguimento  determinado.
Recurso  provido.  (TJSP;  APL  1000856-
83.2014.8.26.0477;  Ac.  9303847;  Praia  Grande;
Primeira  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.
Augusto  Rezende;  Julg.  22/03/2016;  DJESP
30/03/2016)

USUCAPIÃO ORDINÁRIA.  Indeferimento  da  inicial
por ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.
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Inadmissibilidade. Ação  corretamente  ajuizada
contra o espólio do falecido co-titular do domínio.
Possibilidade de o condômino usucapir em nome
próprio. Precedentes do STJ. Extinção do processo
afastada. Prosseguimento determinado. Recurso da
autora  provido,  com  observação.  (TJSP;  APL
1003361-52.2014.8.26.0637;  Ac.  9092554;  Tupã;
Primeira  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.
Augusto  Rezende;  Julg.  15/12/2015;  DJESP
19/01/2016)

Usucapião  Ação  movida  por  herdeiro/condômino  e
sua  esposa  em  face  do  espólio  Indeferimento  da
inicial Ação julgada extinta sem exame do mérito sob
o  fundamento  de  ser  o  autor  carecedor  da  ação
Possibilidade de usucapir desde que tenha sido
exercida  sobre  o  bem  a  posse  exclusiva  pelo
condômino Precedentes Autores que têm interesse
processual  Extinção  afastada  Recurso  provido.
(TJSP;  APL  0001279-12.2011.8.26.0624;  Ac.
7808578; Tatuí;  Quarta Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. Fábio Quadros; Julg. 21/08/2014; DJESP
05/09/2014)

O  entendimento  que  vem  prevalecendo  na  doutrina  e  na

jurisprudência é o de que é possível a aquisição da propriedade pela usucapião

nessas hipóteses,  a  partir  do momento em que o condômino demonstrar  a

inexistência de composse com os outros coproprietários, onde começará a fluir

o prazo prescricional aquisitivo da propriedade. De tal sorte, entende também a

doutrina que aquele, seja herdeiro ou condômino, que pleitear usucapião contra

seus consortes, deverá provar que cessou de fato a composse, estabelecendo

posse  exclusiva  pelo  tempo necessário  à  usucapião  extraordinária,  com os

demais requisitos que esta requer.

In casu, os Autores, após mais de 20 (vinte) anos, ajuizaram a

presente Ação de Dissolução de Condomínio, cujos bens (dois imóveis,  um

localizado na Rua Epifânio Sobreira, e o outro na Rua Joaquim de Souza, nº

184, Cajazeiras – PB),  foram obtidos por herança do Sr. Donaciano Donato

Pereira, pai dos litigantes, falecido em 28/12/1984. E o Réu arguiu como defesa

a ocorrência da usucapião.
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O usucapião pode ser  arguido como matéria de defesa,  nos

termos da Súmula 237 do STF: 

Súmula 237. O usucapião pode ser argüido em
defesa.  

Pois bem.

Infere-se  da  prova  colacionada  aos  autos,  que  o  promovido

Donaciano Donato Pereira Junior está na posse dos bens desde a partilha,

ocorrida em 26/04/1988 (fls. 14), utilizando um deles para sua moradia e de

sua  família  e  o  outro  para  exercer  um comércio  denominado  “Distribuidora

Tropical” (fl. 103), que, posteriormente, veio a alugar.

A posse iniciou-se na vigência do Código Civil  de 1916, que

dispunha a respeito da usucapião extraordinária: 

Art.  550.  Aquele  que,  por  20  (vinte)  anos,  sem
interrupção,  nem  oposição,  possuir  como  seu  um
imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente
de  título  e  boa-fé  que,  em tal  caso,  se  presume,
podendo requerer ao juiz que assim o declare por
sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição
no Registro de Imóveis. 

O art. 2.028 do CC/2002, estabeleceu: “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”.

A usucapião extraordinária não exige justo título nem a boa-fé. 

Logo,  considerando  que  a  presente  Ação  foi  ajuizada  em

20/05/2010,  quando  já  transcorridos  20  anos  do  exercício  da  posse  pelo

Apelado sobre os imóveis, não há como julgar procedente o pedido formulado

na presente Ação de Dissolução de Condomínio. 
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Por fim, convém enfatizar que os artigos 1.324 do CC/2002 (O

condômino  que  administrar  sem  oposição  dos  outros  presume-se

representante comum) e 640 do CC/1916 (O condômino, que administrar sem

oposição dos outros, presume-se mandatário comum), invocados pelo Apelante

em suas razões, não se aplicam ao caso, uma vez que restou comprovado que

o Apelado Donaciano Donato Pereira Júnior não estava apenas administrando

tais imóveis, mas sim repito, exercendo, verdadeiramente, a posse exclusiva

destes bens imóveis, ao longo de todos esses anos, pois sequer partilhava com

os demais herdeiros os valores auferidos com o aluguel de um deles. 

É  consagrada  no  universo  jurídico  a  expressão  latina

“dormientibus non succurrit jus”, segundo a qual o direito não socorre aos que

dormem ou negligenciam em seu uso ou defesa. 

Isto posto, deve ser mantida a sentença em seu mérito.

Quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência,

percebe-se  que  o  magistrado  fixou-o  em  10%  sobre  o  valor  da  causa,

resultando na importância de R$50.000,00 (cinquenta mil  reais)  a ser  paga

pelos Autores/Apelantes. 

Como se sabe, os honorários advocatícios devem ser fixados

de  acordo  com  a  lei  e  por  equidade,  com  observância  do  princípio  da

razoabilidade.

Nas  hipóteses  em  que  a  sentença  é  despida  de  cunho

condenatório,  os  honorários  advocatícios  devem  ser  fixados  mediante

apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, diante da improcedência da ação, não havendo valor de

condenação,  deve  ser  aplicada  a  norma  contida  no  artigo  20,  §4º,  do

CPC/1916, levando-se em consideração as alíneas a, b e c do §3º. A propósito:
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APELAÇÃO.  COMPRA  E  VENDA  DE  VEÍCULO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  DEMANDA
JULGADA  IMPROCEDENTE.  SUCUMBÊNCIA  DA
AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §
4º,  DO  CPC/1973.  APRECIAÇÃO  EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE.  ARBITRAMENTO  FEITO  NA
SENTENÇA NO PORCENTUAL DE 10% SOBRE O
VALOR  DA  CAUSA.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO.
NECESSIDADE.  RECURSO  PROVIDO  NESSA
PARTE. No caso concreto, ocorreu julgamento de
improcedência,  isto  é,  não  houve  condenação.
Impõe aplicar a regra prevista no § 4º, do art. 20,
do CPC/1973.  Observa-se que o critério estipulado
na  sentença  aplicou  o  porcentual  mínimo de  10%
sobre  o  valor  da  causa,  mas  respeitado
entendimento  diverso,  não  nos  parece  que  seja  a
melhor exegese. Dessa forma, os honorários serão
fixados  consoante  apreciação  equitativa  do  juiz,
consoante  a  norma  mencionada.  (TJSP;  APL
3000908-38.2013.8.26.0620;  Ac.  9370511;
Taquarituba; Trigésima Primeira Câmara de Direito
Privado;  Rel.  Des.  Adilson  de  Araújo;  Julg.
19/04/2016; DJESP 29/04/2016)

Desse  modo,  tendo  em vista  a  complexidade  da  causa  e  o

trabalho  desenvolvido  pelo  advogado  fixo  os  honorários  advocatícios  em

R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Feitas  essas  considerações,  PROVEJO  PARCIALMENTE  A

APELAÇÃO  CÍVEL, apenas  para  alterar  os  honorários  de  sucumbência,

fixando-os com fulcro no art.  20, §4º, do CPC, em R$15.000,00 (quinze mil

reais), mantendo os demais termos da Sentença recorrida. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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