
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR  JOÃO  ALVES  DA  S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0000496-40.2013.815.0241
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara da Comarca de Monteiro
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE:  Arnaldo Vicente Ferreira (Adv. Sérgio Petrônio Bezerra de Aquino –
OAB/PB 5368)
APELADA: Maria José Gomes Ferreira (Adv. Silvia Lorena Caiaffo – OAB/PB 13.088)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO  DA
PARTE  PROMOVIDA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DE  CITAÇÃO.
REGULARIDADE  DO  ATO.  OBSERVÂNCIA  DOS
REQUISITOS DO ART. 250 DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO.
USUCAPIÃO.  BEM  IMÓVEL.  REQUISITOS  LEGAIS
CARACTERIZADORES  DA  PRESCRIÇÃO  AQUISITIVA.
POSSE  MANSA  E  PACÍFICA  E  ÂNIMO  DE  DONO.
PRESENÇA.  ART.  1.238,   DO  CÓDIGO  CIVIL.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.  

- Não há que se considerar a nulidade no julgado, quando a
decisão discute a propriedade do imóvel destacado nos autos
e  discrimina  expressamente  os  critérios  utilizados  para  a
confirmação da prescrição aquisitiva.

-  A  pretensão  à  prescrição  aquisitiva  mostra-se  pertinente
quando  preenchidos  os  requisitos  do  art.  1.238,  do  Código
Civil, quais sejam, a posse mansa e pacífica no imóvel, o lapso
temporal de quinze anos, e ânimo de dono.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento à fl. 180.



RELATÓRIO 

Trata-se de  apelação interposta  por Arnaldo Vicente  Ferreira
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da  1ª Vara da Comarca de Monteiro, nos
autos da ação de usucapião extraordinária, promovida por Arnaldo Vicente Ferreira.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou
procedente a pretensão vestibular, sob o fundamento de que a autora comprovou a
posse  do  imóvel  por  mais  de  15  (quinze)  anos,  localizada  na  Rua  Givonaldo
Cavalcanti, 417, Bairro São Vicente, Monteiro-PB.

Inconformado,  o  polo  autoral  interpôs  tempestivamente  seu
recurso apelatório, pugnando pela reforma do decisum e consequente procedência da
ação, argumentando, em preliminar, nulidade do julgado por julgamento extra petita,
sob o pálio de que a usucapião descrita nos autos era de um bem rural e a sentença
garantiu  em  favor  da  recorrida  um  imóvel  urbano,  havendo,  inclusive,  omissão
quanto a este aspecto no decisum.

Adiante, suscita haver nulidade de citação, argumentando que
na sua citação fora entregue apenas a cópia da inicial, sem os demais documentos
acostados  pela  parte  promovente,  o  que  enseja  sua  nulidade  absoluta.  Nesse
contexto, afirma que sua citação é nula de pleno direito, situação esta que fulmina
todos os demais atos do processo.

No mérito,  sustenta  que a prova dos autos não demonstra  a
ocorrência  dos  requisitos  legais  para  a  configuração  do  instituto  da  usucapião,
ressaltando que a autora e o recorrente eram casados e após a separação não houve
partilha,  ficando  a  recorrida  na  posse  do  imóvel,  mas  que  sempre  foi  objeto  de
contestação pelo demandado.

Nestes  termos,  pugna acolhimento  das  preliminares  e,  acaso
superadas,  pelo  provimento do recurso,  a  fim de que seja  reformada a  sentença,
julgando-se improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 160/166).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou
parecer, opinando pelo desprovimento da apelação. (fls. 172/175).

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora, ora apelada,
promoveu  a  presente  ação  visando  à  usucapião  de  imóvel  localizada  na  Rua
Givonaldo Cavalcanti, 417, Bairro São Vicente, Monteiro-PB, o qual afirma estar sob a



posse mansa e pacífica há mais de 24 (vinte e quatro) anos, utilizando-o com aninus
domini, pagando todos as taxas e impostos incidentes sobre o mesmo.

Na sentença, considerou o Juízo a quo estarem demonstrados os
requisitos necessários à usucapião, para declarar a propriedade da autora sobre o
imóvel destacado. Recorre desta decisão o demandado, todavia, adianto, não merece
qualquer retoques a sentença vergastada.

Inicialmente,  sustenta  o  recorrente,  em sede  de  preliminar,  a
nulidade por julgamento  extra petita, alegando que o pedido contido na exordial e
discutido nos autos se refere a um imóvel rural e a sentença concedeu em favor da
autora a usucapião de um urbano.

Com efeito, não merece prosperar a irresignação do promovido,
considerando que, malgrado tenha ocorrido um erro material na inicial ao constar o
nome “rural”, ao invés de imóvel “urbano”, não se detecta qualquer dúvida quanto
ao imóvel a que está se discutindo.

Nesse  diapasão,  denota-se  que  junto  à  inicial  a  promovente
descreve e colaciona documentos relacionados ao imóvel que se pretende usucapir,
fora produzida prova testemunhal,  tendo, inclusive, desde o primeiro momento o
recorrente o identificado, até porque já em sede de contestação ressaltara que  “por
ter sido casada com a contestante pediu ao mesmo para residir no imóvel urbano,
enquanto recebia uma herança de seu genitor. Que, o contestante de boa fé, assim
permitiu e até então jamais tinha havido problema entre as partes.” (fl. 56)

Tal  contexto  afasta  por  completo  a  alegação  de  que  houve
nulidade na decisão por julgamento extra petita, em razão de que o simples fato do
erro na digitação da inicial não macula todo o acervo probatório produzido, vez que,
repito, não há dúvidas quanto ao imóvel em discussão.

Assim, rejeito a preliminar. 

No  tocante  a  preliminar  de  nulidade  de  citação,  afirma  o
recorrente que todos os atos do processo estão inválidos vez que no momento em
que fora  citado apenas  lhe  fora  entregue  cópias  da  inicial,  deixando o  oficial  de
justiça de entregar-lhe todos as peças colacionadas pela parte promovente.

Assim prevê o Art. 250 do novo Código de Processo Civil.  In
verbis:

O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

I  -  os  nomes  do  autor  e  do  citando  e  seus  respectivos
domicílios ou residências;



II  -  a  finalidade  da  citação,  com  todas  as  especificações
constantes da petição inicial,  bem como a menção do prazo
para  contestar,  sob  pena  de  revelia,  ou  para  embargar  a
execução;

III - a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da
ordem, se houver;

IV - se for o caso,  a intimação do citando para comparecer,
acompanhado  de  advogado  ou  de  defensor  público,  à
audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do
dia, da hora e do lugar do comparecimento;

V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que
deferir tutela provisória;

VI  -  a  assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria  e a
declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

Da análise do texto legal, especificadamente o “V”, vê-se que
não  há  obrigação  de  entregar  cópia  de  todos  os  documentos  trazidos  pela  parte
promovente, cabendo ao demandado ou seu advogado tal tarefa.

Ademais, denoto a total regularidade na citação realizada pelo
oficial  de  Justiça  Pedro  Alves  da  Silva,  que  ressaltou  através  de  certidão  que  o
demandado  “após ouvir a leitura do mandado e da inicial de tudo ficou ciente,
porém, recusou-se a assinar, mas ficou com as cópias do mandado e da inicial.” (fl.
37)

Neste  contexto,  não  se  detecta  qualquer  nulidade  no  ato
citatório, de forma que rejeito a presente preliminar. 

No mérito, melhor sorte não socorre ao recorrente. 

Relativamente  aos  requisitos  da  usucapião,  leciona  Francisco
Eduardo Loureiro (Código Civil  Comentado.  Coordenador Ministro Cezar Peluso. 2ª
ed. São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 1163.):

Dois  elementos  estão  sempre  presentes,  em  qualquer
modalidade  de  usucapião,  o  tempo e  a  posse.  Não basta  a
posse  normal  (ad  interdicta),  exigindo-se  posse  ad
usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve
ter  o  usucapiente  uma  posse  com  qualidades  especiais,
previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos,
sem  interrupção  (posse  contínua),  nem  oposição  (posse
pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).



O mesmo doutrinador esclarece acerca do animus domini:

Deve o usucapiente possuir animus domini, ou, na dicção da
lei, “como seu” o imóvel. Controverte a doutrina sobre o exato
sentido do animus domini, consistente na vontade de tornar-
se  dono,  de  ter  a  coisa  como  sua,  de  ter  a  coisa  para  si  –
animus rem sibi habendi. Existem autores que entendem que
o  elemento  animus  domini  da  usucapião  estaria  ligado  à
teoria  subjetiva  de  Savigny.  Predomina  a  corrente,  porém,
que  entende  o  animus  estar  essencialmente  ligado  à  causa
possessionis,  à  razão pela  qual  se  possui,  não constituindo
elemento meramente subjetivo. Possui a coisa como sua quem
não  reconhece  a  supremacia  do  direito  alheio.  Ainda  que
saiba que a coisa pertence a terceiro, o usucapiente se arroga
soberano  e  repele  a  concorrência  ou  a  superioridade  do
direito de outrem sobre a coisa.
 
Com  efeito,  a  respeito,  respectivamente,  da  usucapião

extraordinária e da usucapião ordinária, assim dispõem os artigos 1.238 e 1.242 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.”

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele
que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé,
o possuir por dez anos”.

Pois bem. A respeito da usucapião extraordinária, que se baseia
em,  independente  de  justo  título  e  boa-fé,  entendo  terem  sido  demonstrados  os
requisitos necessários à aquisição da propriedade, já que restou comprovada possuir
o bem sem interrupção por mais de quinze anos.

Com efeito,  a autora/recorrida demonstrou que está na posse
mansa, pacifica e ininterrupta do imóvel destacado nos autos por mais de 24 (vinte e
quatro) anos.

Nesse  sentido  foi  uníssona a  prova testemunhal  coligida  aos
autos, os quais destaco os seguintes trechos: in verbis:



“Que tem conhecimento que a autora possui uma casa na Rua
Givonaldo  Cavalcanti;  que  não  sabe  dizer  com  a  autora
adquiriu a casa; que a autora era casada com o promovido (...)”
(Ivanize Batista da Silva – fl. 84)

“ Que a posse da autora é fato público e notório, que não sabe
dizer  se  alguém já  questionou a  posse  da  autora” (Euvéria
Maria Xavier Soares, fls. 85)

Nesse mesmo sentido entendeu o Ministério Público, inclusive
ressaltando não haver provas de que houve oposição a sua posse, quando ressalta às
fls. 172/175 que “ (…) das provas colacionadas aos autos, que a autora está na posse
do  imóvel  usucapiendo,  como  se  proprietária  fosse,  há  mais  de  15  anos,  em
consonância com o depoimento testemunhal da Sra. Ivanize Batista da Silva, as fls.
84, e da Sra. Euvéria Maria Xavier Soares, as fls. 85, havendo adquirido a posse
anterior  de Arnaldo Vicente Ferreira,  não havendo relator de oposição à posse,
sendo esta pacífica.”

Por outro  lado,  não é  demais  registrar,  outrossim,  haver  nos
autos comprovante de pagamento relativo ao pagamento da taxa de água e esgoto,
IPTU  do  imóvel,  alvará  de  licença,  obrigações  que  são  de  responsabilidade  do
proprietário e que estão em nome da promovente.

Assim, diante da demonstração de que a promovente está na
posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, por lapso de tempo superior a
15 (quinze) anos, é de se reconhecer a usucapião extraordinária sobre o imóvel.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO  (BENS  IMÓVEIS).
USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIO.  REQUISITOS
EVIDENCIADOS.  PARTE  AUTORA  QUE  COMPROVA
POSSE QUALIFICADA PELO TEMPO EXIGIDO PELA LEI.
SENTENÇA MANTIDA. Preliminar contrarrecursal.  Não há
falar em inovação recursal no apelo do réu, razão pela qual o
recurso  merece  ser  conhecido.  Mérito.  Para  que  seja
reconhecida a usucapião com base no art. 1.238, caput, do CC é
necessária  a  existência  da  posse,  que  perdure,
ininterruptamente,  por  determinado  período  de  tempo  (15
anos), de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor
de tê-la como sua. - Parte autora/recorrida que logra êxito em
comprovar o preenchimento do suporte fático exigido pela lei,
bem  como  as  demais  qualificações  legais.  PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO DESPROVIDO.



(Apelação Cível Nº 70072985732, Décima Sétima Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Gelson  Rolim  Stocker,
Julgado em 27/04/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO.  BENS  IMÓVEIS.
IMÓVEL  RURAL.  USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIO.
Preliminar.  Nulidade  por  ausência  de  citação  dos  demais
litisconsortes  passivos  necessários.  Não  configuração,  uma
vez que comprovado que a área pretendida usucapir não fazia
parte das matrículas nºs 7.673 e 6.419. Mérito.  O art. 550 do
Código Civil  de  1916  prevê,  como requisitos  da  usucapião,
posse ininterrupta e sem oposição, com ânimo de dono, pelo
período de 20 anos.  Caso dos  autos  em que a  parte  autora
comprovou o preenchimento dos requisitos legais, razão pela
qual  deve  ser  mantida  a  sentença  de  procedência.
PRELIMINAR  REJEITADA.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70073591158, Décima Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Heleno Tregnago Saraiva,
Julgado em 29/06/2017)

Em  razão  de  todas  as  considerações  tecidas  acima,  em
harmonia com o Parecer Ministerial,  rejeito as preliminares e nego provimento ao
recurso, mantendo, na íntegra, a r. sentença vergastada. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho o Exmo e o
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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