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APELAÇÃO  CÍVEL  – AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO – BEM IMÓVEL – SOMA DE POSSE
DOS  ANTECESSORES  –  ARTS.  1.238  E  1.243  DO
CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS
– DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Para  a  configuração  do  instituto  da  soma  de  posses,
previsto no art. 1.243 do Código Civil, o tempo e o modo do
exercício  do  real  poder  de  fato  sobre  a  coisa  pelos
antecessores  deve  ser  demonstrado  por  meio  de  prova
testemunhal  incisiva,  mostrando-se  insuficiente,  para  tal
desiderato, a mera alegação.

Não há, nos autos, prova da posse do bem imóvel pelos
Promoventes, com a intenção de ter  o domínio pleno da
coisa,  sem  oposição,  dentro  dos prazso  aquisitivos
previstos  no  art.  1.238  do  Código  Civil,  o  que  afasta  a
pretensão aquisitiva por usucapião extraordinária, sendo a
improcedência do pedido a 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 (fls. 95/98) interposta por Eronides
de  Farias  Tavares e  Pedro  Tavares  de  Souza, buscando  a  reforma  da
sentença (fls. 89/91) proferida pelo Juízo da Comarca de Cabaceiras que, nos
autos  da  Ação  de  Usucapião,  ajuizada  pelos  ora  Apelantes, julgou
improcedente  o  pedido  exordial,  extinguindo  o  processo  com  resolução de
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mérito, nos termos do art. 487, I do CPC-15.

Na exordial  (fls. 02/05), narraram os Autores serem legítimos
possuidores  do  imóvel  denominado  “Sítio  Passasunga”,  localizado  na  zona
rural  do  Município  de  Cabaceiras  –  PB,  pretendendo  a  declaração  da
prescrição aquisitiva do bem.

Afirmaram que adquiriram o imóvel em 17.05.2010, através de
contrato particular de compra e venda firmado com Maria das Dores Araújo e
seus irmãos, que, porventura, adquiriram o imóvel através de herança de seus
pais, João Sampaio de Araújo e Maria José de Araújo.

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

Por  fim,  juntaram  o  contrato  de  compra  e  venda,  com  os
recibos de pagamento (fls. 11/15).

O  juízo  de  origem  determinou  que  se  oficie o  Cartório  de
Registro Imobiliário; a citação dos confinantes e suas esposas; a publicação de
edital  de  citação  dos  eventuais  interessados,  bem  como  a  intimação  da
Fazenda  Pública  da  União,  do  Estado  da  Paraíba  e  do  Município  de
Cabaceiras (fl. 18).

Juntada de Ofício  pelo  Cartório,  atestando a inexistência  de
registro em relação ao imóvel (fl. 22).

Manifestação do Município, da União e do Estado no sentido de
não possuírem interesse no feito (fls. 30, 42 e 52).

Audiência  de  instrução  e  julgamento  realizada,  tendo  sido
colhidos os depoimentos das testemunhas dos Autores (fls. 81/83).

Parecer da Promotoria de Justiça da Comarca de Cabaceiras
opinando  pela  improcedência  do  pedido,  sob  a  justificativa  de que  os
Requerentes adquiriram o imóvel há pouco mais de 6 (seis) anos, não tendo,
juntamente com os depoimentos das testemunhas, logrado êxito em comprovar
que os antecessores exerceram a posse por mais de 20 (vinte) anos, conforme
alegado na inicial (fls. 86/88).

Sobrevindo a sentença, a magistrada de primeiro grau julgou o
pedido improcedente, por entender que o lapso temporal legal, com  animus
domini, para a concessão da usucapião, seja ela ordinária ou extraordinária,
não foi cumprido (fls. 89/91).

Inconformados com  a  decisão,  os Autores interpuseram a
presente Apelação (fls. 95/98), na qual asseveram que a somatória das posses
(a propriedade teria sido transmitida de João Sampaio de Araújo e Maria José
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de  Araújo  para  seus  herdeiros,  e  destes  para  os  Apelantes)  ultrapassa  20
(vinte)  anos,  o  que tornaria  satisfeito  o  requisito  temporal. Por  tais  razões,
pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença
impugnada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso,  por  entender  não  ser
possível o somatório das posses, uma vez que o tempo de posse dos antigos
possuidores é incerto, não havendo comprovação quanto ao cumprimento do
lapso temporal exigido por lei para a aquisição do imóvel (fls. 125/129).

VOTO

Cuida-se os presentes autos de  Ação de  Usucapião, ajuizada
por Eronides de Farias Tavares e Pedro Tavares de Souza, visando adquirir a
propriedade  do  imóvel  “Sítio  Passasunga”,  localizado no  Município  de
Cabaceiras/PB, com as medidas e as confrontações descritas na exordial.

Assinala-se, inicialmente, que a usucapião é uma das maneiras
de se adquirir originariamente o domínio de uma propriedade imobiliária e tem
por pressuposto uma posse que, em linhas gerais, seja exercida com animus
domini,  mansa e pacificamente, sem oposição ou interrupção, por um lapso
temporal, mais exíguo ou maior, conforme a natureza da ocupação da área a
usucapir.

A  usucapião  ordinária  tem  prazo  inferior  à  usucapião
extraordinária, justamente porque exige do possuidor a comprovação do justo
título do bem imóvel objeto da referida ação, além da boa-fé. Por sua vez, na
usucapião extraordinária, alegada nestes autos, a lei civil extirpa as exigências
quanto ao título e a boa-fé, ao passo que alonga o lapso temporal, que é de
quinze anos. Veja-se a dicção do artigo 1.238 do Código Civil vigente:

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.

Assim,  para  que  o  autor  tenha  o  seu  pedido  acolhido,  é
necessária a conjugação de dois fatores: o tempo de posse ininterrupta (15
anos) e a qualidade desta posse, que deve ter sido mansa e pacífica, isto é,
sem oposição de qualquer natureza. A caracterização de moradia habitual ou
de realização de obras ou serviços produtivos no imóvel redunda num prazo
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menor (dez anos) a ser observado, mas não dispensa a posse qualificada pela
ausência de oposição, com animus domini.

Pois bem.

Conforme  relatado,  os  Apelantes  insurgem-se  da  sentença
proferida pelo Juízo da Comarca de Cabaceiras, que julgou improcedente o
pedido, por entender a magistrada a quo que os Autores não lograram êxito em
demonstrar o cumprimento do lapso temporal exigido por lei para a concessão
da usucapião.

A tese dos Autores é a de que deve ser somada a sua posse no
referido imóvel, com a dos antecessores, completando, assim, o lapso temporal
exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art.
1.238 do Código Civil.

O art. 1.243 do Código Civil possibilita o somatório das posses
do atual possuidor com  a dos antecessores, com a finalidade de atingir-se o
lapso temporal exigido para a concessão da usucapião. Para isso, as posses
anteriores devem ter sido contínuas e pacíficas. Vejamos:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo
exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse
a dos seus antecessores (art.  1.207),  contanto que todas
sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com
justo título e de boa-fé.

No caso  em  comento, os Apelantes começaram a exercer a
posse  do  referido  imóvel,  com  animus  domini,  em  17.05.2010,  conforme
contrato de compra e venda e recibos de pagamento (fls. 11/15), porém, não
lograram  êxito  em  demonstrar  o  lapso  temporal  da  posse  dos
antecessores.

Não há,  nos autos,  qualquer  prova que possa demonstrar  o
tempo de posse do imóvel usucapiendo pelos antecessores.

Os depoimentos das testemunhas (fls. 81/82), embora tenham
afirmado que Maria das Dores (que vendeu o imóvel aos Apelantes) herdou o
imóvel de seus pais, não trouxeram quaisquer informações relevantes sobre o
tempo em que os proprietários anteriores estiveram na posse do bem.

Importante  destacar  que  a  soma  das posses  dos atuais
possuidores com  a dos anteriores deve ser demonstrada por meio de prova
testemunhal incisiva, capaz de revelar concretamente o tempo e  o  modo do
exercício do real poder de fato sobre a coisa pelos antecessores, mostrando-se
insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação.

Sobre o tema, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:
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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  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)  (TJ-RS  -  AC:
70050518463 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de
Julgamento: 28/03/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2013) (grifei)

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. (TJ-MG
- AC: 10416120005374001 MG, Relator: Veiga de Oliveira,
Data  de  Julgamento:  26/05/2015,  Câmaras  Cíveis  /  10ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2015) 

AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  EXCEÇÃO  DE  USUCAPIÃO.
SOMA DE  POSSES.  PROVA E  CARACTERÍSTICAS  DA
POSSE  DO  ANTECESSOR.  Alegação  de  usucapião  em
face  de  ação  reivindicatória.  Pretensão  de  acessio
possessionis.  Art.  1.238,  CPC. Ausência de demonstração
da posse do antecessor e suas características. Prescrição
aquisitiva  não  implda.  Prazo,  ademais,  sequer  em  tese
alcançado.  Incidência  do  art.  550,  CCB/2016.  Regra  de
transição  do  art.  2.028,  CCB.  Negaram  provimento.
(Apelação  Cível  Nº  70039614375,  Décima  Nona  Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Carlos  Rafael
dos… (TJ-RS - AC: 70039614375 RS, Relator: Carlos Rafael
dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2012, Décima
Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 29/03/2012)
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Assim sendo,  não  comprovado  pelos  Apelantes  o  tempo de
posse, com animus domini, pelos antigos possuidores do imóvel, não há como
incidir  o  somatório  previsto  no  art.  1.243  do  Código  Civil,  e,  ficando
comprovada a posse dos Autores apenas a partir de maio de 2010, conforme
contrato de compra e venda, não resta preenchido o lapso temporal previsto no
art.  1.238  do  Código  Civil,  sendo  imperativa  a  negativa  de  provimento  ao
recurso.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  recurso,  em
harmonia com o Parecer Ministerial.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/09
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