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Apelante : Fábio Noronha da Silva e Maria Márcia dos Santos
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
ESPECIAL  URBANA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  POR
AUSÊNCIA  DE  UM  DOS  REQUISITOS  DA
PRESCRIÇÃO  AQUISITIVA ESPECIAL.  APLICAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  SENTENÇA
CASSADA. PROVIMENTO.

-  Mostra-se  lícita  a  aplicação  do  princípio  da
fungibilidade às modalidades de usucapião, não sendo
vedado, portanto, ao magistrado apreciar o pedido do
usucapiente  sobre  o  prisma  de  espécie  de  usucapião
diversa  da  contida  na  inicial,  desde  que  não  haja
prejuízo para a defesa. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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Aco r da  a  Terce i ra  C âmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de julgamento, por
votação unânime, DAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  APELAÇÃO CÍVEL contra  a  sentença de
fls.  108/111,  que  julgou  extinto  o  feito,  sem  resolução  do  mérito,  por
formulação de pedido juridicamente impossível.

Fábio  Noronha  da  Silva  e  Maria  Márcia  dos  Santos
ingressaram  com  a  presente  ação,  com  o  fim  de  usucapirem  o  imóvel
localizado na rua 15 de novembro, n. 926, Palmeira, Campina Grande.

O Magistrado a quo concluiu que o autor é proprietário
de  4/6  do  imóvel,  logo,  não  preenche  todos  os  requisitos  da  usucapião
especial urbana.

Nas razões recursais, fls. 126/133, os autores defendem
que a propriedade dos 4/6 dizem respeito ao mesmo imóvel, e não a outro
bem.

Alegam que em se tratando de usucapião de fração de
imóvel, há dificuldade no enquadramento legal da modalidade de ação de
usucapião,  sendo  um  caso  atípico.  Assim,  pugnam  pela  aplicação  do
princípio  da  fungibilidade,  para  adequação  da  inicial  à  pretensão  da
usucapião adequada.

Contrarrazões, fls. 137/138.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito,  fls.
145/148.

É o Relatório

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.
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Cuida-se  de  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO  ESPECIAL DE
IMÓVEL URBANO, com esteio no art. 183 da Constituição Federal.

O mencionado dispositivo estabelece:

“Art.  183.  Aquele  que  possuir  como  sua  área  urbana  de  até
duzentos  e  cinquenta  metros  quadrados,  por  cinco  anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia
ou de sua família,  adquirir-lhe-á o domínio,  desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.

Para  que  seja  possível  a  declaração  de  domínio  nos
termos do mencionado dispositivo, é necessário que estejam presentes, de
forma cumulativa, os requisitos elencados no preceito constitucional.

Da  leitura  do  artigo,  conclui-se  que  é  vedada
expressamente a aquisição da propriedade, por meio da usucapião especial
urbana, de imóvel com área superior a 250 m².

Sustentam  os  recorrentes  que  o  pleito  se  restringe  à
metragem correspondente a 2/6 de 168,75 m², pois já possuem 4/6 dela.

Verifica-se,  pois,  a impossibilidade jurídica do pedido,
para  usucapião  especial  urbana,  pois,  conforme  entendimento
jurisprudencial,  não rende acolhida a pretensão de usucapir imóvel,  com
esteio  na  prescrição  aquisitiva  especial  urbana,  mesmo que  o  autor  seja
titular de fração ideal remanescente da área usucapiente.

Confira-se:
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Ementa:  USUCAPIÃO  ESPECIAL  URBANO.  AUSÊNCIA  DE
REQUISITOS. TITULARIDADE DE FRAÇÃO IDEAL. EXTINÇÃO
DO PROCESSO. IMPÕE-SE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL E A CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SE A
AUTORA,  DESDE  O  PREÂMBULO,  DEMONSTRA  NÃO
PREENCHER O REQUISITO CONSTITUCIONAL DE NÃO SER
TITULAR  DE  OUTRO  IMÓVEL,  MESMO  QUE  ESTE  OUTRO
IMÓVEL SEJA A FRAÇÃO IDEAL REMANESCENTE DA ÁREA
USUCAPIENTE.  APELO  DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70000955518, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 23/05/2000).

Entretanto,  tem-se  que  a  ação  de  usucapião  resulta,
como consequência jurídica, da interação entre o tempo e a posse, sendo
que, a existência de outros fatores, que apontarão para espécies diferentes
de usucapião, não interferem no núcleo do instituto.

Deste  modo,  a  visualização  da  posse,  que  há  de  ser
mansa,  incontestada  e  com  intenção  de  dono,  aliada  ao  transcurso  de
determinado lapso temporal, constituem o cerne da usucapião.

Assim,  mostra-se  lícita  a  aplicação  do  princípio  da
fungibilidade às modalidades de usucapião, não sendo vedado, portanto, ao
magistrado, apreciar o pedido do usucapiente sobre o prisma de espécie de
usucapião diversa da contida na inicial, desde que não haja prejuízo para a
defesa. Em outras palavras, conquanto o pedido inicial se refira à usucapião
especial  urbana,  poderá  o  julgador  declarar  a  propriedade  com base  na
usucapião ordinária ou extraordinária, de prazos e requisitos diferenciados,
eis  que ao magistrado levam-se os fatos,  cabendo a ele aplicar o direito,
segundo o princípio contido no brocado latino da mihi factum dabo tibi jus - o
juiz  tem  de  conhecer  a  norma  jurídica  e  aplicá-la  por  sua  própria
autoridade.
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Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - PROMESSA DE COMPRA E
VENDA  -  JUSTO  TÍTULO  -  PRESCRIÇÃO  AQUISITIVA  -
PRECEDENTES  STJ.  A  propositura  de  ação  de  usucapião
extraordinária  não  impede  a  verificação  dos  requisitos  para  a
prescrição  aquisitiva  verificada  na  usucapião  ordinária. A
promessa de compra e venda, ainda que não registrada, representa
justo  título,  apta  a  ensejar  a  prescrição  aquisitiva,  uma  vez
preenchidos os requisitos da Lei Civil para tanto, e não havendo
elementos  que  possam  desconstituir  o  teor  da  declaração  nela
aposta. (TJMG - Apelação Cível 1.0012.05.003713-9/001, Relator(a):
Des.(a) Marcelo Rodrigues , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
28/04/2010, publicação da súmula em 24/05/2010).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA  -  ART.  1.238  DO  CÓDIGO  CIVIL  -
PRELIMINARES  -  PLURALIDADE  DE  ADVOGADOS
CONSTITUÍDOS  NOS  AUTOS  -  AUSÊNCIA DE  PEDIDO  DE
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA EM NOME DE UM DETERMINADO
ADVOGADO - INTIMAÇÃO REGULAR - JULGAMENTO EXTRA
PETITA  -  INOCORRÊNCIA  -  FUNGIBILIDADE  -
POSSIBILIDADE  -  REJEIÇÃO  -  MÉRITO  -  PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA - PROVAS - REQUISITO TEMPORAL ATENDIDO -
ANIMUS DOMINI - CONFINANTES - PRETENSÃO RESISTIDA -
CABIMENTO  DA  CONDENAÇÃO  NAS  VERBAS  DE
SUCUMBÊNCIA.  -  Havendo mais  de um advogado constituído
nos autos, válida a intimação efetuada em nome de um deles, se o
substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não constou
pedido  expresso  para  que  a  publicação  fosse  exclusivamente
direcionada a um patrono específico. - Mostra-se lícita a aplicação
do princípio da fungibilidade às modalidades de usucapião, não
sendo  vedado,  portanto,  ao  magistrado  apreciar  o  pedido  do
usucapiente sobre o prisma de espécie de usucapião diversa da
contida na inicial, desde que não haja prejuízo para a defesa. - A
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usucapião  constitui-se  em um  modo  de  adquirir  o  domínio  da
coisa  ou de  certos  direitos  reais  pela  posse  continuada durante
determinado lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a
lei  estabelece.  Comprovado  o  animus  domini,  a  posse  mansa,
pacífica  e  ininterrupta  durante  o  decurso  do  lapso  temporal
exigido por Lei, correta a decisão que reconhece a procedência de
pedido formulado em ação de usucapião. - Aquele que se opõe ao
pedido  declaratório  de  domínio  por  usucapião,  por  meio  de
contestação formal nos autos, responde pelos efeitos econômicos
decorrente de sua sucumbência,  com o pagamento das custas  e
honorários advocatícios a favor dos patronos dos autores. (TJMG -
Apelação Cível 1.0016.14.004781-8/002,  Relator(a):  Des.(a) Shirley
Fenzi  Bertão ,  11ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento em 06/09/2017,
publicação da súmula em 15/09/2017).

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO, para
cassar  a  sentença  que  extinguiu  o  feito  sem  resolução  do  mérito,
determinando o retorno dos autos à origem, para fins de emenda à inicial
adaptando-a à ação correspondente à pretensão da usucapião adequada.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides  –  Presidente.  Participaram do  julgamento,
ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora, e o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  ao julgamento,  também,  o
Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                R E L A T O R A
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