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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
ESPECIAL.  BEM  IMÓVEL.  SENTENÇA  DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
PROCEDIMENTO  EXTRAJUDICIAL  NA  FORMA
DO ART.  216-A DA LRP, COM REDAÇÃO DADA
PELO  ART.  1.071  DO  CPC.  FACULDADE  DA
PARTE  INTERESSADA.  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO AO APELO.

 Considerando  que  o  pedido  de  usucapião
extrajudicial é uma faculdade ao possuidor que visa
adquirir o domínio sobre o imóvel,  sem prejuízo da
via jurisdicional, não há se falar em falta de interesse
processual da parte Autora. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  PROVER  O  APELO,  para  desconstituir  a
sentença, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 60.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Iracema Azevedo

contra a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Picuí,

que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução de mérito a Ação

de Usucapião Especial.
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Em  suas  razões  recursais,  a  Apelante  sustenta  que  o

processamento do usucapião na via administrativa constitui uma faculdade da

parte interessada e não uma obrigação, conforme entendimento do magistrado

singular. Aduz, ainda, que a Comarca de Picuí não possui Cartório Extrajudicial

habilitado para a análise do Usucapião Extrajudicial, razão pela qual postula a

desconstituição da Sentença de extinção por falta de interesse de agir.

Contrarrazões não ofertadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do Recurso Apelatório para anular a Sentença recorrida (fls.51/55).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese dos autos, o Magistrado indeferiu a petição inicial

ante a falta de interesse de agir,  sob o fundamento de que a parte Autora

deveria ter pleiteado a usucapião na via administrativa antes do ajuizamento da

presente demanda.

Adianto que a Sentença deve ser desconstituída.

Com  efeito,  com  a  entrada  em  vigor  do  Novo  Código  de

Processo Civil, passou a ser possível a formulação de pedido de usucapião

diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca em que estiver

situado o imóvel, conforme o art. 216-A da Lei de Registros Públicos, in verbis:

Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o
pedido  de  reconhecimento  extrajudicial  de  usucapião,
que será processado diretamente perante o cartório do
registro de imóveis da comarca em que estiver situado o
imóvel  usucapiendo,  a  requerimento  do  interessado,
representado por advogado, instruído com:
(...)

Entretanto, da leitura do referido artigo infere-se que o pleito de

reconhecimento  extrajudicial  de  usucapião  constitui  faculdade  conferida  ao
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interessado,  uma  vez  que  refere  expressamente  “sem  prejuízo  da  via

jurisdicional”. Assim, tratando-se de opção conferida à parte, não fica vedada a

propositura imediata de ação judicial com a mesma finalidade, sendo possível o

acionamento  da  via  judicial  independentemente  do  pedido  extrajudicial  de

usucapião. Não há, pois, como se extrair, da referida norma legal, que a busca

da via judicial esteja condicionada ao prévio ingresso de pedido extrajudicial.

Nesse contexto, considerando que a usucapião extrajudicial e a

judicial constituem mera opção do interessado, não se justifica o indeferimento

da  inicial  por  ausência  de  interesse  de  agir,  razão  pela  qual  se  impõe  a

desconstituição da sentença extintiva, com o retorno dos autos à origem para

regular prosseguimento do feito.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO  (BENS  IMÓVEIS).  A
VIA EXTRAJUDICIAL,  NA FORMA DO ART. 216-A DA
LRP,  COM  REDAÇÃO  DADA  PELO  ART.  1.071  DO
CPC,  CONSTITUI  UMA  OPÇÃO  AO  INTERESSADO.
SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.  O  procedimento
administrativo  conferido  pelo  art.  1.071  do  CPC,  com
acréscimo do art.  216-A na Lei  dos Registros Públicos
(LRP), constitui uma opção ao interessado, sem prejuízo
da via jurisdicional para o reconhecimento da declaração
do domínio.  Nessa perspectiva,  inadequada a sentença
que julga  extinto  o feito  por  falta  de interesse de agir.
Sentença  desconstituída.  Precedentes.  APELAÇÃO
PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70072719297,  Décima
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Mylene Maria Michel, Julgado em 09/11/2017) 

Com  essas  considerações,  PROVEJO  O  RECURSO,

desconstituindo  a  Sentença  recorrida, retorno  dos  autos  para  regular

prosseguimento.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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