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DIREITO  CIVIL –  Ação  de  usucapião
extraordinário  –  Requisitos  legais
indemonstrados – Caracterização de posse
em período  inferior  ao  exigido  pela  Lei  –
Jurisprudência  deste  Tribunal  –  Aplicação
do art. 557, “caput”, do CPC – Manutenção
da sentença pela improcedência do pedido
– Negativa de seguimento.

-  Nos termos do  art.  550 do  antigo  CCB,
adquiria o  domínio  do  imóvel  urbano
aquele  que,  por  20 (vinte)  anos,  sem
interrupção,  nem  oposição,  o  possuísse
como seu,  o que não restou demonstrado
nos autos.

-  Em  se  tratando  de  ação  de  usucapião
extraordinário de imóvel urbano, descabe a
pretensão aquisitiva da propriedade quando
o  prazo  da  posse  é interrompido,  sem
atingir o lapso necessário para tanto.

- Nos termos do art. 557, “caput”, do Código
de  Processo  Civil,  o  relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo
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Tribunal,  do Supremo Tribunal Federal,  ou
de Tribunal Superior.

Vistos, etc.

Marcone  Edson  Torres  da  Silva ofertou
apelação cível (fls. 183/191) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível  da Comarca da Capital (175/179),  que julgou improcedente o pedido
contido na “ação de usucapião extraordinário”, tendo como apelada Maria de
Lourdes Rosas Renovato.

Na sentença proferida,  o douto magistrado
“a quo”  entendeu ausentes os requisitos necessários para a procedência do
pedido de usucapião extraordinário, notadamente quanto: (1) à falta de tempo
de posse do  autor  sobre  o imóvel  a  ensejar  o  direito  de  aquisição,  (2)  à
inexistência das especificações da área do bem imóvel  objeto da lide; (3)  à
ausência do ânimo de dono do promovente sobre o imóvel; e (4) ao exercício
da posse de forma mansa e pacífica, sem oposição.

Nas  suas  razões  recursais,  o  apelante
alega,  em síntese, que detém a posse de imóvel  há  mais  de vinte  anos,
preenchendo o requisito essencial para aquisição do bem.

Aduz  o  recorrente,  em matéria  preliminar,
que o Ministério Público não foi ouvido após a apresentação de quitação de
débitos  tributários sobre o imóvel, configurando a circunstância nulidade no
procedimento.

Afirma que o fato de ter morado parte do
tempo no imóvel com sua tia não lhe retira o direito de aquisição do bem,
especialmente porque realizou benfeitorias e empregou suas economias no
local. 

Defende o recorrente que está na posse do
imóvel de forma mansa e pacífica, restando patente o seu direito.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  recurso,
para seja julgado procedente o pedido contido na vestibular.

Contrarrazões às fls. 193/197.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer
opinativo de fls. 214/217, entende pelo desprovimento do apelo.
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É o relatório.

DECIDO:

Conheço  do  recurso,  eis  que  próprio,
tempestivo, regularmente processado.

O autor,  Marcone Edson Torres da Silva,
alegou, em suma, que passou a residir com sua tia no imóvel objeto da ação
de usucapião desde o início da década de 1970. Sua tia, no entanto, faleceu
em 1983, e, onze anos após, ou seja, no ano de 1994, o promovente ajuizou a
presente demanda, a fim de obter a aquisição da propriedade do imóvel.

A ré,  por  sua  vez,  registra  que  o  imóvel
localizado no bairro de Jaguaribe, nesta Capital, era de propriedade de suas
duas tias,  quais sejam, Ana Viana Torres, falecida em 05.02.1975,  e Maria
Amélia Viana Torres, falecida em 07.10.1983. 

Afirma a  ora  apelada,  Maria  de  Lourdes
Rosas  Renovato,  que  recebeu como doação,  devidamente  registrada em
cartório, a metade da propriedade do imóvel, tendo residido no local até o
falecimento de sua tia Maria Amélia Viana Torres (1983), quando foi expulsa
pelo apelante.

Menciona a apelada que ajuizou ação de
arrolamento, no ano de 1989, onde figura como titular do direito de metade do
bem objeto da lide, restando a outra metade a outros herdeiros.

Registra a recorrida a existência de prova
documental sobre o falecimento de sua tia, no ano de 1983, bem como da
ação de arrolamento,  em 1989,  inexistindo,  com isso,  o preenchimento de
lapso temporal pelo autor desta ação de usucapião.

PRELIMINAR

NULIDADE PROCESSUAL

Aduz o autor, ora apelante, que o Ministério
Público não foi ouvido após a apresentação de quitação de débitos tributários
sobre o imóvel objeto da demanda, configurando a circunstância nulidade no
procedimento.

Todavia,  sobre  a  matéria,  o  colendo
Superior  Tribunal  de  Justiça  se  posicionou  quanto  à  possibilidade  de
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supressão de vício em sede de segundo grau, “in verbis”:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ESPECIAL  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL.
USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
PREJUÍZO.
NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA.
1.  Os  embargos  de  declaração  opostos  com o  fito  de
rediscutir  a  causa  devidamente  decidida  podem  ser
recebidos  como  agravo  regimental,  em  conformidade
com o princípio da fungibilidade recursal.
2. A não intervenção do Ministério Público em primeiro
grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da
Procuradoria  de  Justiça  perante  o  colegiado  de
segundo  grau,  em  parecer  cuidando  do  mérito  da
causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação
de nulidade.
3.  Contudo,  manifestando-se  o  órgão  do  Ministério
Público pela ocorrência de prejuízo diante da ausência
de  sua  intervenção  em  primeiro  grau,  impõe-se  a
decretação da nulidade.
4.  Embargos  de  declaração  recebidos  com  agravo
regimental a que se nega provimento.
(EDcl no REsp 1184752/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2014,
DJe 21/10/2014)

“In casu”, tanto na instância anterior quanto
nesta, o Ministério Público se manifestou sobre o mérito da causa, conforme
pareceres de fls. 199/200 e 214217, razão pela qual resta suprimida qualquer
eventual  nulidade  existente  quanto  a  questão  da  ausência  de  intervenção
ministerial no primeiro grau.

Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Analisando todos os  argumentos expostos
pelas  partes,  observa-se  que  o  caso  dos  autos  trata  de  usucapião
extraordinário, modalidade  que era inicialmente  regulada pelo  antigo Código
Civil brasileiro, de 1916, que, em seu art. 550, assim dispunha:

“Aquele  que,  por  vinte  anos  sem  interrupção,  nem
oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o
domínio independentemente de título de boa fé que, em
tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim
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o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para
a transcrição no registro de imóveis”. 

Na hipótese em tela, o conjunto probatório
nos leva à conclusão de que o autor não exerceu a posse do imóvel com
“animus domini” pelo período exigido na Lei.

Pelo  que  narrou  o  próprio  recorrente  nos
autos, cuidava da tia no imóvel dela até o ano de 1983, a partir de quando
poderia se considerar o marco inicial do tempo para contagem da prescrição
aquisitiva.

Todavia,  a  posse  mansa,  pacífica,
ininterrupta e inconteste, por tempo suficiente à aquisição da propriedade pelo
usucapião, não restou comprovada.

Além do caso indicar a ausência de posse
mansa  sobre  o  imóvel,  restou  demonstrada  a  existência  de  ação  de
arrolamento  judicial  do  bem,  em  demanda  anterior  à  presente  ação  de
usucapião, onde o autor desta poderia apresentar a matéria como questão de
defesa.

A demanda judicial anterior representa clara
interrupção do prazo prescricional para aquisição do imóvel, sendo suficiente
para afastar o alegado pretenso direito do promovente.

Sobre a matéria, colhe-se a jurisprudência
deste Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.  REQUISITOS  LEGAIS  NÃO
PREENCHIDOS.  POSSE.  AUTOR  QUE  RESIDE  EM
IMÓVEL  PRÓXIMO  AQUELE  QUE  PRETENDE
USUCAPIR.  CONTEXTO PROBATÓRIO INDICANDO
QUE  AS  MELHORIAS  REALIZADAS  E  A  POSSE
ALEGADA  DIZEM  RESPEITO  AO  IMÓVEL  DE
PROPRIEDADE  DO  AUTOR,  DIVERSO  DO  ORA
DEBATIDO.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUANTO  A
POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE.  OPOSIÇÃO
EXISTENTE.  ADMINISTRAÇÃO  E  POSSE  PELO
SUPOSTO HERDEIRO DO BEM.  AUTOR QUE NÃO
SE DESICUMBIU DE PROVAR A POSSE NEM A SUA
QUALIDADE.  ART.  1.238  DO  CÓDIGO  CIVIL.
PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. Não há nos autos prova da posse do bem
imóvel pelo promoveste, com a intenção de ter o domínio
pleno da coisa, sem oposição, dentro do prazo aquisitivo
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de 15 quinze anos, o que afasta a pretensão aquisitiva
por usucapião extraordinária, sendo a improcedência do
pedido a medida que se impõe. 
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
09820070000017001, 2ª CÂMARA CÍVEL, Relator 
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti , j. em 23-
01-2013) 

APELAÇÃO.  USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIO.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS
SUA  CONFIGURAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
TEMPORAL  E  DA  CONSTITUIÇÃO  DOS  LOTES  A
SEREM USUCAPIDOS.  INEXISTÊNCIA DE DIREITO
DE USUCAPIR. PROVIMENTO DO RECURSO. - Não
merece guarida a pretensão dos autores, ora apelados,
haja  vista  não  comprovarem os  requisitos  necessários
para aquisição da propriedade. - Não há nos autos prova
suficiente do lapso temporal exigido para a configuração
do direito de usucapir, razão pela qual o desprovimento
do recurso é medida que se impõe. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007339020108150981, 4ª Câmara cível, Relator Des.
João Alves da Silva , j. em 20-02-2014) 

E, ainda, de outros Tribunais Estaduais:

EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
-  POSSE  MANSA  E  PACÍFICA  -  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  LEGAIS  -  DECISÃO  MANTIDA  -
RECURSO NÃO PROVIDO
-  A  posse  ad  usucapionem  conjuga  os  requisitos  da
continuidade (a posse não pode sofrer interrupções); da
incontestabilidade  e  da  pacificidade  (inexistência  de
oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica);
e do animus domini (o possuidor deve agir como se dono
fosse).  
-  Na ausência de qualquer  desses  requisitos,  deve  ser
julgado  improcedente  o  pedido  de  reconhecimento  da
prescrição aquisitiva;
- Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Apelação
Cível  1.0480.09.124931-2/001,  Relator(a):  Des.(a)
Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
16/10/2014, publicação da súmula em 27/10/2014) 

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO.  REQUISITOS  AUTORIZADORES  NÃO
COMPROVADOS.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  550  DO
CC.  ÔNUS  DA PROVA QUE INCUMBE A AUTORA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  INCISO  I,  DO  CPC.
APELO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  SENTENÇA
MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.” (TJRN - AC:
9806 RN 2008.000980-6 – Rel. Des. Vivaldo Pinheiro -
Julgamento: 02/06/2008)
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 Assim, não há que se falar em acolhimento
do pleito  exordial,  pois  não restou  comprovado,  essencialmente,  de  forma
clara,   o atendimento ao requisito objetivo essencial para tanto, qual seja, o
lapso temporal. 

Em  razão  de  todas  as  considerações
tecidas acima, com fulcro no artigo 557, “caput”,  do CPC, assim como, na
Jurisprudência  dominante  deste Tribunal,  nego  seguimento  ao  recurso
apelatório, mantendo incólumes os exatos termos da sentença vergastada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 28 de novembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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